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2012 står för dörren... 
Granen har just lyfts in i huset, ljuset sprider sig, matinköpen är klara, 
maten lagad och lugnet börjar inta sin plats. När Ni, bästa medlemmar, 
läser detta har nog granen åkt ut igen och plundringen är överstånden. 
Jag hoppas att Ni alla haft fröjdefulla jul- och nyårshelger. 

Jag, som nu har fått förtroendet att arbeta som Svenska Läkaresäll-
skapets ordförande heter Peter Friberg och kommer från Göteborg, 
verksam vid Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska sjukhuset. Det är 
med glädje och entusiasm jag tar mig an arbetet. 

Jag vill börja med att tacka Margareta Troein Töllborn för hennes 
fina och viljestarka år som ordförande. Det har varit mycket stimule-
rande att få arbeta tillsammans de senaste två åren. 

Svenska Läkaresällskapets sektioner med sin breda kompetens har 
en given plats i Sveriges hälso- och sjukvård, men också i nationell och 
internationell forskning – allt för att främja patientens bästa. Ett prov 
på vår breda kunskap framkom vid den senaste Medicinska riksstäm-
man, i Stockholm, för knappt två månader sedan; massor av symposier, 
föredrag, posters, debatter och utställningar. Det är stimulerande med 
en så aktiv kandidatförening, och samarbetet med Framtidens Specia-
listläkare är viktigt. Det är ju dessa läkare som tillsammans med andra 
i vården skapar framtidens hälso- och sjukvård. 

En av mina målsättningar under den kommande två-årsperioden blir 
att skarpare fokusera på att rekrytera yngre läkare till Svenska Läka-
resällskapet. Sektioner och övriga medarbetare måste presentera vårt 
innehåll så att intresset för de frågor SLS driver blir uppmärksammade 
av ST-läkare. Svenska Läkaresällskapet 
måste bli tydligare och ännu bättre på att 
kommunicera sitt budskap! Vi måste i 
högre grad efterfråga vad som ytterligare 
krävs av oss! En arbetsgrupp av yngre 
läkare kommer att tillsättas, bland många 
andra åtgärder. Svenska Läkaresällskapets 
roll är att bidra med kunskap, påverka, göra 
inspel som är viktiga för hälsa, vård, forsk-
ning, etik och utbildning. 

Svenska Läkaresällskapet tar sig an 2012 
med god kraft. Utmaningarna är många! 
Utredningar om ny läkarutbildning, ny 
forskningsproposition till hösten, beslut 
om svensk behandlingsforskning, arbete med folkhälsa för att nämna 
några. Kom med och bidra med DIN kunskap!

Med tidningen medföljer en avi för årets medlemsavgift. Bli medlem 
redan nu och var med och stöd vår verksamhet. Som medlem kan du 
bland annat söka forskningsanslag och erhålla reducerad avgift till årets 
Riksstämma.

Hälsar

PETER fRIBERG

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET www.sls.se
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Ibland passar 1 bättre än 5!

Folsyratabletter har bara funnits i 5 mg, vilket ofta 
överstiger det terapeutiska behovet. Redan på 
1970-talet påtalade experter att folsyradoser över 1 mg 
dagligen förmodligen är onödiga i många fall1 och 
senare studier har visat att en så låg dos som 0,8 mg 
folsyra dagligen vanligtvis är tillräckliga för att 
uppnå maximal reduktion av plasmahomocystein.2 

Nu introducerar vi Folacin (folsyra) 1 mg; en ny 
styrka som lättare kan anpassas till patientens 
behov3 – vilket i sin tur kan leda till ökad följsamhet.4 En enklare nyhet! Förnya recepten till 1 mg.

folacin 1 mg
F O L S Y R A

Folacin© (folsyra) tablett 1 mg, RX, F B03BB01. Indikationer: Folatbrist eller tillstånd med ökat folatbehov, makrocytär, megaloblastisk anemi med folsyrabrist, försämrat upptag av folat från 
tarmen vid malabsorption såsom celiaki (glutenintolerans), sprue av annan genes eller tarmresektioner. Vid långtidsbehandling med läkemedel som hämmar folatupptaget eller folatmetabolis-
men exempelvis vissa antiepileptika, antibakteriella medel i den terapeutiska undergruppen sulfonamider eller läkemedel innehållande sulfasalazin. Tillstånd där ett ökat folatbehov föreligger 
såsom vid alkoholism, hemolytiska anemier, behandling med vitamin B12, graviditet och amning eller genetisk polymorfi sm i det folatberoende enzymet metylentetrahydrofolatreduktas. Var-
ningar och försiktighet: Då folat kan stimulera celldelning tillråds försiktighet vid behandling av patienter med folatberoende tumörsjukdom. Folsyratillskott kan öka tillväxt av redan etablerad 
malignitet. Under långtidsbehandling med folsyra kan en samtidig B12-brist döljas. Dosering: Startdos och underhållsdos beror på indikation. Se www.fass.se för utförlig information. Folacin 
fi nns som tablett 1 mg i plastburk om 100 och 1000 st. Senaste översyn av produktresumén: 2010-06-18. För mer information och prisuppgifter se www.fass.se. Referenser: 1. Beck WS. 
Folic acid defi ciency. In: Hematology. Eds: Williams WJ, Beutler E, Erslev AJ, and Rundles RW. McGraw-Hill Book Company, New York 1972; 278–97. 2. Homocysteine Lowering Trialist’s 
Collaboration. Dose-dependent effects of folic acid on blood concentrations of homocysteine: a meta-analysis of the randomized trials. Am J Clin Nutr 2005; 82: 806–12. 3. Produktresumé 
Folacin 1 mg, www.fass.se. 4. Hellberg A. et al. Läkartidningen nr 8, 2010, vol 107; 530–531. Pfi zer AB. 191 90 Sollentuna. 08-550 520 00. www.pfi zer.se
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Ed Kelley är chef för WHO:s 
patientsäkerhetsarbete och 
gästade i december Medicinska 
riksstämman för att tala om 
patientsäkerhetsarbete ur ett 
globalt perspektiv. Tidigare 
arbetade han i många år med 
olika reformprojekt som rör 
kvalitet och patientsäkerhet 
i Väst- och Nordafrika samt i 
Latinamerika.

Ed Kelley var inbjuden av Svenska 
Läkaresällskapet och hans föreläsning 
hade titeln: ” Patient safety innovation, 
addressing the global challenges”.

– Arbetet med patientsäkerhetsfrågor 
startade på allvar för tio år sedan då 
medlemsländerna inom WHO, krävde 
ett program med ett globalt perspektiv 
som kunde lyfta frågor kring kvalitet och 
säkerhet i vården. Då för tio år sedan 
fanns det förhållandevis få experter på 
området, men mycket har hänt sedan 
dess. En rad spännande och viktiga ak-

tiviteter har gjorts och görs för att lyfta 
forskningen på området, men också en 
rad praktiska arbeten görs som handlar 
om att implementera ny kunskap om 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, 
säger Ed Kelley.

Avhandlingsarbete i Västafrika
Sedan 2007 är han chef och samord-
nare för WHOs strategiska program 
kring patientsäkerhet i Genève. Hans 
ansvar är att utveckla nya program och 
etablera nya partnerskap med länder och 
organisationer. Han har en bakgrund 
som forskare inom folkhälsa och 
arbetade i många år som expert för den 
amerikanska regeringen på olika nivåer, 
bland annat som chef för US National 
Health Care.

– Min avhandling handlade om 
barn-och hälsovård i Västafrika med 
inriktning på kvalitet och patientsäker-
hetsfrågor. Intresset för att arbeta med 
detta väcktes under mina fältarbeten, 
men också av personliga skäl. Min 

mamma genomgick en levertransplan-
tation och drabbades i samband med 
den av blodförgiftning. På grund av 
bristfälliga rutiner avled min mamma 
av en blodförgiftning som hade kunnat 
förebyggas. Dessa erfarenheter gör mig 
motiverad att arbeta med kvalitets- och 
säkerhetsfrågor och hur vi kan lära oss 
av varandra så att kunskap kan spridas, 
säger Ed Kelley.
 
Checklistor som kan höja 
säkerheten
WHO har 193 medlemsländer. Under 
många år handlade arbetet främst om 
att strukturera och stärka arbetet med 
patientsäkerhetsfrågor i utvecklade 
länder som Frankrike, USA, Kanada, 
Storbritannien och England. 

– Nu tar vi det arbetet vidare och 
överför kunskaper och erfarenheter från 
dessa länder till utvecklingsländerna. 
Det handlar inte bara om frågor som rör 
infektionskontroll och säkerhetsrutiner 
vid olika typer av kirurgi, utan också 

om en säkrare läkemedelshantering och 
en förbättrad säkerhet kring strålning i 
samband med röntgenundersökningar, 
säger Ed Kelley.

I en artikel i New England Journal of 
Medicine redovisas resultat från några 
av WHOs pilotprojekt där man använt 
checklistor inom kirurgi för att för-
bättra patientsäkerheten. Det visade sig 
att komplikationerna i samband med 
kirurgi kunde minska med 30 procent.

– Nu arbetar vi med liknande check-
listor i pilotprojekt inom förlossnings-
vården. I Indien där man testat detta, 
kunde man se en 90 procentig förbätt-
ring av handhygienen i samband med 
förlossning.

Sverige kan lära av andra länder
Ed Kelley vill understryka att WHO nu-
mera även inkluderar primärvården i sitt 
strategiska patientsäkerhetsarbete. Men, 
understryker han, för att lyckas krävs 

att man också arbetar med kulturella 
förändringar där man river hierarkier 
och förbättrar kommunikationen mellan 
de anställda. Det finns olika förklaringar 
till varför rutiner och checklistor inte 
följs som det är tänkt.

– En nyckel till framgång är att vi har 
god evidens för det 
vi gör och att det 
finns ett ledarskap 
som vill arbeta 
över barriärerna 
med dessa frågor.
WHO har sedan 
många år ett 
nära arbete med 
Sverige. Nyligen 
inleddes ett 
samarbete med LÖF, Landstingens 
Ömsesidiga Försäkringsbolag. Och 
sedan flera år har Ed Kelley haft ett 
samarbete med Hans Rutberg (se artikel) 
i olika internationella engagemang som 

rör patientsäkerhet.
Ed Kelley menar att Sverige har en 

lång tradition och erfarenhet av att 
arbeta med kvalitet och att våra kvali-
tetsregister är värdefulla verktyg. Men 
Sverige har också mycket att lära av 
andra länder, menar han.

– Vi har flera 
länder som verk-
ligen satsat på 
stora nationella 
kampanjer kring 
patientsäkerhet 
och kvalitet, och 
som på ett fram-
gångsrikt sätt 
verkligen lyckats 
implementera ny 

kunskap och nya rutiner som förbättrar 
säkerheten för patienterna. Här kan 
Sverige lära mer, säger Ed Kelley. n                    
                                     EVA NORDIN

SVErigE HAr MyCKET ATT LärA AV ANDRA 
LÄNDER VAD GÄLLER PATIENTSÄKERHETSARbETE 
På NATIONELL NIVå

Ed Kelley, chef för WHOs patientsäkerhetsarbete, var en uppskattad föreläsare på Medicinska riksstämman 2011

Nu arbetar vi med liknande 
checklistor i pilotprojekt 
inom förlossningsvården. I 
Indien där man testat detta, 
kunde man se en 90 procentig 
förbättring av handhygienen i 
samband med förlossning.

’’

’’
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intresset för patientsäkerhets-
frågor är stort bland anställda i 
vården.
För drygt ett år sedan bildades 
Kommittén för säker vård inom 
Svenska Läkaresällskapet. 
Syftet är att driva och arbeta 
övergripande med frågor som rör 
kvalitet och säkerhet i vården. 

– Inom de olika sektionerna bedrivs 
ett framgångsrikt patientsäkerhets-
arbete, men det har tidigare inom 
Läkaresällskapet saknats en övergripande 
grupp som kan följa 
deras arbete och 
även vara ett stöd. 
Förhoppningen är 
också att sektionerna 
kan bli inspirerade 
och lära av varan-
dra för att driva 
utvecklingen framåt, 
säger Hans Rutberg, 
docent i anestesi- 
och intensivvård och tidigare chefläkare 
vid Universitetssjukhuset i Linköping. 

Han är ordförande för Kommittén 
för säker vård och sedan december 2011 
adjungerad professur i utvärdering och 
hälsoekonomi, särskilt medicinsk kva-
litetsutveckling och patientsäkerhet vid 
Hälsouniversitetet i Linköping. 

De senaste åren har han varit starkt 
engagerad i patientsäkerhetsfrågor och 
även drivit praktiskt utvecklingsarbete, 
både nationellt och internationellt inom 
OECD, WHO och EU. Han har även 
varit med om att ta fram tre nationella 
handböcker där olika metoder för pa-
tientsäkerhetsarbete beskrivs. De omfat-
tar risk- och händelseanalys, strukture-
rad journalgranskning samt mätning av 
säkerhetskultur.

– Att patienter kommer till skada i 
samband med vård och behandling upp-
märksammas alltmer runt om i världen. 

En svensk 
vårdska-
destudie 
publicerad 
2008 visade 
en vårdska-
defrekvens 
på nära nio 
procent. 
Drygt 
hälften av 

vårdskadorna läkte under vårdtillfäl-
let eller inom en månad efter utskriv-
ningen. Men nästan var tionde patient 
fick bestående men, och i tre procent 
bidrog skadan till att patienten avled. 
Det här beskriver en problematik som 
berör många patienter och som leder till 
mycket lidande och kräver stora resurser, 

säger Hans Rutberg.
Sedan 2003 är Svenska Läkare-

sällskapet medarrangör vid de årligt 
återkommande nationella patientsäker-
hetskonferenserna. I september hölls 
den sjätte konferensen och intresset var 
stort. Sedan starten har antalet besökare 
tiodubblats.

– Kommittén för säker vård plane-
rar även att ta initiativet till ett årligen 
återkommande möte med fokus på 
patientsäkerhet. Det första mötet äger 
rum i april och har temat patientens 
säkerhet - vårt ansvar. Vi håller även på 
med en kartläggning av sektionernas 
arbete inom Läkaresällskapet vad gäller 
patientsäkerhetsarbete. Vi vill ta reda på 
vilka patientsäkerhetsrisker som olika 
sektioner identifierar som mest betydel-
sefulla. Vår önskan är också att vi ska 
ha en eller flera kontaktpersoner från 
sektionerna i patientsäkerhetsfrågor. 
Resultatet av vår undersökning kommer 
sedan att vara ett underlag för planering 
av kommande aktiviteter, säger Hans 
Rutberg. n                     
                                     EVA NORDIN

PATIENTSÄKERHET ÄR EN AV DE STORA 
FrAMTidSFrågOrNA iNOM VårdEN

Att patienter kommer till 
skada i samband med vård och 
behandling uppmärksammas 
alltmer runt om i världen. En 
svensk vårdskadestudie publicerad 
2008 visade en vårdskadefrekvens 
på nära nio procent.

’’

’’

Hans Rutberg, docent i anestesi- och 
intensivvård samt chefläkare vid 
Universitetssjukhuset i Linköping. 

För mer information om Kommittén för 
säker vård kontakta hans.rutberg@lio.se

Foto: Conchi Gonzalez

Patientens säkerhet
– vårt ansvar

välkommen till svenska Läkaresällskapets                              
Patientsäkerhetsdag den 25/4 2012
klara Östra kyrkogata 10 stockholm

Program
Nollvisionen i trafiken – likheter och olikheter                                  
med sjukvården

medverkande: Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör vid Vägverket,
Anders Eugenson, säkerhetsexpert på Volvo Personvagnar,  
Margareta Lützhöft, docent vid Chalmers Tekniska Högskola och  
Anders Hallberg, forskningschef i landstinget i Värmland.

Ledarskap för patientsäkerhet på sjukhus- och kliniknivå

medverkande: Barbro Fridén, divisionschef för Barndivisionen
på Karolinska Universitetssjukhuset, Pelle Gustafsson, verksamhetschef 
på ortopedkliniken, Skånes Universitetssjukhus.

anmäLan och avgift  
Senast den 5 april till agneta.ohlson@sls.se. Kostnadsfritt för               
medlemmar i SLS (ex lunch). Övriga betalar 500 kr (ex lunch). 

Arrangeras av Svenska Läkaresällskapets Kommitté för säker vård.
För mer information besök ww.sls.se

patientsäkerhetsdag.indd   1 2012-01-08   19:46:26
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Vilka är de stora stötestenarna 
idag när det gäller synen på 
framtidens läkarutbildning?
– En stötesten är att många värnar om 
AT, så som den ser ut idag. Man ser 
den som en bra rekryteringsbas och en 
möjlighet att få AT-läkare till olika delar 
av landet och inom olika verksamheter. 
Och man ser det också som en bra och 
viktig praktisk fördjupning av den 
kunskap AT-läkare har fått från sin uni-
versitetsutbildning. Vi behöver ta tillvara 
de momenten, men också se till att en ny 
läkarutbildning kommer att innebära 
och innehålla moment av mer praktisk 
träning i yrkesrollen som är så pass 
omfattande att man når dit man ska efter 
sexårig utbildning. Vi måste även se till 
att alla vårdinrättningar som tar emot 
AT-läkare även fortsättningsvis kommer 
att vara engagerade i läkarutbildningen.

du har ju länge varit engagerad 
i frågan om hur man skapar 
de bästa förutsättningarna 
för ett aktivt lärande. det 
finns ju fortfarande inslag av 
teoretisk korvstoppning på 
läkarprogrammet. Hur kommer 
den pedagogiska delen att 
förändras?
– Detta är ju en del vi måste ta tag i. 
Vi behöver lyfta fram behovet av att ha 
ett studentaktiverande lärande. Där 
studenterna får ansvar att jobba med att 
identifiera problem och erövra relevant 
kunskap och sedan använda den för 
att hantera nya problem. Vi behöver 
också vidareutveckla former för digitalt 
lärande och skapa lärandemoment som 
studenterna också senare kan använda 
sig av vid behov. Kunskap är i dag allt 
lättare att inhämta när man behöver den.

är det stora skillnader idag mellan 
läkarprogrammen i Sverige?
– Det finns betydande skillnader när det 
gäller pedagogisk vision och hur man 
arbetar med studenternas lärande. Vissa 
har ett mer ämnesbaserat curriculum 
medan andra har ett mer kompetensba-
serat curriculum. Men generellt är vi nog 
ganska svaga överlag när det gäller att ha 
konsekventa linjer. Flera läkarprogram 
har separata komponenter som inte 
riktigt hänger samman. Skulle man 
verkligen arbeta konsekvent med det 

man kallar progression behöver vi se till 
att varje del av läkarutbildningen bygger 
vidare på de delar som studenterna 
redan har gjort. Det handlar om att suc-
cessivt fördjupa och öka komplexiteten. 
Gör vi detta kan vi nå slutresultat som 
kommer att vara på en betydligt högre 
nivå än idag. Sedan sätter självklart stu-
denternas egna ambitioner standarden.

Kan vi förvänta oss att vi får en 
6-årig läkarutbildning?
– Så sent som i början av december var 
direktivet om en sexårig läkarutbildning 
en huvudlinje i utredningen. Den svens-
ka läkarutbildningen har ifrågasatts av 
länder som USA och även av länder i 
Europa. I exempelvis Finland krävs att 
en svensk läkare som just erhållit svensk 
legitimation, måste arbeta ytterligare 
18 månader under handledning innan 
han eller hon får arbeta självständigt 
som läkare i Finland. Fem och ett halvt 
års läkarutbildning och AT-tjänstgöring 
duger inte, menar det finska utbildnings-
ministeriet. Vi är skyldiga våra studenter 
att den svenska läkarutbildningen är 
gångbar internationellt. Men så sent 
som i december kom helt överraskande 
uppgifter om att EU plötsligt föreslagit 
en minskning av 
kravet på läkarut-
bildningens längd 
till fem år. Det är i 
nuläget oklart vilka 
konsekvenser detta 
kommer att få för 
utredningen.

Ett annat direktiv är att man 
ska föreslå vilken kompetens 
nyutexaminerade läkare ska ha. 
Hur ser det ut idag?
– Det finns inte på ett tydligt sätt 
angivet vilken kompetens som den 
nyutexaminerade läkaren ska ha. Men 
det finns många bra internationella 
förebilder att utgå ifrån. Storbritannien, 
Kanada, Spanien och USA är några av de 
länder som på olika sätt beskriver de här 
kompetenserna på ett bra sätt.

Kompetens är ett vitt begrepp. 
Vad inbegrips i det?

– Kunskap och professionella färdig-
heter samt förhållningssätt, det vill säga 
att man gör saker på ett riktigt sätt, det 

vill säga ur ett etiskt perspektiv, att man 
förhåller sig till sina egna begränsningar, 
att man har en förmåga att relatera till 
patienter och att man kan samarbeta 
med annan personal. Alla dessa delar 
ingår i kompetensbegreppet. Det räcker 
inte med att endast mäta kunskaper. 
Min tanke kring att samordna utbild-
ningen i Sverige är ju inte att likrikta hur 
utbildningen genomförs, däremot kan vi 
samordna de examinationsuppgifter som 
studenterna ska prövas på. 

Vi ska kunna enas om vilken kompe-
tens alla studenterna ska ha innan de blir 
legitimerade. Och med vilka metoder vi 
prövar den kompetensen emot. Det kan 
exempelvis vara att man enas om att an-
vända ett format för skriftliga kunskaps-
prov i hela landet. Och om en så kallad 
portfölj där studenterna får leverera 
bevis på att de har den professionella 
kompetens och det förhållningssätt som 
förväntas.

Kommer det att bli lättare för 
läkarstudenter att i framtiden 
kunna byta studieort? 
– Man kan överväga att alla läkar-
utbildningar ska ha uppnått samma 
resultat efter avslutad grundnivå, som 

är sex terminer. Det 
ger läkarstudenterna 
en möjlighet att kunna 
byta studieort vid det 
tillfället utan kompli-
kationer. Sedan handlar 
det om att enas kring 

gemensamma etappmål efter grundni-
vån. I framtiden kommer det att bli allt 
vanligare att läkarstudenter gör delar av 
sin utbildning utomlands, inte minst av 
arbetsmarknadsmässiga faktorer. Här 
gäller det att Sverige anpassar sig till den 
internationella marknaden.

Kommer vi att få se stora 
förändringar?
– Det blir sannolikt genomgripande 
förändringar när det gäller hur man 
lägger upp framtidens läkarutbildning. 
Vi kommer att gå ifrån de rester som 
finns av en ämnesbaserad utbildning, 
till en mycket mer integrerad utbildning 
med tydligare mål för de praktiska 
delarna, och en större grad av självstän-
dighet för studenterna. De kommer att 
ha profes-sionella roller i utbildningen. 

Vi behöver lyfta 
fram behovet av att ha 
ett studentaktiverande 
lärande.

’’
’’
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– Sannolikt, blir direktiven delvis 
omformulerade. Beskedet från EU är 
verkligen oväntat och vi känner inte 
till bakgrunden till denna kovändning, 
säger Stefan Lindgren.

Bakgrunden till de förändringar av 
läkarutbildningen som nu ska göras, är 
den utveckling som sker i Europa och 
som går under namnet Bolognaproces-

sen. Sverige var ett av många europeiska 
länder som sommaren 1999 under-
tecknade deklarationen i Bologna om 
ett europeiskt samarbete kring högre 
utbildning. Deklarationen har sedan 
legat till grund för ny lagstiftning och en 
ny svensk högskoleförordning. 

Tanken med Bolognaprocessen är att 
Europas länder ska få en mer likriktad 
och jämförbar utbildningsstruktur, så 
att det blir möjligt för läkarstudenter att 
kunna påbörja en utbildning i ett euro-
peiskt land och fortsätta den i ett annat 
land och att efter avslutad läkarexamen 
kunna söka arbete i samtliga Europas 
länder. 

Vad är det roligaste med 
uppdraget?
– Det ska bli väldigt spännande! Det 
ger en unik förutsättning att i bred 
samverkan mellan olika parter, som 
till exempel universitet, landsting, 
Socialstyrelsen, Läkarförbundet, 
Svenska Läkaresällskapet och kanske 
även patientföreningar, sätta oss ned 

och tillsammans forma framtidens 
läkarutbildning. 

Vilka är de stora utmaningarna?
– Politiskt handlar det om att få en 
samsyn kring hur en läkarutbildning ska 
läggas upp. Vi ska utbilda för framtidens 
behov och vi behöver formulera en lång-
siktig vision. Om vi ska klara framtidens 
krav och förväntningar måste vi utbilda 
en typ av läkare som är beredd att stän-
digt ompröva, förbättra, tänka nytt och 
ta till sig och värdera ny kunskap.

Kommer de nya kraven att 
påverka antagningen till 
läkarprogrammet?
– Nej, inte med tanke på hur uppdraget 
är utformat. Vi har redan en bred 
samsyn i Sverige där vi vill ha en bred 
antagning för att ge människor med 
olika bakgrunder och förutsättningar 
och som kommer från olika miljöer, 
möjligheter att söka och kunna komma 
in på läkarprogrammet.

Stefan Lindgren, professor 
vid institutionen för kliniska 
vetenskaper, samt tidigare 
prodekanus vid medicinska 
fakulteten i Lund, har fått 
regeringens uppdrag att utreda 
framtidens läkarutbildning. 
En huvudlinje i utredningen 
är direktivet att förlänga 
läkarutbildningen till sex 
år. Sent i december föreslog 
dock EU överraskande att 
läkarutbildningens längd ska 
minska till fem år. i nuläget är det 
oklart vilka konsekvenserna blir 
för den fortsatta utredningen.

FrAMTidENS LäKArUTbiLdNiNg 
UNDER UTREDNING
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Svenska Läkaresällskapets KONGRESSTIFTELSE

Denna stiftelse, vars fullständiga namn är Svenska Läkaresällskapets stiftelse till främjande av 
spridning av vetenskapliga medicinska forskningsrön, bildades 1983 med överskottsmedel från 
en kongress som anordnats i Stockholm. Ändamålet med stiftelsen var att stödja vetenskapliga 
kongresser och konferenser företrädesvis i Stockholm. Då kapitalet i stiftelsen var relativt liten 
beslöt styrelsen att stöd skulle inriktas på tre områden:

• Förundersökning om kongressen skall bjudas in till Stockholm

•  Inbjudningsarbetet - Detta ger möjligheter att planera för kongresser och göra ett  
professionellt inbjudningpaket

• Förfinansieringsstöd för kongress beslutad äga rum i Stockholm. Innan registreringspengar 
börjat komma in kan det vara av stort värde att få tillgång till 50-100 tkr från stiftelsen

En kongress som ger ett överskott förbinder sig att återbetala de medel som erhållits från  
stiftelsen. De flesta kongresser ger ju ett överskott varför huvuddelen av de medel som  
tilldelades återbetalas till stiftelsen efter kongressen. Detta har medfört att stiftelsen kunnat 
fortleva och stödja planerade kongresser trots ett begränsat stiftelsekapital.

Ansökan kan skickas till Svenska Läkaresällskapet två gånger per år, se nedan.

Välkommen att ansöka! 

ansökan skickas till
Kongresstiftelsen, Svenska Läkaresällskapet, Box 738, 101 35 Stockholm

senast den 1 februari eller den 1 september

För mer information kontakta Marie-Louise Schyberg
Telefon 08-440 88 93 marie-louise.schyberg@sls.se www.sls.se

Alla aspekter som ligger inom ramen för 
läkarens professionalitet kommer tydli-
gare att lyftas fram. Det är viktigt att ha 
specifika ämneskunskaper, men lika vik-
tigt är den professionella kompetensen 
som exempelvis att inhämta information 
på ett strukturerat sätt, skapa och testa 
hypoteser, att ha en medvetenhet om hur 
man använder 
resurser på 
ett optimalt 
sätt, att ha 
ett empatiskt 
förhållnings-
sätt, att kunna 
samtala, att 
kunna stödja 
patienter med svåra sjukdomar där det 
inte finns någon bot. Det här är ingen 
unik svensk tanke, i stora internationella 
studier som presenterats de senaste fem 
åren är såväl den akademiska som den 
professionella förmågan framträdande.

du ska presentera utrednings-
förslaget senast i december 2012, 
det är inte särskilt långt tid, 
kommer du att hinna?

– Jag siktar på det, men det kommer att 
kräva mycket arbete. Skulle det visa sig 
att vi behöver mer tid får vi ta upp en 
diskussion om det. Mitt fokus i utred-
ningen är att presentera övergripande 
principer för hur läkarutbildningen 
måste läggas upp. Vi ska dels föreslå 
en ny examensbeskrivning, dels lämna 

ett förslag om 
en utbildning 
fram till 
läkarexamen 
som samtidigt 
kan tjäna som 
grund för 
Socialstyrelsens 
beslut om 

legitimation. Det är inte möjligt eller 
ens önskvärt att leverera detaljerade 
kursplaner. Det måste även fortsätt-
ningsvis finnas en frihet och möjlighet 
för universiteten att profilera och 
utforma sina utbildningar efter lokala 
förutsättningar.

Vilka är de viktigaste stegen 
härnäst?
– Jag har just fått tillgång till två 

sekreterare som ska bistå mig. Vi kom-
mer inom kort att lansera en hemsida 
där man kan följa utredningen och 
kommande aktiviteter. Där ska det också 
finnas en litteraturlista med viktiga 
referenser. Men innan vi kan gå vidare 
på allvar ska jag träffa den expertgrupp 
som regeringen utser och som består av 
ett tiotal personer som har ett intresse 
i läkarutbildningen. Expertgruppen 
är mitt rådgivande organ. Senare i vår 
kommer även ett internationellt sympo-
sium att äga rum i Stockholm. Syftet är 
att presentera en bild av hur man tänker 
kring utvecklingen av en läkarutbild-
ning internationellt. Det är viktigt för 
oss i Sverige att de tankar vi har är väl 
förankrade även internationellt. n 
   EVA NORDIN

HäR KAN DU föLJA 
UTREDNINGENS ARBETE: 
www.sou.gov.se/lakarutbutr/index.htm

10 UTBILDNING

Stefan Lindgren, Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Mitt fokus i utredningen är att 
presentera övergripande principer 
för hur läkarutbildningen måste 
läggas upp. 

’’
’’
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        KURS
          medfödda hjärtfel
Svenska Läkaresällskapet ordnar tillsammans med Svensk Barnkardiologisk 
förening och Svenska cardiologföreningen en iPULS-granskad kurs om 
medfödda hjärtfel.
 
KUrSLäNgd en heldag och fyra tisdagskvällar.
 
Tid tisdagen den 31 januari 2012 kl. 10–16 (lunch kl. 12–13)
Barnkardiologiska föreningen berättar om vanliga och ovanliga medfödda hjärtfel.
 
(samma kväll) tisdagssammankomst 31 januari 2012 kl. 18-19.30 
GUcH Grown up congenital heart disease, Mikael Dellborg, Göteborg
 
tisdagssammankomst 21 februari 2012 kl. 18–19.30 
Hjärt-kärl läkemedel, ylva Böttiger, Bo carlberg, Åke Schwan m.fl
 
tisdagssammankomst 13 mars 2012 kl. 18–19.30 
Etiska aspekter på barn-HLR, Kristina Söderlind-Rutberg, Linköping 
tisdagssammankomst 20 mars 2012 kl. 18–19.30 
forskning kring medfödda hjärtfel, Bengt Johansson, Umeå
 
PLATS Svenska Läkaresällskapets hus på Klara östra Kyrkogata 10 i Stockholm 
 
ANMäLAN senast den 27 januari 2012 till annie.melin@sls.se
 
KUrSAVgiFT 2.000 kronor.  Avgiften faktureras mot 10 dagar netto. 
Betalningen ska vara oss tillhanda senast den 15 februari 2012.
Vänligen uppge fakturaadress, ev. fakturamärkning, ditt namn, e-post och att det 
gäller kursen ”medfödda hjärtfel”. 
 
LärANdEMåL Att öka kunskapen om medfödda hjärtfel hos såväl barn samt 
vuxna. Vidare kommer läkemedelsanvändning vid hjärt-kärlsjukdom, forskning kring 
medfödda hjärtfel och etiska aspekter på barn-HLR att belysas. 
 
MåLgrUPPEr Blivande samt färdiga barn- och hjärtläkare samt andra med 
intresse för medfödda sjukdomar. Socialstyrelsens intyg över godkända lärandemo-
ment i enlighet med målbeskrivningen kan utfärdas.

Se tisdagssammankomsterna via webb-TV, direkt eller i efterhand på www.sls.se

bErzELiUSSyMPOSiEr 2012 
berzelius symposium 86
The 5th AMR International Pathology Slide  Seminar Symposium in Anato-
mic Pathology
14–16 June 2012 in Stockholm Sweden

berzelius symposium 87
European debate on evidence-based alcohol policy. 
Fifth European Alcohol Policy Conference
18–19 October 2012 in Stockholm Sweden

SLS iT-KOMMiTTÈ

IT-kommittén var initiativtagare till 
flera workshops på Riksstämman.

På Riksstämmans Västra scen genom-
förde bland annat IT-kommittén en 
workshop ”Så borde IT i vården fungera. 
En positiv spaning in i framtiden – av 
ofärgade kompetenta själar. En panel 
var utvald för att ge sina spaningar på 
vårdens IT-situation: Kristian Axelsson, 
SLS IT-kommitté, Peter Krantz, e-visio-
när, Anna Omstedt Lindgren, Meduni-
verse, Anton Johansson, Twingly och 
Hampus Brunolf, Intellecta Corporate 
(moderator).
   IT-kommittén har inrättats av SLS 
för att vara rådgivande till nämnden 
avseende IT-lösningar i hälso- och 
sjukvården. IT-stödet har blivit en viktig 
förutsättning för god vård. Samtidigt 
fungerar många IT-lösningar inte opti-
malt och är inte utformade tillsammans 
med användarna.
   Myndigheter och andra organisationer 
har tagit olika initiativ för att förbättra 
IT-stödet. Svenska Läkaresällskapet vill, 
genom IT-kommittén, medverka i detta 
och påverka att IT-stödet i hälso- och 
sjukvården blir ändamålsenligt avse-
ende vetenskap, utbildning, etik och 
kvalitet. IT-kommittén ska verka i nära 
kontakt med Sällskapets olika sektioner 
för att säkra att sektionernas behov, 
intressen och kompetens ska komma 
fram.

12 UTBILDNING

"Medicinska riksstämman 2011 
har precis avslutats. Vi har 
lagt ned ett stort arbete på att 
anpassa mötet till dagens och 
morgondagens behov, inte minst 
på kansliet. Att vi tagit över 
hela arrangemanget i egen regi 
har dessutom inneburit stora 
utmaningar." 

Det vi hör när vi lyssnar är att de som 
kom var mycket nöjda. De sektioner, 
medlemmar, myndigheter etc som lägger 
ner ett omfattande arbete på att ordna 
symposier, seminarier och gästföreläs-
ningar kommer ju med ett fantastiskt 
erbjudande till alla! Och med alla menar 
jag förstås inte bara 
de som besöker 
Riksstämman utan 
verkligen till alla, 
erbjudandet gäller ju 
även dem som inte 
kan eller vill. Genom 
enskilda människors 
engagemang skapar 
riksstämman en 
möjlighet till ett 
brett lärande, 
ett lärande långt 
utanför den egna specialiteten, om 
helheten, om systemet. Jag hoppas 
verkligen att det ska bli mer och mer 

uppenbart hur viktigt detta är för vår 
och vårdens framtid. Våra möjligheter 
att påverka sjukvårdens utveckling ligger 
helt i vår förmåga att kommunicera utåt, 
med andra inom våra professioner, med 
tjänstemän och med politiker. 

Temat för nästa års riksstämma är 
hälsan i framtiden. Framtidens hälsa är 
beroende av våra möjligheter att före-
bygga sjukdom och att minska effekterna 
av sjukdom och behandling för patien-
ter och närstående. Framtidens hälsa 
måste både ses i ett lokalt och ett globalt 
perspektiv. 

När vi beslutat att göra Framtidens 
hälsa till tema för Medicinska riksstäm-
man 2012 vill vi återigen stimulera till 

samtal och lärande 
med ett brett an-
slag. Att förebygga 
sjukdom handlar om 
att motverka skador 
på miljö och klimat, 
att påverka levnads-
vanor och att rätt 
använda kunskap om 
ärftliga mekanismer. 
En mängd av vårdens 
insatser är inriktade 
på att förebygga ef-

fekterna av en sjukdom – det gäller ju 
behandling av hypertoni för att minska 
risken för hjärtinfarkt och stroke eller 

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011
behandling av diabetes för att minska 
risken för nedsatt syn och underbensam-
putationer. 

Men, att tänka förebyggande och att 
tänka hälsoinriktat handlar också om att 
vi hela tiden måste studera riskerna med 
våra utrednings- och behandlingsmeto-
der så att vi inte ökar patientens börda 
med nya besvär och symtom. Att arbeta 
för Framtidens hälsa innebär också att 
stödja människor i ansvaret för den egna 
hälsan och i möjligheten att vara del-
aktig i planeringen av den egna vården. 
n 
                NILS cONRADI

Foto: Tomas Södergren

Genom enskilda 
människors engagemang 
skapar Riksstämman en 
möjlighet till ett brett 
lärande, ett lärande 
långt utanför den egna 
specialiteten, om helheten, 
om systemet. 

’’ 

’’ Nils Conradi, Riksstämmans 
generalsekreterare.

Kristian Axelsson, SLS IT-kommitté 
twittrade under hela Riksstämman.  
Foto: Tomas Södergren
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Stort tack till besökare,
utställare, medarrangörer

och mediapartner!
Medicinska riksstämman 2011 bjöd på tre fantastiska dagar.       
Ett vetenskapligt program med både bredd och djup. Välbesök-
ta föreläsningar och viktiga samtal om säkerheten i vården.  
Hög puls, energi, fortbildning, dialog, debatt och ett öppet  
och konstruktivt samtalsklimat mellan vårdteam, näringsliv, 
politiker och tjänstemän genomsyrar den nya Riksstämman. 

Boka in årets 

Riksstämma
i kalendern                   

redan nu
28–30 nov!

Peter Pronovost, en av världens 
främsta inom arbetet med patient-
säkerhet, gästade Riksstämman. 
Ett längre inslag i Aktuellt vittnar 
om betydelsen av hans gärning med 
införandet av checklistor för att öka 
patientsäkerheten i USA.
   Hans budskap underströks under
Riksstämman av Edward Kelley, som 
arbetar med patientsäkerhetsfrågor 
vid WHO. Vi i Sverige har mycket 
att lära. 
   Årets utställning kokade av aktivi-
teter, med välbesökta montrar och 
intresserad publik vid scenprogram-
men. 

Viktiga och aktuella ämnen           
diskuterades och publiken bjöds in 
till en öppen och konstruktiv dialog.  
   Under fredagen arrangerades
Kandidatdagen och Riksstämman 
fylldes av unga läkarstudenter. Den 
nystartade läkarutbildningen i  
Örebro gav sina studenter ledigt för 
att kunna utnyttja Riksstämmans 
unika fortbildningstillfälle. 
   Ett stort tack till er alla!
Vi fortsätter att utveckla Riks-
stämman och hoppas vi ses den                      
28-30 november då vi diskuterar 
”Framtidens hälsa”.

tackannons_2.indd   1 2012-01-05   13:45:12
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Vid 2011 års Medicinska riksstämma medverkade flera 
medarrangörer. Här är några röster från de som var där.

Siwert Gårdestig, programdirektör 
Försäkringskassan:
1. – Det fanns en nyfikenhet och ett 
lärandeintresse runt de ämnen vi 
diskuterade under våra seminarier och 
i vår monter. Behovet av att lyssna och 
resonera med varandra är stort. För att 
lyckas med de utmaningar som finns 
behöver Försäkringskassan och läkarkå-
ren mötas i en konstruktiv dialog. Här är 
Riksstämman ett viktigt forum.
2. – Det som är intressant med 
Riksstämman och som skapar unika 
förutsättningar är det tvärsektoriella 
arbetet, gemensamma frågor som kan 
diskuteras och spridas över gränserna. 
Behovet av kunskap är stort. Och jag tror 
att Riksstämman har en unik ställning 
där viktiga kunskapsområden kan lyftas. 
Men minst lika viktigt är att belysa 
områden som idag inte är särskilt befors-
kade, ett exempel är försäkringsmedicin. 
Här finns stora behov.

Ania Willman, ordförande svensk 
sjuksköterskeförening:
1. – Intrycket var att det var bra och 

viktiga symposier med bra diskussioner, 
men eftersom det är så många olika 
aktiviteter samtidigt är det glest med 
folk på en del föredrag.
2. – Medicinska riksstämman borde 
kunna spela en viktig roll som infor-
mationsförmedlare och kanske främst 
som kontaktyta mellan de profes-
sionella inom gruppen, mellan olika 
professionella grupper och mellan de 
professionella och vårdens politiker. Jag 
skulle utveckla stämman till en vård-
politisk arena i ett samhällsekonomiskt 
perspektiv.

Helena Conning, kommunikations-
strateg Vinnvård:
1. – Vinnvård tycker att Medicinska 
Riksstämman har en viktig roll att 
spela och är en viktig mötesplats, men 
upplevelsen från 2011 års stämma var att 
det tyvärr var för lite folk.
2. – Jag tror att man måste våga vara 
djärvare och förändra Riksstämman 
i grunden. Den har ett mycket bra 
innehåll, men kanske är programmet 
för stort och aktiviteterna för många. 

1. Vilket är intrycket från Medicinska riksstämman 2011?
2. Hur skulle du vilja se att Medicinska riksstämman utvecklas framgent?

Stämman skulle må bra av ett rejält 
omtag.

Torbjörn Larsson, VD Vårdalstiftelsen:
1. – Det var första gången jag var där, 
både som utställare och som arrangör av 
ett seminarium. Jag var väldigt positiv, 
alla vi pratade med var väldigt intres-
serade och engagerade och det fungerade 
väl kring de praktiska detaljerna. Tyvärr 
var upplevelsen att det var för lite folk på 
plats. Kvaliteten på innehållet var hög, 
det var rätt människor som vi träffade, 
men det var för få som kom dit. 
2. – Potentialen för Riksstämman är stor. 
Den skulle kunna vara den stora mötes-
platsen för sjukvården och sjukvårdens 
politiker och tjänstemän, vi saknar 
en sådan. För att lyckas skapa denna 
mötesplats krävs en vettig ekonomi, 
det är inte rimlig att ansvaret läggs på 
en enda organisation. Rimligt vore att 
socialdepartementet tillsammans med 
SKL tog ansvar för finansieringen och 
att Svenska Läkaresällskapet får vara det 
naturliga navet, där finns kompetensen 
som man bör ta tillvara.

 Siwert Gårdestig          Ania Willman                                        Helena Conning                         Torbjörn Larsson
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Enligt WHO kan sunda 
levnadsvanor förebygga 90 
procent av all diabetes, 80 
procent av alla hjärtinfarkter och 
30 procent av all cancer. även 
den som redan är sjuk kan snabbt 
göra stora hälsovinster med 
förbättrade levnadsvanor.
Svenska Läkaresällskapet och 
Socialstyrelsen har nu inlett 
ett samarbetsprojekt: "Läkares 
samtal om levnadsvanor". 

Ett bra sjukdomsförebyggande arbete 
kan förändra folkhälsan väldigt mycket. 
Men det finns en stor efterfrågan på 
kunskap om användbara effektiva meto-
der i det praktiska arbetet.
I november 2011 presenterade 
Socialstyrelsen ”Nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande metoder”. Fyra 
levnadsvanor har valts ut: tobaksbruk, 
riskbruk av alkohol, ohälsosamma 
matvanor och fysisk inaktivitet. Målet 
med riktlinjerna är att hitta effektiva 

metoder för att påverka dessa levnadsva-
nor. Samarbetsprojektet som fortgår till 
och med 2014, syftar också till att de nya 

riktlinjerna verkligen genomförs i den 
praktiska vården.

– Jag har stora förväntningar. Jag hop-
pas att detta projekt ska bli ett genom-
brott i läkarkåren för sättet att tänka och 
arbeta med samtal om levnadsvanor. Det 
finns en lång tradition, inte minst när 
det gäller rökning, att samtala kring lev-
nadsvanor, men det har inte fått ett lika 
stort genomslag som exempelvis att prata 
om läkemedel och läkemedelsbehand-
ling, säger Lars Jerdén, projektledare för 
Svenska Läkaresällskapets satsning på 
”Läkares samtal om levnadsvanor”. 
Till vardags arbetar han som distriktslä-
kare i Borlänge och är även ordförande 
för rådet för levnadsvanefrågor inom 
Svensk Förening för Allmänmedicin.

– Min erfarenhet är att samtal över tid 
med ganska enkla metoder är väldigt ef-
fektivt. Det handlar mycket om förtro-
ende och att visa respekt för patienten 
och den fråga man tar upp. Personligen 
tror jag det är viktigt med kontinuitet 
om man ska arbeta med att stötta patien-

ter i att förändra levnadsvanor. Detta 
säger jag utifrån en klinisk erfarenhet, 
men kontinuitetens betydelse för den här 
typen av intervention är tyvärr dåligt 
beforskad, säger Lars Jerdén.

riktade insatser mot läkarkåren
Läkarkåren är en viktig samarbetspart-
ner i arbetet med att implementera de 
nationella riktlinjerna. Riktade insatser 
mot läkarkåren kommer huvudsakligen 
att bedrivas via Läkaresällskapets 
sektioner. I nuläget har sektionerna 
för allmänmedicin, diabetologi, fysisk 
aktivitet och idrottsmedicin, kardio-
logi, ortopedi, pediatrik, psykiatri och 
reumatologi anmält sitt intresse för att 
delta i projektet. Varje sektion erhåller 
resurser för att utveckla sitt arbete kring 
levnadsvanor.

Varför ska en kirurg tala om 
alkohol?
– Resurserna har tidigare varit kraftigt 
begränsade. Nu får man en chans att på 
allvar göra detta på arbetstid, det är en 
jättemöjlighet som jag ser det, säger Lars 
Jerdén.

STORA HÄLSOVINSTER KAN UPPNåS 
gENOM FöräNdrAdE LEVNAdSVANOr

Lena Jonasson är professor i 
internmedicin och överläkare 
på kardiologiska kliniken vid 
Universitetssjukhuset i Linköping. 
Hon är även ordförande för 
Svenska Cardiologföreningen, 
en sektion inom Svenska 
Läkaresällskapet.

Varför har ni valt att engagera er i 
”Läkares samtal om levnadsvanor”?

– Vi ser det som en fantastisk möj-

Lars Jerdén, projektledare för Svenska 
Läkaresällskapets satsning på ”Läkares 
samtal om levnadsvanor”. 

lighet att lyfta dessa frågor inom vår 
sekundärpreventiva verksamhet. Vi vet 
alla hur viktiga dessa faktorer är, men vi 
vet också hur svårt det är att verkligen 
åstadkomma en varaktig förändring 
exempelvis vad gäller fysisk träning. Det 
finns också en grupp bland rökarna som 
inte slutar att röka efter en hjärtinfarkt. 
Vi behöver utveckla och lära oss fler me-
toder, en enda typ av sekundärpreventiv 
insats passar sannolikt inte för alla. Det 
blir nog ibland för mycket av pekpinnar 

KARDIOLOGER VILL LÄRA SIG 
FLEr METOdEr

Lena Jonasson, professor i internmedicin 
och överläkare på kardiologiska kliniken vid 
Universitetssjukhuset i Linköping   
          Foto: Mattias Bardå

För mer information: 
www.sls.se/levnadsvanor
Projektledare: Lars Jerdén
lars.jerden@Ltdalarna.se
070-304 08 96

Projektkoordinator: 
Marie-Louise Schyberg
marie-louise.schyberg@sls.se
08-440 88 93

Den 8 februari arrangerar Svenska 
Läkaresällskapet ett heldagsseminarium 
”Levnadsvanor och läkarrollen”. Några 
av programpunkterna är: varför ska en 
kirurg tala om alkohol, läkaren och det 
rådgivande samtalet, rökstopp inför 
operation, etiska frågeställningar och en 
presentation av de nationella riktlinjerna 
och vad de innebär för läkarkåren.

Vi måste satsa på preventiva 
strategier
– Om vi ska klara framtidens hälso- och 
sjukvård måste vi satsa på preventiva 
strategier för att kunna hantera de 
ökande sjukvårdskostnaderna. Hjärt-
kärlsjukdomar är i dag den vanligaste 
dödsorsaken i Sverige. Och vi ser en 
ökande andel barn som lider av fetma 
och som drabbas hårt både psykiskt 
och fysiskt. Det är vår skyldighet från 
vårdens sida att jobba förebyggande 
och stötta människor till förbättrade 
levnadsvanor, säger Peter Friberg, ordfö-
rande Svenska Läkaresällskapet. n                    
                                     EVA NORDIN

Min erfarenhet är 
att samtal över tid med 
ganska enkla metoder 
är väldigt effektivt. Det 
handlar mycket om 
förtroende och att visa 
respekt för patienten och 
den fråga man tar upp.

’’

’’
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och skrämselpropaganda som gör att 
vissa patienter slår dövörat till direkt. 
Det är också mycket lättare för doktorn 
att skriva ut recept på ytterligare en 
blodtryckssänkande tablett, och låta 
bli att tänka på vilka betydande tera-
peutiska effekter som kan uppnås med 
livsstilsförändring.

På vilket sätt kommer ni att 
jobba för att de nya riktlinjerna 
ska implementeras i vården?

– Först ska vi inbjuda våra medlem-
mar att anmäla sitt intresse. I första 
hand tänker vi oss en projektarbets-
grupp med representanter från olika 
landsändar. Att det är just engagerade 
kardiologer som möter andra kardiolo-
ger och diskuterar dessa frågor tror vi 
är ett framgångskoncept. Men låt oss 
återkomma lite senare och berätta om 
hur det går! n                     
                                     EVA NORDIN

gOdA ExEMPEL På HäLSOViNSTEr gENOM FöräNdrAdE 
LEVNAdSVANOr

Det finns sedan tidi-
gare flera goda exempel 
i hälso- och sjukvården 
där man lyckats uppnå 
stora hälsovinster genom 
att arbeta förebyggande. 
Svensk ortopedisk förening 
driver till exempel kampan-
jen ”En rökfri operation”. 
Bakgrunden är att det finns 
goda bevis på att rökstopp 
inför planerade ingrepp 
nära nog halverar risken för komplikationer i samband med kirurgi.
Ett annat bra exempel är det så kallade Björknäsprojektet. Patienter med 
hög risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar stöttades till att äta hälsosamt 
och att träna tre gånger i veckan. Uppföljningen efter tre år visade att 
patienterna signifikant hade minskat midjemåttet, midja-höftkvoten, det 
systoliska- och diastoliska blodtrycket samt ökat sin syreupptagningsför-
måga. Under treårsperioden minskade besöken hos distriktsläkaren med 
cirka 20 procent.
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bengt Hofverberg har arbetat 
som distriktsläkare i 30 år, de 
senaste fem åren på Färila vård-
central i nordvästra Hälsingland. 
Nyligen belönades han med 
Hippokratespriset för sin när-
varo, uppskattade handledning, 
sitt etiska förhållningssätt och sin 
helhetssyn.

– Jag är ganska långt från den akade-
miska världen och trodde väl aldrig att 
en glesbygdsläkare skulle få detta pris, 
jag blev otroligt glatt överraskad, säger 
han.

Hippokratespriset delas sedan 2003 
årligen ut av Svenska Läkaresällskapet 
till en klinisk verksam läkare som är 
aktiv i undervisning och som har en 
etisk medvetenhet och är en förebild för 
kollegor, medarbetare och studenter. 
I drygt fem år har Bengt Hofverberg 
arbetat som familjeläkare i Färila som 

ligger i Ljusdals kommun. Tillsammans 
med två kollegor ansvarar han för ett 
upptagningsområde som omfattar cirka 
4 500 patienter. 

Trots att Färila ligger långt ifrån de 
stora utbildningsorterna, söker sig både 
AT- och ST-läkare sig hit, ”tack vare 
Bengts fenomenala handledning med 
helhet, etik och närvaro i fokus”, som det 
står i prismotiveringen.

– Vi har alltid utbildningsläkare hos 
oss. Just nu är det två AT-läkare som 
arbetar här, vilket vi tycker är väldigt kul 
eftersom vi alla är intresserade av hand-
ledning, säger Bengt Hofverberg.

Han är 60 år och valde tidigt att 
specialisera sig inom allmänmedicin. I 
många år har han varit verksam i Väs-
ternorrland, bland annat i Sundsvalls-
området, och han har lång erfarenhet av 
handledning.

– I början av 90-talet var jag exami-
nator i allmänmedicin, det innebär att 

man arbetar mycket med frågor som rör 
konsultationen. Jag har haft AT-grupper 
i nästan 20 år. Jag följer AT-läkare under 
deras utbildningstid och träffar dem 
en gång i månaden. Jag har alltid varit 
väldigt intresserad av konsultationen och 
mötet med patienten.

Fruktbart med bra patientmöten
Som distriktsläkare försöker han att 
ge patienten ett stort utrymme att själv 
beskriva sina symtom och sin sjukdom, 
men också sina tankar och känslor kring 
oro och rädsla. Begreppet patientcentrerat 
har en naturlig plats inom allmän-
medicinen, menar Bengt Hofverberg.

– Dialog och samarbete med patienten 
är väldigt fruktbart, vi försöker visa och 
stimulera de yngre läkarna att arbeta 
så, särskilt om de senare ska arbeta som 
sjukhusspecialister. Vår förhoppning är 
att vi kan förmedla den här dimensionen 
av läkaryrket, säger Bengt Hofverberg.

EN NÄRVARANDE OCH UPPSKATTAD 
gLESbygdSLäKArE 

 Foto: Jan Olsson

Läs hela programmet på www.sls.se/levnadsvanor

Levnadsvanor och läkarrollen 
 

Varje år ger läkare över sju miljoner samtal om levnadsvanor.  Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer innebär stora möjligheter för det 
sjukdomsförebyggande arbetet. Välkommen till en heldag om evidensläget och hur vi som läkare kan utveckla vårt arbete med levnadsvanor!

När onsdag den 8 februari 2012    Var svenska läkaresällskapet, klara östra kyrkogata 10, stockholm

Ur programmet: Varför ska en kirurg tala om alkohol? (Åke Andrén-Sandberg) Fysisk aktivitet (Mats Börjesson)
Livsstilsinter vention (Mai-Lis Hellenius) Rökstopp inför operation (Richard Löfvenberg) 
Samtal om rökning  (Hans Gilljam) Sekundär prevention (Joep Perk, Kristina Hambreus) 
Det rådgivande samtalet (Astri Brandell Eklund) Riktlinjerna (Lars Weinehall)

Anmälan till marie-louise.schyberg@sls.se senast den 4/2 2012. Seminariet är kostnadsfritt.
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En viktig grupp av patienter som han 
arbetar mycket med är människor i livets 
slut. I Ljusdals kommun har man byggt 
ett nätverk med ett palliativt team och 
så kallade trygghetsplatser på Ljusdals 
sjukhus. Palliativa patienter kan dygnet 
runt få komma direkt till dessa platser 
för att få smärtlindring om så krävs.

– Det är för mig ett viktigt uppdrag att 
försöka göra det så bra som möjligt för 
den här gruppen av patienter och deras 
nära anhöriga som befinner sig i en svår 
situation, säger Bengt Hofverberg. 

Egenterapi saknas
En av hans förebilder heter Astrid 
Seeberger, överläkare i njurmedicin vid 
Karolinska Universitetssjukhuset. Hon 
är författare till den uppmärksammade 
boken ”Den skamlösa nyfikenheten” 
som utkom 2010. Astrid Seeberger är ett 
föredöme när det gäller empati, när-
varo och patientkontakt, menar Bengt 
Hofverberg. 

– Inom allmänmedicinen har även 
Carl Edvard Rudebeck, Bengt Mattsson 
och Sven-Olof Andersson genom åren 
föreläst och skrivit artiklar om kon-
sultationen och patientmötet som varit 
viktiga och inspirerande för mig.

More information annie.melin@sls.se

Att vara en närvarande, god och aktiv 
lyssnare som nyfiket utforskar patientens 
berättelse, är färdigheter som går att 
träna och som stärks av en god självkän-
nedom. Till skillnad från psykologer 
ställs det idag inte samma krav på läkare 
att gå i egenterapi för att utveckla den 
professionella yrkesrollen. Det är synd, 
menar Bengt Hofverberg.

– Jag utbildade mig i början på 70-talet 
och då fanns det inte mycket av detta i 
grundutbildningen. Men det har hänt 
en del sedan dess, tack och lov. I dag får 
läkarstudenter arbeta mycket med ex-
empelvis videokonsultationer. Önskvärt 
vore att också blivande läkare, precis 
som psykologer, skulle få möjlighet till 
läkarutbildningsanpassad egenterapi 
som en del av grundutbildningen. Som 
läkare möter vi många patienter som är 
arga, ledsna, förtvivlade, chockade och 
det ställer höga krav på att vi kan han-

tera deras känslor och bemöta dem på 
ett bra sätt. Inom allmänmedicinen har 
vi Balintgrupper där man tillsammans 
kan diskutera det som är svårt och det 
man behöver stöd i. För mig har det varit 
väldigt värdefullt.

Hippokratespriset innebär, förutom 
äran även 20 000 kronor i prispengar. 
Bengt Hofverberg tänker använda peng-
arna till vidareutbildning.

– Vår arbetsgivare betalar kurser i 
katastrofmedicin och akutmedicin som 
är viktiga för oss. Men om vi utöver 
dessa kurser även vill gå utbildningar 
i palliativ medicin och medicinsk etik, 
räcker ofta inte våra utbildningsmedel. 
Jag tänker använda prispengarna till den 
typen av kurser framöver, säger Bengt 
Hofverberg. n                    EVA NORDIN

Två sanningar närmar sig varann.
En kommer inifrån,
en kommer utifrån
och där de möts har man en chans att få se sig själv.
                   Tomas Tranströmer

SöK fORSKNINGSANSLAG
ur Läkaresällskapets fonder 
senast 1 februari 

För att bra forskning ska kunna 
utföras behövs pengar och 
någon som utför forskningen. 
SLS har pengarna och forskarna 
kunskapen. Läkaresällskapet 
delar varje år ut omkring 25–30 
miljoner kronor i projektanslag, 
stipendier och resebidrag. 
Ansökningsformulär och 
broschyren ”Vägledning för 
sökande” finns på www.sls.se
Information Malin Wåhlin, 
08-440 88 66, 
malin.wahlin@sls.se
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det finns uppskattningsvis 
cirka 100 barn i Sverige som är 
födda av en surrogatmamma. 
den svenska lagstiftningen 
möjliggör dock inte juridiskt 
hållbara överenskommelser om 
surrogatmödraskap. Nu kräver 
politiker och organisationer att 
frågan om surrogatmödraskap 
utreds. 

På Medicinska riksstämman i början av 
december höll journalisten och författa-
ren Kajsa Ekis Ekman en föreläsning om 
surrogatmödraskap. Hon var inbjuden 
av Kvinnliga Läkares Förening, som är 
en delförening inom Sveriges läkarför-
bund, läkarnas fackliga organisation. 
Kajsa Ekis Ekmans bok ”Varat och 
Varan – Prostitution, surrogatmödra-
skap och den delade människan”, har 
väckt en livlig debatt där frågor om etik, 

moral och juridik har diskuterats.
– Utgångspunkten i medier för debat-

ten om surrogatmödraskap i Sverige 
har de senaste åren ofta varit Kajsa Ekis 
Ekmans bok och hon har fått sätta agen-
dan väldigt mycket för den diskussion 
som förts. Vi delar inte hennes grund-
analyser och vi anser inte att hon har 
vetenskapligt belägg för det hon påstår, 
säger Ulrika Westerlund, ordförande för 
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas och transpersoners rättighe-
ter.

En utredning bör tillsättas
Kajsa Ekis Ekman anser att surrogat-
mödraskap inte ska tillåtas i någon form. 
Det är en cynisk industri, menar hon. 
Kvinnor, ofta fattiga, utsätts för stora 
risker och görs till en handelsvara.

– Kajsa Ekis Ekman utgår i stora delar 
från surrogatmödraskap i Indien och är 

upprörd över utnyttjandet av kvinnor. 
Här är vi eniga, vi tycker inte heller att 
kvinnor ska utnyttjas eller ställa upp 
som surrogatmödrar av ekonomiska skäl 
eller andra påtryckningar. Det borde 
dock vara möjligt att tillåta överenskom-
melser om surrogatmödraskap utan att 
någon utnyttjas eller kommer till skada. 
Därför vill vi att det görs en utredning 
om hur vi kan göra det möjligt att reg-
lera surrogatmödraskap i Sverige, säger 
Ulrika Westerlund.

Vid surrogatmödraskap blir en 
kvinna gravid och väntar barn med den 
uttalade avsikten att inte själv behålla 
barnet. Man skiljer mellan partiellt och 
fullständigt surrogatmödraskap. Det 
förstnämnda innebär att surrogatmam-
man befruktas genom insemination och 
hon blir då både biologisk och genetisk 
förälder till barnet. Det sistnämnda 
innebär att befruktningen sker utanför 

bör SUrrOgATMödrASKAP 
TILLåTAS I SVERIGE?

VID SURROGATMöDRASKAP 

BLIR EN KVINNA GRAVID 

OcH VäNTAR BARN MED 

DEN UTTALADE AVSIKTEN 

ATT INTE SJäLV BEHÅLLA 

BARNET. 

Foto: Conchi Gonzalez

www.riksstamman.se

MEdiCiNSKA riKSSTäMMAN
28-30 november 2012 i Stockholm
Tema: Framtidens hälsa

Tidplan
12 januari delegationsmöte
2 februari möte med sektionerna, sekreterarmötet
2 mars förslag från sektionerna på symposier
   • anmälan från sektionerna om deltagande
   • förslag från sektionerna till inbjudan av utländska gästföreläsare
29 mars delegationen sammanträder för bland annat urval av symposier
24 augusti anmälan av föredrag/posters till sektionerna
12 september sektionernas vetenskapliga program klart
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För ditt och dina 
patienters bästa
Medicinsk Röntgen är ett av Sveriges ledande privata 
röntgenföretag med avdelningar i Stockholm, Malmö, 
Västerås och Uppsala. Vi finns för dig som värdesätter: 

3 snabba och kliniskt relevanta röntgensvar
3 hög kvalitet och mycket god tillgänglighet 
3 möjlighet att diskutera metodval med någon av 
 våra specialistkompetenta läkare
3 drop-in för de flesta undersökningar
3 e-remiss från de vanligaste journalsystemen 

Läs mer på www.medicinskrontgen.se.

För att säkerställa att det blivande 
barnets uppväxtvillkor ska bli goda, 
tycker vi att en prövning ska ske av 
den eller de som vill bli föräldrar 
genom surrogatmödraskap.

’’
’’
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kroppen med hjälp av IVF; ett redan 
befruktat ägg från de tilltänkta föräld-
rarna implanteras i surrogatmammans 
livmoder. Det kan komma från de 
tilltänkta föräldrarna, eller från till ex-
empel den blivande genetiska fadern och 
en äggdonator. Surrogatmamman blir då 
biologisk men inte genetisk mamma till 
barnet. 

I en proposition som blev antagen vid 
2008 års kongress, beslutade RFSL att 
jobba för att både partiellt och fullstän-
digt surrogatmödraskap ska vara tillåtet.

Prövning bör ske
Man skiljer mellan ett altruistiskt och 
kommersiellt surrogatmödraskap. Det 
förstnämnda innebär att surrogat-
mamman inte får någon ersättning 
utöver omkostnader för exempelvis 
läkarbesök, försäkringar och kläder. Vid 
ett kommersiellt surrogatmödraskap 
utgår dessutom en särskild ekonomisk 
ersättning.

– I exempelvis Storbritannien finns 
lagar som reglerar surrogatarrangemang 
och då handlar det om ett altruistiskt 
surrogatmödraskap. Det mest troliga 
för Sveriges del är att det är den formen 
som blir tillåten. Det följer det system 
vi redan har idag, 
man får inte betalt 
för att donera blod, 
organ eller könscel-
ler. Tanken är ju att 
man inte vill skapa 
situationer där per-
soner av ekonomiska 
skäl genomför något 
som de egentligen inte vill, säger Ulrika 
Westerlund.

Något förbud mot kommersiellt sur-
rogatmödraskap bör dock inte införas, 
menar RFSL, utan istället krävs andra 
åtgärder.

– För att säkerställa att det blivande 
barnets uppväxtvillkor ska bli goda, 
tycker vi att en prövning ska ske av den 
eller de som vill bli föräldrar genom sur-
rogatmödraskap. Givetvis måste också 
samtal genomföras med surrogatmam-
man för att utreda att detta är något 
hon önskar genomföra, säger Ulrika 
Westerlund.

Det måste också finnas regleringar 
som ger surrogatmamman rätt att ångra 
sig och behålla barnet, även om inte är 

genetisk förälder till det, menar hon. 
Likaså ska principen om kroppslig auto-
nomi gälla om surrogatmamman väljer 
att genomgå en abort, utan att behöva 
betala tillbaka någon ersättning.

– Ångerrätten ska gälla även när bar-
net är fött och under samma tidsperiod 
som gäller för dem som adopterar bort 
ett barn. Däremot anser vi inte att den 
eller de som vill bli förälder ska kunna 
ångra sig. En sådan ångerrätt kan inte 
anses vara i linje med principen om bar-
nets bästa, säger Ulrika Westerlund.

ingen mänsklig rättighet
Det måste också finnas en skyldighet att 
informera barnet om sitt ursprung och 
vem som är barnets surrogatmamma och 
eventuell ägg- eller spermiedonator. 

Det är viktigt att understryka, menar 
Ulrika Westerlund, att RFSL inte driver 
frågan om att alla ska ha rätt att bli för-
äldrar. Det är ingen mänsklig rättighet 
och får inte ske till vilket pris som helst.

– Vi vill ha en nyanserad diskussion 
om surrogatmödraskap. Nuvarande 
lagstiftning kan utsätta människor för 
större risker än om surrogatmödraskap 
hade varit reglerat. I nuläget är det mil-
jöpartiet, socialdemokraterna och mo-

deraterna 
som vill 
tillsätta en 
utredning. 
Folkpar-
tiet har 
valt en 
egen linje 
och vill 

att man endast ser över situationen för 
de barn som tillkommit genom sur-
rogatmödraskap. Vi tycker att en bred 
utredning är angelägen, säger Ulrika 
Westerlund.

Surrogatmödraskap väcker 
många frågor
Frågan om surrogatmödraskap är kom-
plex. Det är svårt att i dagsläget ta ställ-
ning för eller emot, frågan måste först 
noggrant belysas. Det menar Claudia 
Bruss, gynekolog och ledamot i Svenska 
Läkaresällskapets etikdelegation. 

Tack vare nya teknologier och nya 
behandlingsmöjligheter kan många 
personer som tidigare varit ofrivilligt 
barnlösa, idag bli föräldrar. Men lagstift-

ningen är inte riktigt anpassad efter den 
utveckling som skett och sker, menar 
Claudia Bruss.

– Vi vill ha en bred debatt och 
diskutera vilka etiska, medicinska och 
juridiska dilemman som kan uppstå vid 
olika typer av assisterat föräldraskap och 
dit räknas surrogatmödraskap. Hittills 
har den svenska debatten präglats av 
starka förespråkare som antingen är för 
eller emot surrogatmödraskap. Frågan 
är dock så pass komplex och kräver stor 
eftertänksamhet och genomtänkthet, 
säger Claudia Bruss.

Medicinska och sociala skäl
SLS har vänt sig till regeringen med en 
begäran om att tillsätta en ny utredning 
om olika etiska och juridiska synpunkter 
på assisterad befruktning i olika former.  

– Förutom en översyn av befintligt 
regelverk bör också andra frågor utredas 
som rör livmodertransplantation, ned-
frysning av ägg och embryoadoption, 
säger Claudia Bruss.

Vad beträffar surrogatmödraskap så 
förs inom läkarkåren en livlig diskus-
sion, åsikterna går isär och det är inte 
enkelt att ta ställning, menar Claudia 
Bruss. Det kan finnas olika skäl till var-
för man vill anlita en surrogatmamma, 
exempelvis av medicinska skäl; varje år 
föds i Sverige tio till femton flickor utan 
vagina och livmoder. För dessa flickor 
skulle surrogatmödraskap kunna vara en 
hjälp att så småningom bli förälder.

Det kan också finnas sociala skäl där 

Ulrika Westerlund, ordförande för RFSL, 
Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Tanken är ju att man inte vill 
skapa situationer där personer av 
ekonomiska skäl genomför något 
som de egentligen inte vill.

’’
’’
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till exempel två män ser en möjlighet att 
få bli förälder till ett barn som de har en 
genetisk koppling till.

Vilka ska vi hjälpa att bli gravida inom 
offentligt 
finansierad 
sjukvård?  
Prioritetsut-
redningen 
slår fast att 
infertilitet är 
en sjukdom. 
Dessutom 
ser vi idag att landsting prioriterar olika, 
är dessa skillnader rättvisa och etiskt 
acceptabla? 

Många frågor kvar att besvara
Om vi ska tillåta surrogatmödraskap, 
ska vi då tillåta både partiellt och 
fullständigt surrogatmödraskap? Och 
vilka krav ska ställas på de som genom-
för behandlingen? Hur väljer man ut 

lämpliga surrogatmödrar så att deras 
liv inte äventyras? Ska kvinnan själv få 
bestämma om hon vill ställa upp som 
surrogatmamma, även om riskerna är 

höga? Vilka 
krav bör 
ställas på 
de blivande 
föräldrarna? 
Vad tycker vi 
är viktigt för 
att barnens 
bästa ska vara 

i fokus?
Var går gränserna för den enskilde och 

hur mycket ska samhället lägga sig i? Det 
är viktigt att många röster hörs så att 
debatten växer. Det är också viktigt att 
ett ställningstagande är genomtänkt och 
långsiktigt ur ett samhällsperspektiv. 
Vi ser därför behovet av en utredning 
och att debatten fortsätter, säger Claudia 
Bruss. n                                    EVA NORDIN

Foto: Conchi Gonzalez



Sverige är ledande i världen på 
att utveckla kvalitetsregister 
och därmed höja kvaliteten och 
säkerheten i vården.
Nyligen bildade Svenska 
Läkaresällskapet Kommittén för 
medicinsk kvalitet. Syftet är att 
på ett grundligare sätt än tidigare 
bereda frågor som rör kvalitet 
och kvalitetsregister. 

I slutet av 2010 fanns det 88 svenska 
kvalitetsregister. 

Det första, Knäplastikregistret 
startades 1975 av Göran Bauer, profes-
sor i ortopedi. Några år senare startade 
kollegor i Göteborg höftplastikregistret. 
Genom att skapa nationella register där 
samtliga knä- och höftprotesoperationer 
registrerades, kunde dåligt fungerande 
protestyper och brister i teknik och 

metoder identifieras och åtgärdas. I dag 
är Sverige världsledande inom knä- och 
höftproteskirurgi.

– Uppbyggnaden och utvecklingen av 
kvalitetsregistren har byggt på enskilda 
läkares engagerade och ambitiösa arbete. 
De har i sin tur fått med sig sina kollegor 
i ett ganska betungande registrerings-
arbete. Tack vare att man har uppfattat 
arbetet som viktigt har vi idag många 
exempel på kvalitetsregister som räddar 
liv och förbättrar kvaliteten i vården 
och livskvaliteten för patienterna, säger 
Ulf Haglund, ordförande för Kommit-
tén för medicinsk kvalitet inom Svenska 
Läkaresällskapet.

Nationell satsning på 
registerutveckling
I september stod det klart att staten 
och SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting) gemensamt satsar 580 
miljoner kronor på en utveckling av 
de nationella kvalitetsregistren under 
de närmaste fem åren. Satsningen är 
behövd och efterlängtad. Det har funnits 
en stor enighet om att finansieringen av 
registren varit otillräcklig och att det 
saknats en tillräckligt stark infrastruk-
tur för att kunna utnyttja fördelarna 
och potentialen i kvalitetsregistren. 
Användningen av registerdata för 
verksamhetsuppföljning och förbätt-
ringsarbete har också varit alltför 
begränsad. Det finns också ett stort 
antal lokala, regionala och nationella 
kvalitetsregister som idag inte granskas 
och som erhåller stöd inom ramen för 
Nationella kvalitetsregister. Det är en 
del av bakgrunden till att regeringen och 
SKL tillsatte en översyn av de nationella 
Kvalitetsregistren. 

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET 
SATSAr På KVALiTET
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I slutet av september 2011 presenterades 
en överenskommelse som innebär att 
260 miljoner kronor anslås för 2012. 
Därefter anslås 320 miljoner kronor för 
de kommande fyra åren.

Professionens engagemang 
Svenska Läkaresällskapet har i ett re-
missvar till Socialdepartementet betonat 
vikten av att professionerna ges en 
tydligt ledande roll också i den fortsatta 
utvecklingen av kvalitetsregistren.

– Skulle läkarna få signaler om att 
deras roll förändras och reduceras är 
risken stor att det snabbt skulle leda till 
ett minskat engagemang och på sikt en 
kraftigt försämrad datakvalitet, säger 
Ulf Haglund.

I dag har Svenska Läkaresällskapet 
två representanter i beslutsgruppen för 
Nationella Kvalitetsregister. En av dem 
är Margareta Kristenson, professor och 
överläkare i Linköping. Även Socialsty-
relsen, Svensk sjuksköterskeförening 
samt SKL finns representerad. Till sin 
hjälp har gruppen även en särskild 
expertgrupp som bistår med beslutsun-
derlag för att de medel som finns ska an-
vändas så kostnadseffektivt som möjligt.

– För drygt ett år sedan blev jag ledamot 
i beslutsgruppen. Tidigare var jag under 
nio år ordförande för expertgruppen och 
har kunnat följa en spännande utveck-
ling av kvalitetsregistrens uppbyggnad 
där kvalitetsindikatorerna, både process- 
och resultatmått, successivt har utveck-
lats. Huvudmännen har blivit alltmer 
intresserade och engagerade i arbetet 
med de nationella kvalitetsregistren. Och 
i takt med att de satsar mer pengar ökar 
också synpunkterna på hur pengarna ska 
användas. Det är viktigt att samtidigt 
värna om att kvalitetsregistren även 
fortsättningsvis är ett redskap för profes-
sionen, säger Margareta Kristenson.

Större fokus på uppföljning
Det har funnits och finns en oro, menar 
hon, att man i ambitionen att öka 
registrens täckningsgrad lägger ett för 
stort och ensidigt fokus på registrering 
av data. För att registrering ska bli 
meningsfullt, är det också nödvändigt 
med ett större fokus på uppföljning av 
registerdata. Och att detta inte enbart 
sker i form av öppna jämförelser.

– Ur ett professionsperspektiv är det 
minst lika viktigt med uppföljningsdata 

på den egna kliniken, så att man vet 
hur det går för patienterna. I dag har 
de flesta kvalitetsregister flerdimen-
sionella resultatmått som mäter både 
professionens och patientens perspektiv. 
Kvalitetsregistrens viktigaste uppdrag 
är att vara ett redskap i en organisation 
för ett kontinuerligt lärande och för 
verksamhetsutveckling, säger Margareta 
Kristenson.

Samtidigt som nu anslagen ökar, ökar 
också kraven på registerhållare och sät-
tet att finansiera registren differentieras 
alltmer.

– Det är en bra utveckling, vi får en 
fördelning av medel som är mycket 

Tack vare att man 
har uppfattat arbetet som 
viktigt har vi idag många 
exempel på kvalitetsregister 
som räddar liv och 
förbättrar kvaliteten i 
vården och livskvaliteten 
för patienterna.

’’

’’

Ulf Haglund, ordförande för Kommittén för medicinsk kvalitet inom Svenska Läkaresällskapet.
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NATiONELLA 
KVALiTETSrEgiSTrEN

I september 2011 presenterades 
överenskommelsen mellan staten 
och SKL om kommande satsningar 
på utvecklingen av de nationella 
Kvalitetsregistren. 
Läs mer om vad överenskommel-
sen innebär: 
www.kvalitetsregister.se

Foto: Conchi Gonzalez



starkare kopplat till de olika registrens 
behov men också till deras utveckling 
och måluppfyllelse. Kraven på uppfölj-
ning kommer att öka och fördelningen 
kommer nog att bli mer rättvis än tidi-
gare, säger Margareta Kristenson.
Genom att bilda Kommittén för 
kvalitetsfrågor hoppas Svenska 
Läkaresällskapet kunna stärka kom-
munikationen med såväl sektionerna 
som de nationella Kvalitetsregistren. 
De flesta kvalitetsregister har sin bas i 
Läkaresällskapets sektioner. 

– Med kommittén får vi en bättre möj-

lighet att lämna väl underbyggda svar 
och underlag till beslutsgruppen, säger 
Mats Bauer, VD för Svenska Läkaresäll-
skapet.

Kommittén en viktig länk
Pär Nordin är överläkare vid kirurgiska 
kliniken på Östersunds sjukhus samt 
en av representanterna i Kommittén för 
medicinsk kvalitet.
Han är också ansvarig för Svenska 
Bråckregistret som startade i början på 
1990-talet.

– I dag har vi en världsunik databank 
med över 200 000 operationer som 
är registrerade i detalj. Genom våra 
registerdata 
har vi kunnat 
vidareutveckla 
våra tekniker 
och metoder, vi 
ser dramatiska 
förbättringar 
av våra resultat. 
I dag är risken 
att bli omopere-
rad bara en bråkdel av vad den var när 
registret startade. Förhoppningen är att 
kommittén ska stimulera till att kvali-
tetsregistren tas bättre tillvara och att 
resultaten i större utsträckning kommer 
klinikerna, men också patienterna till 

Margareta Kristenson, professor och 
överläkare i Linköping.

godo, säger Pär Nordin.
En av flera viktiga och aktuella frågor 

handlar om hur samarbetet mellan 
kvalitetsregistren och läkemedelsin-
dustrin ska utformas. Ett förslag till 
överenskommelse mellan registren och 
industrin har tagits fram. Syftet är att 
skapa tydliga regelverk med tydliga 
definitioner. Svenska Läkaresällskapet 
välkomnar förslaget, men konstaterar 
samtidigt att många otydligheter fortfa-
rande kvarstår.

– Vi föreslår att det nuvarande försla-
get inte ska läggas till grund för en över-
enskommelse. Det har varit en extrem 
snabb handläggning vilket omöjliggjort 

en nödvändig för-
ankring i våra sek-
tioner. Vi vill att en 
överenskommelse 
tas fram på ett mer 
genomarbetat och 
förankrat sätt. Det 
är en förutsätt-
ning, tror vi, för 
ett gott samarbete 

mellan registren och industrin, säger 
Margareta Troein Töllborn, tidigare ord-
förande för Svenska Läkaresällskapet. n 
                     EVA NORDIN

KOMMiTTéN För 
MEdiCiNSK KVALiTET

Har som uppgift att bereda frågor 
som rör kvalitet och kvalitetsre-
gister. Den fungerar även som en 
viktig länk mellan Läkaresällskapets 
sektioner, de Nationella Kvalitets- 
registren, Läkaresällskapet centralt 
samt den nationella beslutsgruppen.
Kommittén har som mål att 
stimulera till att kvalitetsregistren 
tas bättre tillvara och att resultaten 
i större utsträckning används och 
kommer patienterna, men också 
klinikerna till godo i det praktiska 
förändringsarbetet.

Ordförande: 
Ulf Haglund, Uppsala
Ulf.haglund@akademiska.se
övriga ledamöter:
Pär Nordin, östersund, 
Sofia Gudbjörnsdottir, Göteborg
Nina Nelson, Linköping
Li Tsai, Stockholm

Genom våra registerdata 
har vi kunnat vidareutveckla 
våra tekniker och metoder, vi 
ser dramatiska förbättringar 
av våra resultat. 

’’
’’
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Svenska Psykiatriska Föreningens 
(SPF) satsning på årets 
psykiatriska program med 
framstående internationella 
och svenska föreläsare på 
Medicinska riksstämman i 
Stockholm 30 nov–2 dec lockade 
en stor publik. Salen var 
fullsatt under det psykiatriska 
sektionsprogrammet på 
eftermiddagen den 1 dec. Temat 
om ”nyheter inom behandling av 
psykisk sjukdom” tog avstamp 
i psykiatrins snabba utveckling, 
en uppfattning som stärktes 
av den enkätundersökning SPF 
genomfört under november 
månad.
 
SPF erbjöd utöver sektionsprogrammet 
även kurser under Medicinska riksstäm-
man inom depression, ångest, neuroana-
tomi, bipolär sjukdom och ACT. Dessa 
blev i flera fall fullbokade och har fått 
mycket bra kritik. Kurserna fick i snitt 
5,3 – 5,6 poäng (1–6 poäng) på IPULS 
övergripande utvärdering.

Bilden av psykiatrin i snabb utveckling 
stärks av enkätresultat.

SPF frågade under november må-
nad sina medlemmar om hur de ser på 
utvecklingen av forskning och kunskap 
inom psykiatri och hur väl den nya kun-
skapen kommer till nytta på kliniken. 
Omkring hundra psykiatriker svarade. 
Åtta av tio uppger att kunskap och forsk-
ning inom psykiatri utvecklas snabbt. I 
det senaste numret av Dagens Medicin 
(nr 49) skriver SPF att ”Den psykiatriska 
vården är en kunskapsintensiv verksam-
het med ett ständigt behov av förnyelse” 
och efterlyser en ”öppen och nyfiken 
miljö, som strävar efter att bidra till 
ständig förbättring i behandlingen av 
psykiatriska patienter”.

Medicinska riksstämman 2012
Riksstämman 2012 äger rum den 
28 nov–30 nov i Stockholm på 
temat ”Framtidens hälsa”. SPF kan 
erbjuda ekonomiskt stöd för inbjudan 
av internationella gästföreläsare och 
underlätta för dig, som vill anordna ett 
symposium eller någon annan aktivitet 

på Riksstämman med psykiatriskt fokus. 
Sista datum för förslag är den 2 mars.

För styrelsen,

Lise-Lotte Bergerlind   
Simon Kyaga
Ordförande    
Riksstämmosekreterare
Svenska Psykiatriska Föreningen 
 

LyCKAd SATSNiNg 
På MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN!

Fullsatt sal under det psykiatriska sektionsprogrammet på Medicinska riksstämman. Foto: Tomas Södergren
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Ny 
kandidatförening 
i Umeå
Umeåföreningen startades i höstas 
och har direkt börjat med flera 
projekt, bland annat bokcirklar och 
redan hunnit genomföra två arran-
gemang; en fördjupningsföreläsning 
om Artros och ett seminarium om 
lungsjukdomar. De över 30 delta-
garna i seminariet uppskattade de 
många interaktiva momenten och 
småövningarna där man tränade 
differentialdiagnoser och valde mel-
lan undersökningar för att behandla 
de välmodellerade papperspatien-
terna. För oss studenter som är vana 
med att ett seminarium helt enkelt 
är en obligatiskt föreläsning var det 
trevlig att uppleva hur ett riktigt 
seminarium ska gå till.

KANdidATFörENiNgArNA

Förutom det nationella arbetet har SLS Kandidatförening lokala föreningar på studie-
orterna. Där arrangeras föreläsningar, bokcirklar, journal clubs och annat som kan 
vara intressant för läkarstudenter. Kontakta oss gärna om du vill engagera dig eller få 
information om våra kommande aktiviteter. Håll annars utkik efter våra affischer och på 
facebook!
Stockholm: Esmail Jamshidi, esse90@gmail.com
Uppsala: Anna Wiberg, asc.wiberg@gmail.com
Umeå: Andreas Borsiin, borsiin@gmail.com
Linköping: Joel Johansson, joejo597@student.liu.se
Lund/Malmö: Andreas Fernberg, andreasfernberg@hotmail.com
Göteborg: Vill du starta en lokal kandidatförening? Kontakta long-long.chen@stud.ki.se
Örebro:  Vill du starta en lokal kandidatförening? Kontakta long-long.chen@stud.ki.se

enligt socialministern Göran Hägglund 
i ett brevsvar på riksdagens hemsida den 
21 december. Det är således upp till varje 
enskilt landsting att avgöra i vilken grad 
de skall erbjudas vård, finansierad ur en 
redan ansträngd budget.

Vad säger yrkesetiken?
Niels Lynöe, professor i medicinsk 
etik och tidigare ordförande i Läkare-
sällskapets Etikdelegation, ger sin 
syn på den yrkesetiska konflikt som 
uppstår när människor nekas vård 
på grund av deras legala status. ”Lika 
bör behandlas lika. Det är en del av de 
centrala värderingarna inom hälso- och 
sjukvården. Att plötsligt säga att en 
icke medicinsk aspekt ska avgöra vilken 
vård en patient ska få är stötande och 
orättvist”, säger Lynöe. Arbetar man på 
en arbetsplats där du som vårdpersonal 
förväntas skicka hem vissa patienter 
utan behandling anser Lynöe att man 
bör göra två saker: gå ihop i vårdteamet 
och driva frågan principiellt och i det 
enskilda fallet se hur man ändå kan 
hjälpa patienten på bästa sätt.

Finns det fall där det kan det bli 
nödvändigt att bryta mot arbetsgivarens 
regler och ändå ge vård till en pappers-
lös? ”Ja, om man anser att man behöver 
behandla så har man ett ansvar att 
behandla. Då får man stå för det, men 

Rätt till vård-initiativet…
… är ett stort nationellt samarbete mellan humanistiska, vårdrelaterande och 
religiösa organisationer såsom bland annat Amnesty, Röda Korset, Svenska 
kyrkan, Läkare utan gränser, IFMSA, Läkarförbundet och Läkaresällskapet. Man 
arbetar för ställningstagandet om lika vård på lika villkor, och att alla, även 
papperslösa och asylsökande ska ha rätt till vård. För att påverka politikerna 
till att skicka utredningen på remiss har Rätt till vård-initiativet nu startat en 
namninsamlingskampanj: www.vardforpapperslosa.se. 

man måste givetvis pröva det gentemot 
sig själv –man måste kunna se sig själv 
i spegeln i slutet av dagen. Sagt med 
andra ord, det måste finnas en balans 
mellan etiska principer och ens faktiska 
handlande. Så länge man kan säga att det 
handlade om patientens bästa så tror jag 
att det går att försvara även om hand-
landet inte är i överensstämmelse med 
arbetsgivarens krav”, säger Lynöe.

Sjukvårdens roll
Sjukvården ska inte bedriva politik 
i sjukhusen, vi ska bedriva sjukvård 
och behandla våra patienter utan att ta 

hänsyn till legal status eller personliga 
åsikter. Du ska behandla den person du 
har framför dig. Förhoppningsvis blir 
det även lag på att du måste göra det, 
till dess räcker förhoppningsvis våra 
yrkesetiska principer. n

MIHAI RADULEScU,

NyTILLTRäDD REDAKTöR KANDIDATföRE-
NINGEN

*Papperslös: person som inte sökt 
tillstånd att vistas i Sverige eller som 
håller sig undan verkställande av ut- 
eller avvisningsbeslut.

Läkarstudenter runt om i landet arbetar för att samla in namnunderskrifter 
för att utredningen ska gå på remiss.   Foto: Mihai Radulescu
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Under flera år har kritik riktats mot 
Sveriges hantering av asylsökande och 
gömda flyktingar, så kallade pap-
perslösa*. ”Sweden does not practise 
what it teaches”, sa FN rapportören 
Paul Hunt redan 2006 och Läkare utan 
gränser har drivit projekt i Sverige(!) 
med mottagningar för papperslösa, ett 
projekt som nu är övertaget av Röda 
korset.  Regeringen tillsatte en utredning 
som i sin rapport från maj 2011 bedömde 
att Sverige bör erbjuda vård på samma 
villkor till de papperslösa, i enlighet 
med de europeiska och internationella 
konventioner som man redan underteck-
nat. Dessvärre har regeringen valt att 

placera utredningen i byrålådan istället 
för att skicka ut den på det brukliga 
remissförfarandet.

Till dess att ut-
redningens resultat 
implementeras, om 
den gör det, befinner 
sig sjukvårdsperso-
nal i en oangenäm 
konflikt mellan 
arbetsgivare och yrkesetik. 

ingen skyldighet
Problemet beror bland annat på att 
Sverige inte har en rättighetslagstiftning 
där alla eller vissa har rätt till vård utan 

en skyldighetslagstiftning där vårdgivare 
som landstinget är skyldiga att ge vård 
till alla svenska medborgare. Denna 

skyldighet finns 
dock ej när det gäl-
ler de papperslösa, 
utan de har endast 
rätt till akut vård 
och vård som inte 
kan anstå. Till asyl-

sökande är man skyldig att ge vård, men 
”landstingen är inte skyldiga att tillhan-
dahålla vården kostnadsfritt eller till ett 
särskilt lågt pris men de får samtidigt 
inte neka patienten omedelbar vård på 
grund av bristande betalningsförmåga”, 

Kandidatföreningen har haft ett aktivt 
och spännande år bakom sig. Aldrig 
tidigare har vi haft så många aktiviteter 
på de lokala orterna. Aldrig tidigare 
har vi haft en så lyckad Riksstämma 
med så många läkarstudenter som har 
deltagit. På två år har vi dubblerat i 
medlemsantal, mycket tack vare ökad 
kännedom om Kandidatföreningen och 

ATT VårdA PAPPErSLöSA 
- ÄR DET EN MORALISK PLIKT?

Lika bör behandlas lika. 
Det är en del av de centrala 
värderingarna inom hälso- 
och sjukvården.

’’
’’

vad vi kan erbjuda. Vi som jobbar med 
denna förening ser ett värde i att driva 
frågor inom forskning, utbildning och 
etik och ett syfte att bevara grundvärde-
ringar som utmynnar i bättre läkare för 
patienters bästa. 

Ledorden för oss i styrelsen är nytta, 
nöje och utbyte. Vi vill vara ett socialt 
forum för alla läkarstudenter och AT-

läkare i landet där man kan få kontakt 
och utbyta kunskap och information. 
Hos oss ska det också vara möjligt för 
varje läkarstudent och AT-läkare att på 
eget bevåg öka sina kunskaper hos sig 
själv och bland andra. 

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till 
det nya året med kandidatföreningen! n

Kandidatföreningen riktar blicken mot 2012

Fram tills regeringen uppfyller 
kraven på lika vård till alla inom 
landets gränser fortsätter läkare 
och sjukvårdspersonal att vara i 
konflikt mellan yrkesetik och ett 
motsägelsefullt regelverk.

Foto: Mihai Radulescu



– Det är en väldigt rolig utmärkelse. 
Och jag hoppas kunna inspirera andra 
läkarstudenter att förlägga en del av 
studierna utomlands. Min förhoppning 
är också att väcka andras engagemang 
för globala frågor, säger Erik Hansson.
I den vetenskapliga artikeln ”Mapping 
snakebite epidemiology in Nicaragua- 
pitfalls and possible solution” redogör 
han för sitt projektarbete.

– Jag tog kontakt med Institutionen 
för arbets- och miljömedicin i Lund. 
Jag ville gärna förlägga mina studier 
utomlands och fick veta att de hade ett 
spännande samarbete med Nicaragua. 
Omfattningen av ormbettsproblemati-
ken är ganska okänd, och det behövs mer 
kunskap om hur många som egentligen 
drabbas och var ormbetten sker. Utan 
den kunskapen är det svårt att distribu-
era motgift till de platser där det behövs. 
I dag finns det goda behandlingar, men 
tyvärr får inte alla behandling, säger 
Erik Hansson.

Han såg själv inga ormar under 
vistelsen i Nicaragua, då det mesta av 
arbetet ägde rum på lokala hälsokontor 
i byar och städer. Men i somras var han 
tillbaka i Mellanamerika och då i Costa 
Rica.

– Där stötte jag på flera ormar. Många 
frågar mig om ormar, men mitt intresse 
handlar inte om reptiler utan om proble-
matiken kring omfattning och utbred-
ning av ormbett, säger Erik Hansson.
Här redogör Erik Hansson för sitt 
projektarbete:

”Det är svårt att veta hur många som blir 
ormbitna varje år världen över, men stu-
dier uppskattar antalet bitna till mellan 
en och fem miljoner, varav mellan 20 och 
100 000 dör. Denna osäkerhet i uppskatt-
ningen av antalet drabbade orsakas av 
att de flesta betten sker på landsbygden i 
låginkomstländer, där tillgången till kva-
lificerad vård ofta är dålig och rapporte-
ringssystemen bristfälliga. Denna brist på 
epidemiologisk information gör det svårt 
att planera inköp av relativt dyrt motgift 
och distribuera detta till de platser där 
det som mest behövs. Många bitna söker 
sig idag inte till de officiella sjukvårds-
inrättningarna, där motgift ändå inte 
finns tillgängligt, utan till traditionella 
medicinutövares alternativterapier. Mot 
bakgrund av denna situation har WHO 
klassificerat ormbett som en ”neglected 
tropical disease”.

En första del i arbetet mot ormbett 
i Nicaragua var att ta fram en karta 
över antalet bitna per kommun. 
Hälsoministeriet bidrog med inrap-
porterad statistik, som i stort följde den 
förväntade geografiska fördelningen, 
med flest bett i de låglänta fuktiga 
områdena där den fruktade Bothrops 
asper trivs. Några områden rapporte-
rade dock färre bett än vad man kunde 
förvänta sig utifrån närliggande och 
miljömässigt liknande kommuners 
incidens. De områden där vårdsystemet 
var minst utbyggt och de socioeko-
nomiska faktorerna var som sämst 
rapporterade generellt sett färre bett. 
Utifrån denna information tog vi fram 
en karta över var man kan misstänka att 
det egentligen sker fler bett än vad som 
syns i den rapporterade statistiken, tänkt 
att användas som ett komplement till 
incidenskartan vid planering av fortsatta 
åtgärder mot ormbett i landet”. n
   EVA NORDIN

För mer information: 
erik.hansson.057@student.lu.se

fotnot: den vetenskapliga artikeln är pu-
blicerad i PLoS Negl Trop Dis 4(11): e896

ASKLEPIOSPRISTAGARE 2011 EriK HANSSON

Erik Hansson studerar på 
läkarprogrammet vid Lunds 
universitet och ska påbörja 
sin tioende termin. Förra året 
reste han till Nicaragua för 
att skriva sin kandidatuppsats 
om kartläggning av ormbett. 
Projektarbetet belönades med 
2011 års Asklepiospris av Svenska 
Läkaresällskapet.
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Kära medlemmar!
Det är inte utan viss sorg, men också med 
stor glädje, jag lämnar över ordförandeskapet 
i Kandidatföreningen. Long Long Chen, 
blivande AT-läkare i Gävle tar nu över 
ordförandereflexhammaren och styr KF mot 
vidare framgångar. Sorg då tiden som ordfö-
rande varit otroligt stimulerande och utvecklande och där det dagliga 
arbetet med en enastående styrelse intensivt kommer att saknas. Glädje 
därför att intresset för KF och dess arbete är större än någonsin och det 
känns väldigt kul att lämna över på toppen av en framgångsvåg.

När detta skrivs har just Rikstämman avslutats och det är bara att 
gratulera alla inblandade, både arrangörer och besökare till ett fantas-
tiskt möte. Behovet av tvärvetenskapliga mötesplatser med, utöver det 
vetenskapliga, diskussioner om vårdens och läkarens roll, gentemot 
patient, samhälle och kollegor, är stort och viktigt.

Läkaryrket rymmer så mycket som är mer än att bara sätta diagnos, 
vilket gör det komplext och krävande men också så givande. KF ska 
finnas just där och vara, inte bara en plats för fördjupning och ökad 
kunskap, utan också en inspirerande mötesplats med plats för reflektion 
och diskussion.

Utmaningarna framöver är flera och jag är övertygad om att de kom-
mer att tacklas med bravur! KF hoppas att kunna vara en aktiv del i 
utformningen av det nya läkarprogrammet, kunna stimulera till forsk-
ning, öka medvetenheten kring etiska frågaställningar och problem och 
förhoppningsvis stimulera till mod och nyfikenhet. KF blir bättre och 
bättre för varje år och behovet av att verka under devisen etik, utbild-
ning, vetenskap och kvalitet är större än någonsin! Med lyckönskan till 
2012 års styrelse och ett stort grattis till 10-års jubilerande KF!

David Svaninger
avgående Ordförande SLS Kandidatförening

Det skrivs om möjligheterna och 
behovet av att få läkarstuderande 
intresserade av forskning redan under 
utbildningstiden, tillika ett ökande 
behov för att upprätthålla en god 
forskningskvalitet och bra undervisning 
i framtiden. Möjligheter till forskning 
under grundutbildningen är i det stora 
hela god, det mest fundamentala är att 
man som läkarstudent har ett genuint 
intresse i att försöka skapa klarhet i en 
frågeställning ingen tidigare funderat 
runt. Initialt kan det vara svårt att veta 
vad som intresserar en, men där är mitt 
främsta råd att helt enkelt bara pröva.

Vid Umeå Universitet finns sedan 
många år en alternativ intagning till 
läkarprogrammet, då för studenter 

examinerade från biomedicin-
programmet. En majoritet av 
dessa studenter har ofta, likt mig, 
antingen ett aktivt forskarintresse 
eller redan är aktiva forskarstu-
derande. Resultatet av detta är att 
det i förlängningen ökar mängden 
forskande kliniker eftersom intresset 
redan finns där.

Om tanken att forska känns som 
en eventuell möjlighet, ge det en ärlig 
chans. 

Tillvaron mellan forskning och den 
kliniska vardagen som läkarstuderande 
är inte alltid helt lätt att få ihop, men för 
det mesta går det väldigt bra. Det vikti-
gaste råd jag tror mig kunna ge, utöver 
att våga prova, är att inse det kommer ta 

ATT FOrSKA SOM LÄKARSTUDENT

en hel del tid. För mig har det fungerat 
bäst att ibland läsa heltid och forska 20-
30 procent/vecka, eller under ett år där 
jag först var pappaledig några månader 
följt av heltid forskning, eller som för 
närvarande då jag studerar på halvtid 
och forskar på 75 procent. Alla möjlig-
heter finns, och min uppfattning är att 
läkarprogrammet är väldigt hänsyns-
tagande i detta avseende samt att det är 
viktigt att ens forskningshandledare är 
införstådd i att det kommer ta lite längre 
tid att nå fram till disputation än de som 
jobbar heltid.

Att påbörja forskning som doktorand 
innebär starten för en flerårig forskar-
utbildning där målet är att utvecklas till 
en självständig och drivande fors-
kare. Du lär dig laborativa metoder och 
analyser, tillika ett objektivt förhåll-
ningssätt och att kritiskt granska dina 
fynd, men framför allt att sätta ihop 
många komplexa faktorer till ett logiskt 
sammanhang som både en själv och i 
förlängningen andra forskare kan jobba 
vidare på. Dessutom har man väldigt 
roligt under den här tiden, både i och 
utanför labbet. Du samlar minnesvärda 
upplevelser för resten av livet!

Att doktorera leder slutligen upp till 
en offentlig disputation där du försvarar 
din avhandling som innehåller både en 
sammanfattning av vad du gjort och de 
olika publikationer forskningen har lett 
fram till. Som disputerad kan du där-
efter fortsätta forska inom nya projekt 
respektive andra fält, eller bedriva någon 
verksamhet inom andra sektorer och 
organisationer på sidan av sin kliniska 
verksamhet. Universitet och vårdorgani-
sationer har återigen börjat inse vikten 
och värdet i forskande kliniker, så om du 
ens bara tänkt tanken – ge det en chans, 
det kanske är ett helt fantastiskt beslut. 
Och om inte, då har du i alla fall prövat 
och bildat dig en egen uppfattning! n

FREDRIK STRÅLBERG
Doktorand och läkarstuderande, 
Umeå Universitet



ska Institutet.
Jubileumspriset är ett i raden av ut-

märkelser som tilldelats Jan-Inge Henter 
och hans forskargrupp. 

– Det är en glädjefull bekräftelse på 
att det arbete vi har gjort, med mycket 
möda och engagemang, har uppmärk-
sammats och uppskattats. När man sitter 
och jobbar som vi gör, djupt försjunkna 
i våra egna frågeställningar och ofta på 
kvällar och helger vecka efter vecka, är 
det viktigt att också lyfta blicken och få 
en bekräftelse på att det vi gör är viktigt i 
ett bredare perspektiv.

Sjukdomen HLH (hemofagocyterande 
lymfohistiocytos) som karakteriseras 
av en immundefekt innebär att im-
munsystemet löper amok. Den finns 
i två former, en ärftlig form samt en 
sekundär form som kan triggas igång av 
exempelvis virus. Genom att dämpa det 
överaktiva immunförsvaret genom att 
slå ut en del av de immunaktiva cellerna 
i kroppen, har Jan-Inge Henter utvecklat 
en framgångsrik behandlingsmetod som 
nu används världen över.

– Det är naturligtvis väldigt sti-
mulerande att vi tack vare förbättrad 
diagnostik och behandling har lyckats 
öka överlevnaden för barn med denna 
ovanliga sjukdom från cirka 0 till 55 pro-
cent. Vi har nu cirka 1 000 patienter i vår 
internationella databas och samarbetar 

med forskare världen över.
Jan-Inge Henter är även initiativtagare 

till ICORD, International Conferences 
for Rare Diseases and Orphan Drugs. 
Organisationen startade 2005 och är en 
internationell förening för sällsynta sjuk-
domar. Syftet är att förbättra behandling 
och överlevnad.
– Att arbeta med sällsynta sjukdomar är 
intressant av det skälet att alla sjukdo-
mar har en biologisk genes. Vi har i vår 
forskning kunnat tillämpa våra kunska-
per på ett bredare medicinskt fält. Det 
finns många andra sjukdomar, förutom 
HLH, som utmärks av ett överaktivt 
immunsystem och där vår behandling 
tycks ha effekt. Det gäller exempelvis 
systemisk reumatisk sjukdom och svåra 
virusinfektioner. Så sent som 2010 be-
handlade vi en patient med livshotande 
svininfluensa. Patienten som inte hade 
svarat på någon annan behandling över-
levde. Förhoppningsvis kommer denna 
behandling att även kunna användas vid 
andra svåra infektioner och sjukdomar. 
Det som nu driver oss i vårt fortsatta 
arbete är att se om vi kan tillämpa vår 
kunskap på ett bredare fält.

Jubileumspriset som delades ut vid 
Svenska Läkaresällskapets årshögtid är 
på 150 000 kronor. 

Priset är personligt, hur kommer du 
att använda pengarna?

– För mig som arbetar och är borta 
väldigt mycket känns det angeläget att 
pengarna kommer hela familjen till del. 
Men riktigt hur vi ska använda pengarna 
har vi ännu inte bestämt, säger Jan-Inge 
Henter.

En förkortad version av Jan-Inge 
Henters tacktal vid prisutdelningen på 
Svenska Läkaresällskapets årshögtid:

”Att forska, det vill säga att utforska, 
är på många sätt en underbar verksam-
het. Det ligger i människans natur att 
leta efter vad som döljer sig på andra 
sidan bergskrönet eller på andra sidan 
floden. Vi människor är skapta till att 
utforska och det gör vi från vår allra 
första dag här i livet. Vi gör det nyfiket 
och med glädje. Att forska är samma sak, 
men nu gör vi inte alltid långa odyssér, 
utan väl så ofta i ett mikrokosmos. Detta 
är också en utmaning och minst lika 
spännande. Men att vara forskare kräver 
ett särskilt kynne. Man bör inte vara 
beroende av omedelbar behovstillfreds-
ställelse. Det kan ta flera år innan vi ser 
en första antydan till belöning. Därför 
är det extra viktigt och roligt att kunna 
kröna forskningsslitet med de belö-
ningar och priser som vi pristagare får 
ta del av. För detta vill jag tacka Svenska 
Läkaresällskapet”. n 

   EVA NORDIN

Det är naturligtvis 
väldigt stimulerande att 
vi tack vare förbättrad 
diagnostik och behandling 
har lyckats öka överlev-
naden för barn med denna 
ovanliga sjukdom från cirka 
0 till 55 procent. 

’’ 

’’
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I början på 1980-talet arbetade Jan-Inge 
Henter som specialistläkare i pediatrik 
på Karolinska sjukhuset. På relativt kort 
tid träffade han flera barn med liknande 
symtom som inte fanns beskrivna i de 
stora läroböckerna och där få överlevde.

– Jag tyckte att det var ovanligt många 
patienter som kom till vår klinik och 
jag bestämde mig då att inom ramen för 
mitt avhandlingsarbete försöka definiera 
sjukdomen och sedan ta reda på hur 
vanlig den var. Med tiden utvecklade 
jag tillsammans med mina kollegor ett 
diagnostiskt kriteriesystem och i nästa 
steg ett behandlingsprogram, säger Jan-
Inge Henter.

Han är överläkare vid avdelningen för 
pediatrisk hematologi och onkologi 
vid Karolinska universitetssjukhuset. 
Sedan 2004 är han professor i pediatrisk 
hematologi och onkologi med särskild 
inriktning på immunologiska mekanis-
mer. 2006 utnämndes han till professor i 
klinisk barnonkologi. 

– För mig är det viktigt att som läkare 
i botten, ta med mig frågor som väcks 
i den kliniska verkligheten till ett labb 
eller till kliniska studier och där försöka 
bearbeta frågan för att sedan komma 
tillbaka till kliniken med förhoppnings-
vis ett svar. Det kan handla om exempel-
vis hur vi bättre ska diagnostisera och 

behandla patienter, men också att hitta 
grundläggande svar på vad sjukdomar 
beror på.

Jan-Inge Henters forskargrupp 
studerar dels molekylär- och cellbiolo-
giska mekanismer, dels hur förbättrad 
diagnostik och behandling kan förbättra 
överlevnaden. Studierna omfattar även 
psykosociala frågor kring behandlingen. 
Forskargruppen vilar framförallt på 
tre ben, ett genetiskt, ett kliniskt och 
ett cellbiologiskt. Gruppen har ett nära 
samarbete med Magnus Nordenskiöld, 
professor i klinisk genetik, samt Hans-
Gustaf Ljunggren, professor i infektions-
medicin, bägge verksamma vid Karolin-

För drygt 25 år sedan dog i stort 
sett alla barn som drabbades av 
immunbristsjukdomen HLH. i dag 
är överlevnaden över 50 procent.
Tack vare ett omfattande 
pionjärarbete av professor Jan-
inge Henter med forskarkollegor, 
har diagnostik och behandling 
av patienter med HLH 
väsentligen kunnat förbättras. 
i dag används hans metoder av 
universitetssjukhus världen över.
Nyligen tilldelades Jan-
inge Henter Svenska 
Läkaresällskapets Jubileumspris.
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JUbiLEUMSPriSET 2011
- JAN-iNgE HENTEr

Foto: Ulf Sirborn



Priset som är på 50 000 kronor samt en 
medalj i silver, delar hon med två andra 
forskare: Anna Löfgren samt Ulrik 
Lidwall vid Sektionen för försäkrings-
medicin på Karolinska Institutet.

– Det är en stor ära. Jag är otroligt 

glad över att få denna fina utmärkelse 
tidigt i min karriär, det inspirerar mig 
att jobba vidare. Målet är att bättre förstå 
och behandla MS. Utmärkelsen betyder 
även att andra har uppmärksammat våra 
fynd, vilket är roligt, och jag hoppas 

kunna fortsätta bidra till att vi löser MS-
gåtan, säger Pernilla Stridh.

Hon har en grundexamen i biologi och 
psykologi från Boise State University i 
Idaho, USA. I april 2010 disputerade hon 
på en avhandling i experimentell neuro-

LENNMALMS PriS 2011 
- FöR EN DJUPARE FöRSTåELSE AV MULTIPEL SKLEROS
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Hennes forskargrupp är inriktad mot 
att hitta en ny klass av tumörmarkörer. 
Utgångspunkten är en kartläggning av 
tumörstromat. När cancertumörer växer 
så reagerar kroppen på lite olika sätt, 
beroende på var tumören växer.

– Oavsett om det är i bröstet, buk-
spottkörteln eller tarmen så förvandlas 
stromat då den växande tumören bryter 
ned frisk vävnad. Dessutom försvarar 
sig kroppen genom att frisätta olika 
substanser från bindväven och dessa 
kommer ut i blodcirkulationen. Vi tror 
att vi kan använda dessa ämnen för att 
mäta egenskaper hos tumören, som ex-
empelvis att bestämma prognos eller hur 
tumören svarar på behandling. Genom 

ett blodprov skulle man också kunna 
mäta substanser för att hitta tumören 
om den kommer tillbaka i ett tidigt 
skede. Vi hoppas kunna identifiera om 
vi kan använda dessa substanser som en 
ny klass av tumörmarkörer, säger Malin 
Sund.

Den 8 maj kommer hon att hålla en 
Lennanderföreläsning på Svenska Läka-
resällskapet. Föreläsningen ska handla 
om tumörstromats betydelse som en 
källa till nya tumörmarkörer.

– I dag tenderar vi att behandla alla 
med cancer utifrån samma schablon-
mall, trots att vi vet att cancer är en 
blandning av flera olika typer av sjuk-
domar. Jag hoppas att vi inom en inte 

alltför lång framtid ska kunna bli mycket 
bättre på att mer framgångsrikt diag-
nostisera, prognostisera och skräddarsy 
cancerbehandlingen än vad vi kan idag, 
säger Malin Sund. n EVA NORDIN

Fotnot:
Den Lennanderska fonden instiftades av 
professor Karl Gustaf Lennander och hans 
mor. Efter deras död överlämnades fonden till 
Svenska Läkaresällskapet 1919 för förvaltning.
Varje år arrangerar Läkaresällskapet med stöd 
av fondens avkastning, föreläsningar, varav en 
bär namnet Lennanderföreläsning, vartannat 
år inom kirurgi och vartannat år inom hygien.

Pernilla Stridh är forskare inom 
klinisk neurovetenskap vid 
Karolinska institutet. i november 
tilldelades hon Lennmalms pris 
av Svenska Läkaresällskapet 
för sitt grundvetenskapliga 
arbete. Hennes forskning har 
stor betydelse för en djupare 
förståelse samt framtida 
behandling av sjukdomen 
multipel skleros.

Vid Svenska Läkaresällskapets styrel-
semöte den 13 december utsågs Malin 
Sund till 2012 års Lennanderföreläsare. 
Motiveringen lyder: ”Malin har som 
rekordung kirurg i en hård klinisk 
verksamhet byggt upp en enastående 
translationell forskning inom stroma 
och cancer”.

– Det är självklart hedrande. Motive-
ringen avspeglar väl utmaningen som 
finns att försöka skaffa sig en klinisk 
erfarenhet och bli en duktig kirurg, sam-
tidigt som man bedriver forskning. Det 
är inte helt enkelt, säger Malin Sund.
I april är hon färdig specialistlä-
kare i kirurgi. Hon är verksam vid 
Kirurgicentrum på Norrlands univer-
sitetssjukhus samt vid Institutionen för 
kirurgisk och perioperativ vetenskap vid 
Umeå universitet. 

Redan på termin två på läkarprogram-

met valde hon att kombinera läkar-
studier med forskning inom moleky-
lärbiologi. Innan hon var klar med sin 
AT-utbildning disputerade hon 2001 
på en avhandling om kollagener och 
stroma, den luckra bindväv som jämte 
kärl och nerver utgör grundvävnaden i 
många organ. 
– Under min AT-utbildning blev jag 
väldigt fängslad av kirurgi och bestämde 

mig då för att specialisera mig till kirurg. 
Men innan dess åkte jag som post-
doktor till Boston där jag arbetade på ett 
extracellulärt bindvävslaboratorium som 
var inriktad mot cancer och angiogenes. 

Det var under den här tiden som jag 
började fokusera min forskning mer mot 
cancer, säger Malin Sund.

Efter drygt två och ett halvt år i 
Boston blev hon erbjuden att kombinera 
sin ST-utbildning med forskning vid 
Norrlands universitetssjukhus. 

– Det är jag väldigt glad för, jag kom-
mer aldrig att ge upp min forskning. Det 
är en oroande utveckling vi ser att så 

få svenska kliniska 
läkare forskar. Men 
det beror ju på en 
rad faktorer som 
exempelvis avsaknad 
av tydliga karriärvä-

gar. Det finns heller inte tillräckligt med 
forskartjänster. Och det är också ekono-
miskt ofördelaktigt. Om jag inte hade 
forskat hade jag varit klar kirurg för fem 
år sedan, säger Malin Sund.

Foto: Privat

Det är en oroande utveckling vi ser 
att så få svenska kliniska läkare forskar. ’’ ’’
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Malin Sund valde tidigt att 
kombinera sin läkarutbildning 
med forskning. Efter disputation 
och några år som gästforskare 
vid Harvard Medical School 
i boston, har hon parallellt 
med sin ST-utbildning i kirurgi 
byggt upp ett translationellt 
forskningslaboratorium. 
Målsättningen är att hitta 
nya tumörmarkörer som kan 
användas i den kliniska vardagen.

STROMA – EN KÄLLA TILL FRAMTIDENS 
TUMöRMArKörEr

Foto: Privat
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Ansökan senast den 1 mars:
Ellen och gösta Malmgrens fond till behövande läkaränkor och deras barn samt Svenska 
Läkaresällskapets Välgörenhets-, stipendie- och forskningsfond för understöd åt nödställda 
svenska läkare samt åt behövande änkor eller oförsörjda ej myndiga barn efter avlidna svenska läkare. Till ansökan 
bifogas (speciell blankett): - personbevis  - uppgift om släktskapsförhållanden som kan berättiga till understöd  - 
uppgift om underhållsskyldighet  - uppgift om inkomst  - intyg av minst två välkända personer, helst läkare, om 
sökandens verkliga behov av understöd  - sökandens fullständiga postadress
Anton och dorothea bexelius minnesfond ger bidrag till organisationer i Stockholm med ändamål att 
bereda vård och hjälp åt behövande psykiskt sjuka.
diemers fond är öppen för alla att söka medel till en rekreationsresa (läkarintyg ska bifogas).
Nauckhoffs fond ger svensk läkare, hustru eller barn till eller änka efter, svensk läkare möjlighet att söka 
medel till en rekreationsresa (läkarintyg ska bifogas).
Stiftelsen generaldirektör Arthur Engels fond. Avkastningen ska användas till gästföreläsare, bidrag till 
personal m fl för bl a studieresor och utgivande av medicinska arbeten.
Stiftelsen mentalvårdens hjälpfond delar endast ut pengar till RSMH-föreningar i Sveriges (Riksförbund 
för social och mental hälsa).
Eva Kenne, eva.kenne@sls.se, SLS Kansli, Box 738, 101 35 Stockholm,  telefon 08-440 88 87
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vetenskap vid Karolinska Institutet. Till 
vardags arbetar hon vid Centrum för 
molekylär medicin (CMM) på Karolinska 
universitetssjukhuset. Hon har även ett 
nära samarbete med Institutionen för 
klinisk neurovetenskap vid Karolinska 
Institutet 
Hennes främsta drivkraft som forskare 
är nyfikenhet.

– Jag har aldrig nöjt mig med svaret 
därför.  Som liten fick jag lära mig att det 
är bättre att försöka även om det blir fel 
än att inte försöka alls. Under mina 10 år 
i USA fick jag dessutom lära mig att ing-
enting är omöjligt. Allt detta har bidragit 
till att forskning känns som en perfekt 
syssla för mig.  Framför allt är det är så 
fantastiskt roligt att söka svar på alla 
mina frågor, säger Pernilla Stridh.

Här berättar Pernilla Stridh om 
sin forskning:
”Målet när jag började studera multipel 
skleros-lika modeller av neuroinflam-
matorisk sjukdom, var att identifiera 
gener som påverkar sjukdomen. Syftet 
var att försöka förstå deras funktion och 
roll i sjukdomsförloppet. Allt eftersom 
mina studier fortskridit har det blivit 
allt tydligare att neuroinflammation har 
en komplexitet som är betydligt större 
än summan av dess komponenters. 
Genernas inflytande på sjukdomen 
påverkas av andra ärftliga faktorer. För 

att kunna förstå neuroinflammation, var 
det därför nödvändigt att karakterisera 
ärftligheten av sjukdomen.
Neuroinflammation är polygent (påver-
kas av fler gener) och tillsammans med 
mina kollegor på enheten för neuroim-
munologi vid Karolinska Institutet har 
jag identifie-
rat ytterli-
gare genetiska 
regioner som 
påverkar 
sjukdomen. 
Som kandidatgen har jag främst 
studerat ZEB1, vilken reglerar neuro-
inflammation genom att koda olika 
splice-varianter av proteinet (Stridh et 
al., 2010). Resultaten tyder på att uttryck 
och signaler levererade av specifika 
splice-varianter kan vara kritiska för 
regleringen av neuroinflammation. 
Vi har också studerat fler varianter 
i arvsanlagen som samverkar för att 
förändra sjukdomsförloppet, genom så 
kallad epistatisk interaktion. I detta fall 
har kombinationen av varianter visat 
sig ha större betydelse för sjukdomens 
utveckling än de enskilda generna 
(Marta et al., 2010).
Vi har även identifierat genetiska regio-
ner vilka visat sig bidra till experimentell 
neuroinflammation olika beroende på 
vilken förälder varianten ärvs ifrån 
(så kallad parent-of-origin effect). Till 

exempel, om variant A i arvsanlagen 
ärvs från modern så bidrar den till 
sjukdom, medan A inte har någon effekt 
om den ärvs från fadern. I dessa fall 
kan alltså gener som saknar skillnader i 
gensekvens bidra olika till neuroinflam-
mation genom arvsmassereglering. 

Genom att 
inkludera 
parent-of-ori-
gin effekter 
i modellen 
för ärftlighet 

kan vi identifiera genetiska faktorer som 
bidrar till neuroinflammation mer exakt, 
och därigenom förklara 2-4 gånger 
mer av sjukdomsvariansen (Stridh 
2010). Det betydande bidraget av vilken 
förälder vissa varianter härstammar från 
tyder på att epigenetiska faktorer, som 
imprintning, medverkar till neuroin-
flammation. Epigenetiska markeringar 
kan vara reversibla (man kan ändra dess 
form), vilket gör dem intressanta ur ett 
behandlingsperspektiv. En ärftlighets-
modell som innefattar både genetiska 
och epigenetiska bidrag har börjat ta 
form. Genom att identifiera beståndsde-
lar av denna modell kan vi bättre förstå 
experimentell neuroinflammation och 
via extrapolering även MS”. n 
   
För referenser och mer info: pernilla.strid@ki.se

Som liten fick jag lära mig att det 
är bättre att försöka även om det blir 
fel än att inte försöka alls.’’ 

’’
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Att intervjua Stephan Rössner är som att 
följa med på en vindlande och underhål-
lande resa genom många olika sorters 
landskap. Berättelserna och anekdoterna 
är många och det går snabbt. 

Hur kom det sig att du valde 
läkarbanan?
– Egentligen var det inte alls så 
självklart. Min morfar var professor 
i porträttmåleri i Berlin och mormor 
var väldigt konstnärlig. Min mor kom 
alltså från Tyskland och blev översättare 
i Sverige och min pappa var chef för SJ 
i Norrland. Det fanns egentligen ingen 
konventionell akademisk tradition i 
familjen, men jag var en duktig student 
och med höga betyg låg läkarlinjen nära 
till hands.

Hans tidiga kliniska erfarenheter 
som läkare vid infarktavdelningen på 
Karolinska universitetssjukhuset  blev en 
viktig drivkraft för att närmare försöka 
förstå uppkomstmekanismerna för några 
av våra välfärdssjukdomar.

– Jag började tidigt syssla med blodfet-
ter och nutrition. När jag ser tillbaka 

på min docentur-
föreläsning 1974 
som handlade om 
övervikt kan jag 
ibland rodna, det 
var en oerhört naiv 
bild av övervikt och 
fetma som presen-
terades. Vi hade till exempel patienter 
med fetma som fick svältbehandling i sex 
veckor. De gick ned cirka 20 kilo och när 
de skrevs ut ville de gärna boka en ny 
behandlingstid eftersom de visste att de 
skulle gå upp i vikt igen. Då såg man inte 
fetma som en kronisk sjukdom.

Under 80-talet var Stephan Röss-
ner studierektor samt poliklinikchef 
och överläkare för överviktsenhetens 
dagvårdsavdelning vid Karolinska 
universitetssjukhuset i Solna. I takt 
med kunskapsutvecklingen förändra-
des synen på fetma och patienterna fick 
istället för behandling med svältkost en 
balanserad lågkalorikost, och de upp-
muntrades även till att ta ett eget ansvar 
för sin hälsa.

– Dagvårdsavdelningen på medicin-

kliniken var i stora delar en utvecklings-
verkstad för våra fetma- och övervikts-
patienter.

När Stephan Rössner får chansen att 
skryta över något han åstadkommit i sin 
vetenskapliga gärning så väljer han den 
studie som publicerades i British Journal 
of Medicin 1984.

– Ja den är jag mallig över. Jag kan 
fortfarande snegla på den när jag ibland 
håller sentimentala föreläsningar. Den 
visade att vi framgångsrikt kunde lång-
tidsbehandla fetmapatienter med bete-
endeterapi. Vi följde patienterna i fyra år 
och kunde visa betydande resultat med 
bestående viktnedgång.

Om vi lämnar det akademiska 
landskapet, vad är du mallig över 
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MoRoTSSoppA

6 stora vintermorötter, skalade, skivade
1 gul lök, skalad, skivad
1 msk margarin
2–3 lagerblad
8 dl vatten
2 buljongtärningar
1/2 dl persilja finhackad till garnering
salt och peppar
ev. 2 msk grädde, sherry eller konjak
ev. bacon- eller skinktärningar

1. Bryn lök och morötter med lagerbladen i en gryta, slå sedan 
över vatten och låt koka i 20 minuter med buljongtärningarna.
2. Ta bort lagerbladen och kör i omgångar i matberedare eller 
mixer till en slät puré, som kan behöva spädas med mera 
kokande vatten till lagom konsistens. 
3. Salta och peppra till sist och servera med persilja strödd över.

Denna grundvariant är nästan helt kalorifri men ser så elegant ut 
och smakar så bra, att den mycket väl kan inleda en festmiddag. 
Den kan byggas ut på flera sätt. Lite grädde och sherry eller 
konjak i soppan förhöjer det hela, men får inte slå ihjäl smaken av 
just morötter och lagerblad. Små bitar av bacon eller skinka kan 
läggas i soppan.

Det jag kanske är mest stolt över är 
att jag lyckades bygga upp ett modernt 
sätt att kommunicera med pressen. Från 
att tidigare ha sett media som något 
katten släpat in, blev journalisterna våra 
vänner och jag såg till att de fick bättre 
arbetsvillkor. 

’’ 

’’

Bilden är hämtad från 
Stephan Rössners 
kommande bok 
"GÅ NED I VIKT MED 
STEPHAN RÖSSNER". 
Foto: Bruno Ehrs

Han har skrivit fler än 30 
populärvetenskapliga böcker 
och över 600 vetenskapliga 
artiklar om åderförkalkning, 
blodfettrubbningar, näringsfrågor 
och fetma. Hans forskning kring 
sambanden mellan kost, livsstil 
och ätbeteende har lett till bättre 
långsiktiga behandlingsprogram 
för överviktiga.
i april fyller Stephan rössner 70 år. 

I hemmet i Äppelviken i Bromma är det 
full rulle. Proffsfotografer är på plats 

och tillsammans med baljor och tråg 
och allehanda råvaror samsas de om 
utrymmet i köket. Till hösten lanseras 
Stephan Rössners nya bok: ”Gå ned i vikt 
med Stephan Rössner ” och 35 recept 
ska nu tillagas och sedan formges och 
fotograferas.

– Den ska komma ut lagom till bok-
mässan. Ända sedan jag var liten har jag 
varit intresserad av mat, min mormor 
var väldigt duktig i köket och var min 
stora inspirationskälla.

1994 fick han tidningen Allt om Mats 
guldgaffel för sitt populärvetenskapliga 

engagemang och 1996 Gastronomiska 
Akademins Guldpenna för medicinsk 
journalistik inom det gastronomiska 
området. Som ledamot i Gastronomiska 
Akademien innehar han tallrik nummer 
12.

Morfar professor i porträttmåleri
Stephan Rössner är professor emeritus 
i hälsoinriktad beteendeforskning 
vid Karolinska institutet och tidigare 
ansvarig för överviktsmottagningen 
vid Karolinska universitetssjukhuset 
Huddinge.
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STEPHAN röSSNEr 
– SOM ATT föLJA MED PÅ EN VINDLANDE OcH UNDER-
HÅLLANDE RESA GENOM OLIKA SORTERS LANDSKAP

Foto: Johanna Henriksson
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i oktober sprang han New york 
Marathon och passade samtidigt 
på att träffa Helen Clark, chef för 
FN:s utvecklingsprogram UNdP.
Som ny ordförande för Svenska 
Läkaresällskapet vill Peter 
Friberg arbeta för att stärka 
Svenska Läkaresällskapets 
engagemang i frågor som rör 
nationell och global hälsa.

Maratonloppet på 42 kilometer som 
ägde rum på Manhattan beskriver han 
som fantastiskt.

– Det var massor av folk, en otrolig en-
ergi och vädret var strålande, det var en 
häftig upplevelse, säger Peter Friberg, pro-

fessor och överläkare i klinisk fysiologi 
vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Han har en bakgrund som hjärt-kärl-
forskare, vilket väckte hans intresse för 
livsstilens betydelse för hälsan. Vid Sahl-
grenska akademin leder han en grupp 
forskare som är inriktade på frågor kring 
stress, övervikt och kardiovaskulär hälsa 
bland barn. 

Starkt engagemang i global hälsa
Efter två år som vice ordförande valdes 
Peter Friberg i november till ordförande 
för Svenska Läkaresällskapet. 

– Mitt engagemang i Läkaresällska-
pet ger mig en stark möjlighet att på ett 
bredare sätt lära mig mer om hälso- och 

sjukvården i Sverige. Risken är ju annars 
att man fastnar i sina egna smala tanke-
gångar. Att få jobba med ledamöterna 
i styrelsen som har en bred kompetens 
och professionalitet är väldigt berikande, 
säger Peter Friberg.

Ett av hans stora intresse handlar om 
Global hälsa. Peter Friberg var en av 
de drivande krafterna bakom Svenska 
Läkaresällskapets jubileumskonferens 
”Global hälsa i en ny värld” i Scandi-
navium i Göteborg 2008. Under 2013 
planeras en ny konferens om global hälsa 
i Stockholm och arbetet är i full gång.
Varifrån kommer ditt stora engagemang 
för globala hälsofrågor?

– Det var nog för cirka tio år sedan då 

UTVECKLINGEN AV LIVSSTILSSJUKDOMAR 
dELAr SVErigE MEd rESTEN AV VärLdEN

Foto: Conchi Gonzalez
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i din roll som pappa?
– Jag har fyra barn som det har gått väl-
digt bra för. Jag har även fyra barnbarn 
som alla gör mig glad. Det är jag väldigt 
tacksam och glad för.

Och som äkta make?
– Jag och min fru Britta har varit gifta 
sedan 1974. Vi har haft en god arbets-
fördelning genom åren. Medan hon 
har tagit hand om den administrativa 
delen med räkningar och annat, har jag 
stått för arbetet i köket. Jag har sett till 
att maten stått på bordet när hon har 
kommit hem efter jobbet, och försökt att 
skapa en god stämning runt måltiderna. 
Det har jag nog lyckats ganska bra med.

Och hur ser du tillbaka på 
ditt engagemang i Svenska 
Läkaresällskapet?
– Det har ju varit mitt andra hem i över 
20 år. Jag har haft många olika uppdrag 
genom åren ibland annat nämnden, som 
redaktör, som chef för den Medicinska 
riksstämman och i flera arbetsgrupper. 
Det jag kanske är mest stolt över är att 
jag lyckades bygga upp ett modernt sätt 
att kommunicera med pressen. Från 
att tidigare ha sett media som något 
katten släpat in, blev journalisterna våra 
vänner och jag såg till att de fick bättre 
arbetsvillkor. Presskonferenserna på 
Riksstämman blev sedan modellska-
pande för många andra.

du har under många år också 
engagerat dig i Konst & Läke-
konst, varifrån kom det 
engagemanget?
– Jag har alltid varit kulturellt intres-
serad och räknar mig som hyggligt 
allmänbildad. Det var David Ingvar 
som startade Konst & Läkekonst och 
jag blev medlem i planeringsgruppen 
efter ett par år. Vi har haft omkring 100 
olika program under åren, och det är 
både berikande och kreativt. De vidgade 
kulturella perspektiven underlättar 
också för all vårdpersonal i mötet med 
patienterna.

På din meritlista står även 
”skådespelare”. i över 15 år 
medverkade du som skådespelare 
på Stockholms Stadsteater med 
bland annat vetenskapspjäsen 
"isterbuk och päronstjärt". Hur 
hann du?

– Så konstigt var det inte, bara plane-

ring. Jag åkte in från Huddinge på lun-
chen till klockan tolv någon dag i veckan 
och spelade Soppteater. Det var ett sätt 
att lättfattligt beskriva hur våra kostva-
nor påverkar vår hälsa och föra ut forsk-
ning till allmänheten. Efter den första 
pjäsen sattes ”XL– en flott pjäs om fett” 
upp. Den spelade vi i åtta år och sedan 
turnerade vi med den i Sverige, Bryssel 
och i Australien. Det var väldigt roliga år 
och ett sätt att odla min exhibitionism.

du har under ett helt yrkesliv 
ägnat dig åt frågor som rör livsstil 
och hälsa. Lever du själv som du 
lär?
Mathållningen är god. Men jag brottas 
med en rad krämpor som gör att jag inte 
längre kan motionera som förr. Barnen 
tjatar på mig att gå ned mer i vikt, senast 

var det min son som i bastun sa till 
mig att om jag blir fetare så kan jag inte 
längre vara med i TV utan bara i radio. 
Men jag klarar mig hyggligt, värdena är 
under kontroll och krämporna måste jag 
hantera.

Ett stort grattis! du fyller 70 år 
den 3 april. Hur firar du?
– Tidigare har jag haft mottagningar och 
lagat all maten själv då jag fyllt jämnt. 
Men denna gång blir det sannolikt bara 
en supergod middag med familjen.

är det något du längtar efter att 
göra?
– Att spela teater igen vore väldigt roligt. 
En ny pjäs skulle vara kul. Det finns 
faktiskt sådana planer. n 
   EVA NORDIN
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Vilken roll ska Svenska 
Läkaresällskapet ha i svensk 
sjukvård och vilka övergripande 
frågor är angelägna att lyfta i 
samhällsdebatten? det är några 
av de frågor som Kerstin Nilsson, 
vice ordförande för Svenska 
Läkaresällskapet, vill fokusera på 
de kommande åren.

Till vardags arbetar Kerstin Nilsson 
som överläkare och docent vid kvinno-
kliniken vid Örebro universitetssjukhus.
I många år hon varit engagerad i Svenska 
Läkaresällskapet, bland annat som 
ordförande för utbildningsdelegationen. 
Vid årsskiftet tillträdde hon som vice 
ordförande för Läkaresällskapet.

– Jag tycker att organisationen har en 
otroligt viktig roll 
att fylla när det 
gäller att samla 
läkare utifrån ett 
professionellt per-
spektiv. Men också 
genom att lyfta 
frågor som är över-
bryggande mellan 
Läkaresällskapets 
olika sektioner. 
Utmaningen är att 
hitta former så att 
vi kan få en god samverkan, det är en 
svår fråga som Läkaresällskapet arbetat 
med under en längre tid, säger Kerstin 
Nilsson.

Frågor som kvalitet i vården, profes-

sionell utveckling samt utbildnings- och 
forskningsfrågor är angelägna och berör 
i olika grad de sektioner som är knutna 
till Läkaresällskapet.

– Det behövs en organisation som kan 
vara den samlande kraften i de här frå-
gorna och som kan tala med en stark röst. 
Vi behöver mer tydligt visa vad vi gör i de 
här frågorna och även visa dess angelä-
genhetsgrad, säger Kerstin Nilsson.

Ett viktigt uppdrag, förutom att 
definiera Läkaresällskapets roll och hitta 
strategier som kan stärka samarbetet 
med sektionerna, är att försöka nå de 
yngre läkarna, men också de läkare som 
inte har en svensk bakgrund.

– Ett annat viktigt uppdrag är att hitta 
en bra form för den Medicinska riks-
stämman, som är en viktig del av Läka-

resällskapets 
arbete. Det är 
inte realis-
tiskt att nå 
tillbaka till 
den tid då alla 
stora sektio-
ner hade sitt 
vetenskap-
liga program 
på Riks-
stämman. 
Utmaningen 

är att bestämma vilka stora övergripande 
frågor som Riksstämman ska vara mö-
tesplats för. Och att hitta en fungerande 
form så att frågorna kan diskuteras, 
säger Kerstin Nilsson.

Hon har under många år engagerat sig i 
frågor som rör klinisk patientnära forsk-
ning. Det är viktigt, menar hon, med 
grund- och spetsforskning, men lika 
viktigt är att det bedrivs forskning på de 
stora sjukdomsgrupperna. Under flera år 
satt Kerstin Nilsson i SBUs vetenskapliga 
råd.

– Den kliniska forskningen har 
minskat i Sverige och andelen läkare 
som forskar sjunker. Det är en allvarlig 
utveckling. Forskning är en förutsätt-
ning för det kvalitetshöjande arbetet i 
vården, och jag tror att det är viktigt att 
så många läkare som möjligt är forskar-
utbildade, säger Kerstin Nilsson. n                    
      EVA NORDIN

LÄKARESÄLLSKAPET bEHöVER 
HiTTA NyA FOrMEr

Jag tycker att organisationen 
har en otroligt viktig roll att 
fylla när det gäller att samla 
läkare utifrån ett professionellt 
perspektiv. Men också genom att 
lyfta frågor som är överbryggande 
mellan Läkaresällskapets olika 
sektioner.

’’ 

’’

om vi ska kunna bidra till att förbättra 
hälsan och behandlingarna, måste vi 
hjälpas åt. Det är inte bara en professio-
nell, utan också en moralisk fråga, säger 
Peter Friberg.

Han ser gärna att Svenska Läkare-
sällskapet är med och stöttar blivande 
specialistläkare att förlägga en del av 
utbildningen utomlands. Tillsammans 
med SFOG (Svensk förening för obstet-
rik och gynekologi) har Läkaresällskapet 
skrivit en ansökan till SIDA för att skapa 

möjligheter för blivande specialistlä-
kare att åka och arbeta några månader i 
låginkomstländer.

– Det finns ett starkt engagemang och 
stort intresse hos yngre läkare att bredda 
sina kunskaper och hämta erfarenheter 
från andra länder. Vi vill gärna också 
föryngra deltagandet på Medicinska 
riksstämman genom att arrangera fler 
ST-utbildningar och IPULS-certifierade 
kurser. Här behöver vi hjälp av verksam-
hetscheferna och studierektorerna i sjuk-

vården så att de ser värdet av att låta de 
yngre läkarna delta, säger Peter Friberg.
Vad är det roligaste med 
ordförandeuppdraget?
– Det är att få chansen att vara med och 
påverka i frågor som rör inte bara hälso- 
och sjukvården utan också samhället. 
Utmaningen är att vara tillräckligt 
övertygande, säger Peter Friberg. n                
                    EVA NORDIN
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jag arbetade på ett barnsjukhus i London 
som jag på allvar insåg att utvecklingen 
av övervikt och fetma bland barn är 
en problematik som Sverige delar med 
resten av världen, till och med Kina. Vi 
behöver hjälpas åt, ligga steget före och 
verkligen se till att sjukvården inte bara 
behandlar sjukdom utan också förebyg-
ger ohälsa, det är en central uppgift. 
En av flera stora inspiratörer är Hans 
Rosling, när jag lyssnade på hans som-
marprogram fick jag en kick. Han satte 
världen på Sverigekartan på ett kunnigt 
och medryckande sätt. Att inte tänka i 
globala termer när det handlar om hälsa 
vore olyckligt, säger Peter Friberg.

Arbetet med NCd-sjukdomar
Under vistelsen i New York i oktober 
såg han till att även få till ett möte med 
Helen Clark, tidigare premiärminister 
i Nya Zeeland, nu chef för FN:s utveck-
lingsprogram UNDP som finns i 166 
länder. Syftet med UNDPs arbete är att 
tillsammans med länderna själva bland 
annat stärka demokratin, bekämpa 
fattigdom, förebygga och lösa konflikter 
och kriser samt arbeta mot miljöförstö-
ring och klimatförändringar. 

– Svenska Läkaresällskapet har en 
unik chans att få vara med och ta del 
av ett stort internationellt nätverk som 
arbetar med olika globala frågor, där 
främjandet av hälsa är en viktig del, 
säger Peter Friberg.

I september hölls en konferens i FN 
om non communicable diseases (NCD). 
Det är sjukdomar som inte orsakas av 
smitta, som exempelvis diabetes samt 
hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt 
och stroke. I anslutning till konferensen 

antogs en deklaration som bland annat 
innebär fastställandet av en handlings-
plan för hur man globalt ska arbeta med 
icke smittsamma sjukdomar under kom-
mande år.

Planen omfattar bland annat att 
påskynda arbetet med tobakskontroll, 
förbjuda industriellt producerade trans-
fetter i mat, vidta åtgärder som leder till 
en minskning av konsumtionen av salt, 
socker, mättade fetter och alkohol. Det 
handlar också om att främja hälsosam-
ma levnadsvanor som till exempel ökad 
fysisk aktivitet och, inte minst, minska 
stillasittandet.

Sjukvården måste bli bättre på 
att motivera
Kort efter FN: konferensen i New York 
gav Socialstyrelsen ut nya nationella 
riktlinjer för sjukdomsförebyggande 
metoder. 

– Folkhälsa ligger i tiden. Tillsam-
mans med Socialstyrelsen arbetar nu 
Svenska Läkaresällskapet för att se till 
att de nya riktlinjerna verkligen imple-
menteras i vården. Istället för pekpin-

nar måste sjukvården bli bättre på att 
motivera och stödja människor till bättre 
levnadsvanor, det är helt avgörande för 
att vi ska klara framtidens hälso- och 
sjukvård. Vi har inte råd att låta bli, 
säger Peter Friberg.

Under 2012 arrangerar Svenska Läka-
resällskapet flera möten som handlar om 
folkhälsa. I februari hålls ett seminarium 
”Levnadsvanor och läkarrollen” som 
bland annat tar upp de nya nationella 
riktlinjerna (se separat artikel). Och i ok-
tober hålls ett Berzeliussymposium om 
evidensbaserad alkoholpolicy i Europa. 

Läkaresällskapet vill locka även 
yngre läkare
Under de kommande åren skulle Peter 
Friberg även vilja bidra till att Svenska 
Läkaresällskapet föryngras och blir en 
organisation som i större utsträckning 
än idag lockar och stimulerar de yngre 
läkarna.

– Det här är ju en utmaning som är 
både spännande och svår. Många läkare 
är väldigt trängda idag och har kanske 
inte samma tid som man hade förr. Men 

Det var nog för cirka tio år sedan då jag arbetade 
på ett barnsjukhus i London som jag på allvar insåg att 
utvecklingen av övervikt och fetma bland barn är en 
problematik som Sverige delar med resten av världen, 
till och med Kina.

’’ 
’’

Efter Ney York Marathon i oktober tränar Peter Friberg nu inför den kommande löpsäsongen.                                                                                           
Foto: Conchi Gonzalez

Foto: Privat

Foto: Conchi Gonzalez



I en undersökning om förekomst och 
behandling av smärta hos patienter inne-
liggande på sjukhus som genomförts vid 
Hallands sjukhus Varberg och Hallands 
sjukhus Halmstad, framkom att av 356 
patienter hade 89 procent ett sjukdoms-
tillstånd som gav upphov till smärta, i 
nuvarande diagnos eller sedan tidigare.

dålig följsamhet till 
evidensbaserade riktlinjer
I undersökningen angav 31 procent av 
patienterna att de hade måttlig till värsta 
tänkbara smärta (VAS/NRS > 3) i vila 
och 44 procent angav att de hade måttlig 
till värsta tänkbara smärta (VAS/NRS 
> 4) i rörelse.  Det var 39 procent som 
upplevde att de hade störd nattsömn på 
grund av smärta. Endast 17 procent av 
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patienterna hade fått skatta sin smärt-
intensitet med en validerad smärtskatt-
ningsskala. Det som i undersökningen 
sågs som brister i smärtbehandlingen var 
att det var dålig följsamhet till evidens-
baserade riktlinjer avseende smärtbe-
dömning och analgetikaanvändning. 

Kliniska riktlinjer för 
smärtbehandling
Med anledning av resultatet i under-
sökningen såg sjukhusledningen att det 
fanns ett kvalitetsutvecklingsområde 
som utmynnade i att kliniska riktlinjer 
för smärtbehandling sammanställ-
des, vilken nu har implementerats i 
verksamheten.  En organisation med 
smärtombud, smärtansvariga sjukskö-
terskor och läkare har också bildats på 

de båda sjukhusen. På Hallands sjukhus 
Varberg har Eva Otterström, överläkare 
anestesikliniken och Viveca Andersson, 
sjuksköterska på medicin kliniken varit 
ansvariga för projektets genomförande.

På Hallands sjukhus Halmstad har 
Cecilia Littorin, vårdutvecklare, Hanna 
Simonsson, sjuksköterska på kirurgkli-
niken samt Anna Persson, specialistlä-
kare anestesikliniken varit engagerade i 
projektet.

För referenser och mer info: 

viveka.Andersson@regionhalland.se 

Eva.Otterstrom-Rydberg@regionhalland.se

HÄR PRESENTERAR VIVECA ANDERSSON SMÄRTPROJEKTET VID 
SJUKHUSEN I VARbERG OCH HALMSTAD:

Många patienter med smärta 
blir inte korrekt smärtbedömda 
och får inte den behandling de 
behöver utifrån evidensbaserade 
riktlinjer.
det visar sjuksköterskan Viveca 
Andersson tillsammans med Eva 
Otterström, specialistkompetent 
i anestesi och intensivvård med 
smärta som specialitet.

Studier det senaste decenniet har visat 
att inneliggande patienter upplever 
smärta av varierande intensitet, men 
många blir underbehandlade. Studier 
har även visat att smärta inte har 
tillräckligt hög prioritet och att följsam-
heten till behandlingsrekommendationer 
är svag.

– Smärtbedömning är en viktig del av 
smärtbehandlingen. Enligt nationella 
riktlinjer anger Sveriges Kommuner och 
Landsting att skattning av patientens 
smärtintensitet är en förutsättning för 

att kunna ge adekvat smärtlindring och 
för att kunna kvalitetssäkra de smärtbe-
handlingsmetoder som används, säger 
Viveca Andersson.

Stora kostnader för samhället
Brister i smärtbedömning och smärtbe-
handling leder till ökat antal vårddagar, 
risk för komplikationer och ökad risk 
för utveckling av långvarig smärta. 
Kostnaderna för samhället är stora, och 
inadekvat behandlad smärta medför ett 
onödigt lidande för patienterna.
Viveca Andersson är sjuksköterska på 
Varbergs sjukhus och har tillsammans 
med Eva Otterström, överläkare vid 
anestesikliniken, undersökt förekomst 
och behandling av smärta hos innelig-
gande patienter på sjukhusen i Varberg 
och Halmstad.

– Det som förvånade mig var att 
alltför många patienter som upplever 
svår smärta inte får tillgång till adek-
vat behandling, trots att vi har goda 

behandlingsmöjligheter. Förvånansvärt 
få får också sin smärta skattad och 
bedömd, vilket ju är själva nyckeln till 
en bra smärtbehandling, säger Viveca 
Andersson.

Som ett resultat av studien utvecklade 
hon tillsammans med Eva Otterström 
och kollegor i Halmstad, riktlinjer för 
smärtbehandling som nu har införts i 
Halland. Modellen är också efterfrågad 
av andra sjukhus i Sverige.

– Vi har också startat ett nätverk av 
smärtombud där läkare och sjuksköter-
skor tillsammans arbetar för att rikt-
linjerna följs och för att kunskapen om 
smärtbedömning och smärtbehandling 
ska öka, säger Viveca Andersson.
Responsen från chefer och medar-
betare på smärtprojektet har varit 
god och det har skett en hel del 
förbättringar av smärtbehandlingen 
vid sjukhusen i Halland, menar Viveca 
Andersson. n 
   EVA NORDIN
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riKTLiNJEr För 
SMÄRTbEHANDLING

Viveca Andersson och Eva Otterström vid Varbergs sjukhus, har tillsammans utvecklat nya riktlinjer för smärtbehandling som nu har införts i 
region Halland.
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handlar om att analysera och utvärdera 
data från kvalitetsregistret SveDem. Det 
är ett unikt nationellt kvalitetsregister 
där målet är att samtliga patienter med 
nydiagnostiserad demenssjukdom, 
majoriteten med Alzheimers sjukdom, 
skall registreras och följas över tid.

Målsättningen är att utvärdera kostna-
der och kvalitet av terapeutiska metoder 
vid Alzheimers sjukdom på ett stort pa-
tientmaterial över tid. Syftet är att kunna 
rekommendera kostnadseffektiv diag-
nostik, behandling och vård Jag befinner 
mig i den andra halvan av projektet och 
håller på att publicera alla fynd. Under 
denna tid har jag även arbetat kliniskt 
som ST-läkare, bland annat på hjärt-
kliniken och reumatologiska kliniken. 
Jag har där skaffat mig kunskap om 
andra kvalitetsregister som är kopplade 
till kardiologiska eller reumatologiska 
patienter och jag har tagit dessa erfaren-
heter med mig till SveDem.

Sammanställer resultat
I augusti 2011 erhöll jag specialistkom-
petens i geriatrik. Jag ägnar mig nu att 
sammanställa alla resultat som min 
forskning har gett. Jag har bland annat 
kunnat visa med hjälp av data från 
SveDem, att man använder neuroleptika 

mycket oftare vid svår demens än vid 
mildare demens. Det stämmer med den 
kliniska erfarenheten. Det kan till viss 
del bero på att i milda stadier av demens-
sjukdom har 
patienterna 
färre symp-
tom som kan 
motivera 
behandling 
med neuro-
leptika, men 
även andra 
förklaringar 
kan finnas. 

Studerat skillnader i behandling
Registerbaserade studier kan generera 
nya hypoteser. En hypotes kan vara att 
om svårare sjuka dementa patienter 
lider av smärta kan de på grund av sin 
nedsatta kognition inte förmedla detta 
utan blir oroliga och rastlösa i stället. 
Om man kan identifiera dessa patienter 
och ge dem adekvat smärtlindring skulle 
man eventuellt kunna minska oron och 
därmed användningen av neuroleptika.
Jag har också studerat skillnader i utred-
ning och behandling mellan män och 
kvinnor, samt mellan äldre och yngre. 
Jag har kunnat visa att kvinnor använder 

mer antidepressiva medel, samt att yngre 
dementa patienter med Alzheimers 
sjukdom får så kallade ”bromsmedici-
ner” oftare än äldre. 

Jag har även un-
dersökt kostnader 
för utredningar av 
demenssjukdom, 
nödvändiga för att 
kunna ställa en de-
mensdiagnos. Det 
visar sig att äldre, 
över 75 år, utreds 
med färre under-
sökningar som 

grund för diagnos och kostnaderna blir 
därmed lägre. Det betyder inte att diag-
nostiseringen är sämre, det kan vara så 
att de undersökningar som görs är helt 
adekvata för att ställa diagnosen. Ytterli-
gare utvärdering pågår för att undersöka 
orsakerna till dessa skillnader.  Jag är 
även huvudhandledare för en doktorand 
vars projekt handlar om psykisk ohälsa 
hos multisjuka äldre”.

För referenser och mer info: 
dorota.religa@ki.se n 
                    

Tack vare donationen från 
Svenska Läkaresällskapet har jag 
kunnat ägna mig åt forskning på 
arbetstid och bland annat gjort 
hälsoekonomiska analyser som 
rör diagnos och behandling.

’’ 

’’

 En hypotes kan vara att om svårare sjuka 
dementa patienter lider av smärta kan de på 
grund av sin nedsatta kognition inte förmedla 
detta utan blir oroliga och rastlösa i stället. 

’’ 
’’Forskaren dorota religa var en av 

fyra forskare som 2009 tilldelades 
Svenska Läkaresällskapets 
forskarprogram. Under totalt tre 
år har hon fått möjlighet att på 
halvtid ägna sig åt forskning på 
arbetstid. Senare i höst kommer 
hon att presentera slutresultaten 
som är baserade på det svenska 
demensregistret Svedem.

Dorota Religa arbetar vid geriatriska 
kliniken på Karolinska universitets-
sjukhuset. Hon disputerade 2006 på 
en avhandling om patogenesen vid 
Alzheimers sjukdom. I augusti 2011 blev 
hon färdig specialist i geriatrik.

– Tack vare donationen från Svenska 

Läkaresällskapet har jag kunnat ägna 
mig åt forskning på arbetstid och bland 
annat gjort hälsoekonomiska analyser 
som rör diagnos och behandling, säger 
Dorota Religa.

Med ambition att utveckla 
kvalitetsregistret
Basen för hennes forskning är det 
svenska demensregistret SveDem som 
omfattar över 10 000 patienter. En av 
hennes ambitioner är att fortsätta att 
utveckla kvalitetsregistret och motivera 
alla de 56 minnesmottagningar som 
finns i Sverige, att verkligen registrera 
data. 

– Det är viktigt, inte minst vad gäller 
rekrytering av patienter till studier, men 

också för att få en fördjupad kunskap om 
hur bland annat demensvården fungerar 
i verkligheten.

Här berättar dorota religa om 
forskarprogrammet:

”I min forskning har jag gjort basala 
studier med fokus på mekanismerna 
bakom demenssjukdomar, bland annat 
genom att undersöka förekomsten av 
amyloid, zink och homocystein hos 
patienter och friska kontroller. Tack 
vare donationen från SLS har jag kunnat 
ägna mig åt mycket relevanta studier 
på stora patientmaterial (över 10 000) 
baserade på det svenska demensregistret 
SveDem. Min nuvarande forskning 
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HON UTVÄRDERAR KOSTNADER OCH 
KVALITET AV TERAPEUTISKA METODER 
Vid ALzHEiMErS SJUKdOM

Foto: Privat
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TISDAGSSAMMANKoMSTER är 
föredrag och debatter i aktuella 
medicinska ämnen. Välkommen 
att se och höra föredrag i Läkare-
sällskapets hus eller se samman-
komsten via webb-tv direkt eller i 
efterhand på www.sls.se

TEMA HJÄRTA
I vår genomförs en IpULS-granskad 
kurs tillsammans med fyra tema-
tisdagar.
Anmälan senast den 20 januari till 
SLS.

FÖRSLAG pÅ TISDAGSÄMNE?
Har du förslag på ett ämne  
för en tisdagssammankomst?
Mejla ditt förslag till
per.tornvall@karolinska.se

KoNST & LÄKEKoNST 
är en föreläsningsserie som bl.a. 
tar upp sjukdomars betydelse för 
konstnärers skapandeprocess och 
verk. programmen framförs av 
läkare, författare, musiker eller 
andra konstnärer.

TID & pLATS
Tisdagar kl. 18 i Svenska Läka-
resällskapets hus på Klara Östra 
Kyrkogata 10 i Stockholm. 
Efter sammankomsten serveras 
mat i restaurangen till självkost-
nadspris.

Välkommen!

MEr OM TiSdAgAr

FrågA: Jag jobbar som läkar-
sekreterare inom sjukvården 
och har problem med böjning 
av ordet normalvid. Läkaren 
säger normalvid vänster förmak, 
men det heter  ju ”ett” förmak. 
borde det då inte bli normalvitt 
vänster förmak? Kan man säga 
så? Läkaren gillar det inte. 

SVAr: Jo, visst kan man använda formen 
normalvitt vänster förmak. Här har vi 
stöd hos SAOL, som godkänner formen 
”vitt” som neutrumform av ”vid”. Även 
i Språkriktighetsboken (utarbetad av 
Svenska språknämnden 2005) kan man 
läsa att det inte finns några logiska eller 
betydelsemässiga skäl till att man inte 
skulle kunna böja adjektiv av den här 
typen i neutrum.
   Å andra sidan strider böjningen för 
vissa av oss mot språk-känslan. Då finns 
en möjlighet att skriva om uttrycket: vän-
ster förmak av normal vidd,  normalvidd i 
vänster förmak.
   Men vi i språkkommittén tror att 
om man allt oftare ser och hör formen 
normalvitt vänster förmak, så vänjer man 
sig. n

FrågA: Jag har en fråga angåen-
de stavning. Heter det ostiomea-
tala komplexet eller osteomeatala 
komplexet?

SVAr: Det heter ostiomeatala komplexet, 
med i. Termen ostio-meatal används för 
att beteckna det kanalsystem som formas 
av bihålornas öppningar till näshålan och 
gångarna under näsmuss-lorna (meatus 
nasi). När utförskanalerna täpps till kan 

man få inflammation i bihålorna. Termen 
ostiomeatala komplexet lanserades under 
senare hälften av 1980-talet i takt med 
utvecklingen av endoskopisk näskirurgi 
och datortomografidiagnostik. 
Förledet ostio- hänför sig således till 
ostium, ’öppning’, medan osteo- skulle 
hänföra sig till osteon, ’ben’. Efterledet 
-meatal hänför sig till meatus, i betydel-
sen ’gång, väg’. Ibland kan meatus även stå 
för mynning, t.ex. meatus urethrae. n

FrågA: Jag har förstått att ter-
men prostatism anses föråldrad 
och vill gärna veta varför. Jag 
har trott att det är ett samlings-
namn för besvär från prostata, 
alltifrån cancer till mer godarta-
de åkommor som hyperplasi. n

SVAr: Termen prostatism har så 
småningom kommit att användas om 
alla oklara vattenkastningsbesvär hos 
medelålders och äldre män. Men även 
om man vid undersökning finner en 
förstorad prostata, så kan patientens 
besvär bero på någonting annat, t.ex. en 
neurologisk sjukdom. Denna insikt ledde 
till att International Continence Society 
vid mitten av 1990-talet lanserade termen 
lower urinary tract  symptoms (LUTS). 
Man menade att slopandet av termen 
prostatism skulle kunna leda till säkrare 
diagnostik och bättre behandlingsresultat.
   Som svenska termmotsvarigheter till 
LUTS rekommenderar språkkommittén 
miktionsbesvär eller vattenkastningsbe-
svär, med andra ord termer som man kan 
använda för att beskriva symtom från 
de nedre urinvägarna hos både män och 
kvinnor.  n

Svenska Läkaresällskapets 
språkkommitté arbetar med att vårda 
det medicinska språket dels genom att besvara 
insända språkfrågor med medicinsk anknytning, 
dels genom att informera och medverka i olika 
språkvårdande aktiviteter. 
   Verksamheten syftar till att genom språkrådgiv-
ning och annat språkvårdande arbete bidra till ett 
exakt och enhetligt medicinskt fackspråk och ett 
enkelt och klart medicinskt allmänspråk, begripligt 
för patienter och anhöriga.

Ledamöter i kommittén: 
Magnus Fogelberg ordförande  |  Torvald Granfors sektionsrepresentant för urologi  |  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 Socialsty-
relsen, enheten för fackspråk och informatik 
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31 januari kl. 18
GUCH = Grown up 
congenital heart disease, en översikt
Föreläsare: Mikael Dellborg

Liten blir stor. Och gravid, vill idrotta, bli po-
lis eller vandra i Nepal. Hur går det för våra 
”Hjärtebarn” när de blir vuxna? Vilka risker 
finns, vilka möjligheter till fortsatt behand-
ling finns, hur hanterar vi de konventionella 
riskfaktorerna hos denna, delvis nya, pa-
tientgrupp där en del är ”först i spåret” och 
stora randomiserade studier.  

7 februari kl. 18
Konst & Läkekonst
Vandringar med Goethe
– från Weimar till Marienbad
Medverkande: Kerstin Hulter Åsberg , 
Motzi Eklöf, Linus  Börjesson och Hans Persson

Goethe levde länge (1749–1832) och ska-
pade stor litteratur. Hans dikter tonsattes av 
samtidens främsta kompositörer. Samtidigt 
gjorde han naturvetenskapliga upptäckter 
inom anatomi och färglära. Vad inspirerade 
honom på äldre dar? Vad betydde hans 
vandringar och ständiga återkomst till som-
marens kurorter? Hans många förälskelser 
och samtidens oerhörda beundran? 
   Kerstin Hulter Åsberg berättar om ”Goe-
thes liv och verk på äldre dar”. Medicinhis-
torikern Motzi Eklöf talar om ”Goethe och 
kurortslivets rörelser”. Tonsatta dikter av 
Goethe kommer att framföras av opera-
sångaren Linus Börjesson med ackompanje-
mang av Hans Persson.  

14 februari kl. 18
”Räkor på REK-listan?”
Medverkande: Kandidatföre-ningen, David 
Svaninger m.fl.

I en dom från högsta förvaltningsdomstolen 
beslutades att läkaren som rekommende-
rade homeopatiska medel och placebo inte 
gjorde fel samt att healing är ok att utföra 
som leg läk. Vad innebär detta för skolme-

dicinen? Är det fritt fram att behandla med 
placebo och alternativa behandlingsmeto-
der? Kan man vara både shaman och läkare?  

21 februari kl. 18
Tydliga, mätbara och dokumenterade 
behandlingsmål
Medverkande: Ylva Böttiger 
(moderator), Åke Schwan m.fl.

Många patienter har i dag läke-medels-
behandlingar som är otillräckliga, saknar 
indikation eller inte haft önskvärd effekt. 
På grund av sjukvårdens organisation kan 
förskrivande läkare ofta inte själv utvärdera 
effekten av en insatt behandling på. Det 
resulterar i såväl överbehandling som under-
behandling. Vikten av tydliga, mätbara och 
dokumenterade behandlingsmål kommer 
att diskuteras.  
6 mars kl. 18 
Konst & Läkekonst
Varför växlar vikten?
Medverkande: Stephan Rössner och Holi-
day Singers  
Jojobantning är ett sentida påfund medan 
viktväxling hör till människans urtidshistoria. 
Vi är byggda för att elastiskt kunna anpassa 
oss till kosttillgången och viktvariation är 
ett lika biologiskt som socialt och kulturellt 
fenomen.
   I vissa delar av världen svälter man innan 
skörden kan bärgas, när förråd och infra-
struktur inte fungerar. Menscykeln och gra-
viditeten är naturliga tillfällen för viktcykling. 
I djurvärlden måste fåglar äta upp sig före 
långflygning och precis som flygbolagen kan 
optimera bränslemängden i sina tankar (för 
mycket = onödig energikrävande ballast, 
för lite = katastrof ) vet fåglarna hur mycket 
energi de måste bära. Halva kroppsvikten 
hos en tätting före långresa är fett.
Men även socialt och kulturellt är viktvaria-
tion en realitet. Redan i bibeln beskriver 
Josef, den förste nutritionskonsulten, hur 
man efter Faraos dröm skall spara från de 
feta åren och lagra inför de magra och 
undgå svält. 

Den katolska fastan och den muslimska 
ramadan är båda exempel på påfunna tillfäl-
len till viktvariation. Dessvärre ger Ramadan 
ingen viktnedgång, mätningar visar tydligt, 
att vad man avstod under dagsljuset väl 
kompenseras efter solnedgången. n

13 mars kl. 18 
Etiska aspekter på barn-HLR
Medverkande: Kristina
Söderlind-Rutberg m.fl. 
20 mars kl. 18
Forskning kring medfödda hjärtfel
Föreläsare: Bengt Johansson  n

27 mars kl. 18 
Den nya läkarutbildningen
Medverkande: Stefan Lindgren (modera-
tor), m.fl.  

17 april kl. 18
Konst & Läkekonst
Musik och kemi
Föreläsare: Eddie Persson

Aleksandr Borodin (1833–1887) var läkare 
och fick tidigt i karriären en professur i kemi 
vid universitetet i St Petersburg. Som kemist 
var han en framstående vetenskapsman 
med världsrykte, han träffade alla de stora 
kemisterna i Europa. Han skrev också musik 
och räknas i dag som en av de största tonsät-
tarna i den ryska musikhistorien trots att han 
själv betraktade sig som ”söndagskomposi-
tör”. Men Borodins musik beundrades över-
allt, den mäktige Franz Liszt höjde honom 
till skyarna, de samtida betydelsefulla ryska 
kompositörerna försökte förgäves förmå 
honom att överge forskarbanan till förmån 
för musiken. 
   Föredraget kommer att beröra den kamp 
som Borodin förde på många fronter: för 
forskning och högre akademisk undervisning 
i kemi, för medicinsk och naturvetenskaplig 
undervisning till kvinnliga studenter och för 
återupprättande av det ryska i musiken i op-
position mot den rådande occidentalismen.  

24 april kl. 18
Ämne meddelas senare  

8 maj kl. 18
Lennanderföreläsning
Föreläsare: Malin Sund, Umeå

22 maj kl. 18
osteoporosdiagnostik och behandling. 
Vad medför de nya nationella riktlinjerna 
från Socialstyrelsen?
Medverkande: Mattias Lorentzon (modera-
tor), Andreas Kindmark, Dan Mellström, Ove 
Törring

Osteoporossällskapet bjuder in till föredrag 
och diskussion om vad Socialstyrelsens nya 
nationella riktlinjer om osteoporos kommer 
att medföra.  

TISDAGSSAMMANKOMSTER OCH
KONST & LäKEKONST



Mötesdatum för SLS Nämnd och AU
AU: 16/1, 5/3, 2/5, 4/6, 27/8, 15/10, 10/12
kl. 16-18

Nämnden: 23-24/1, 13/3, 8/5, 12/6, 4/9, 
23/10, 18/12
kl. 10-16

Fullmäktigemöte: 9/10

KALENDARIUM

31/1 Kurs: medfödda hjärtfel 
annie.melin@sls.se

31/1 Tisdagssammankomst kl. 18-19.30: 
GUCH

1/2  sista dag för ansökningar till SLS 
forskningsfonder
http://www.researchweb.org/is/sls 
malin.wahlin@sls.se

1/2  sista dag för ansökningar till 
kongresstiftelsen
marie-louise.schyberg@sls.se

1/2 ansökningsperiod för resebidrag 
startar
http://www.researchweb.org/is/sls 
malin.wahlin@sls.se

7/2 Konst & Läkekonst kl. 18-19.30: 
Goethe 

8/2 Heldagsseminarium: 
Levnadsvanor och läkarrollen
marie-louise.schyberg@sls.se

14/2 Tisdagssammankomst kl. 18-19.30: 
Räkor på REK-listan?

21/2 Tisdagssammankomst kl. 18-19.30: 
Läkemedelsbehandling

2/3 Riksstämman - sista dag för 
symposieförslag
- Förslag från sektionerna på symposier
-Anmälan från sektionerna om 
deltagande
-Förslag från sektionerna till inbjudan 
av utländska gästföreläsare
eva.kenne@sls.se

6/3 Konst & Läkekonst kl. 18-19.30: 
Varför växlar vikten?

20/3 Tisdagssammankomst kl. 18-19.30: 
Forskning kring medfödda
hjärtfel

22/3 AT-kväll på SLS
jaana.logren@sls.se

27/3 Tisdagssammankomst kl. 18-19.30: 
Den nya läkarutbildningen

17/4 Konst & Läkekonst kl. 18-19.30: 
Musik och kemi
24/4 Tisdagssammankomst kl. 18-19.30: 
Lennanderföreläsning

25/4 Patientsäkerhetsdag på SLS
agneta.ohlson@sls.se

26-27/4 Läkardagarna i Örebro: 
"Neurologi för alla"
http://www.orebroll.se/uso/
lakardagarna

22/5 Tisdagssammankomst kl. 18-19.30: 
Osteoporos

14-16/6 Pathology slide seminar, 
Berzelius symposium 86
annie.melin@sls.se

5-7/9 Framtidens specialistläkare
http://www.framtidenslakare.se

9/10 SLS Fullmäktigemöte
marie-louise.schyberg@sls.se

28-30/11 Medicinska riksstämman i 
Stockholm
eva.kenne@sls.se

MEDLEMSINfORMATION 51 

AT-kväll 
22 mars 2012 
kl 18.00-21.00

Årets informationskväll för AT-
läkare i samband med AT-stämman 
på Norra Latin, äger rum tors-
dagen den 22 mars  kl 18-21 i 
Svenska Läkaresällskapets hus på 
Klara östra Kyrkogata 10.
Kvällen bjuder på en föreläsning/
diskussion samt mat och mingel 
med representanter från olika 
specialitetsföreningar. Mer infor-
mation kommer fortlöpande på 
www.sls.se

50 MEDLEMSINfORMATION

En av Svenska Läkaresällskapets uppgifter är att stimu-
lera till forskning och utveckling inom det medicinska 
området. för att uppmuntra nyetablerade forskare 
delar vi ut, efter ansökan, forskningsbidrag, post doc-
stipendier och resebidrag.
Till etablerade forskare som utmärkt sig genom många 
års verksamhet, enastående resultat eller välskrivna 
artiklar delar vi ut priser och medaljer.
för att vi ska få kännedom om forskare ur den senare 
gruppen behöver vi din hjälp att nominera någon som du 
tycker är värd ett pris eller en medalj. Ta din chans och 
nominera en forskande arbetskamrat, kollega eller vän 
till något av Läkaresällskapets priser.
Eller uppmuntra dem till att skicka in ett tävlingsbidrag 
till någon av av de fonder som belönar otryckta artiklar.

VäLKOMMEN MEd diTT 
FörSLAg TiLL 2012 årS 
MOTTAgArE AV
LäKArESäLLSKAPETS 
PriSEr TiLL gOd 
MEdiCiNSK FOrSKNiNg.

pristagare 2011. Bakre raden från vänster: Robert Hast, 
Eva Hellström-Lindberg (Alvarengas pris), Artur Schmidtchen 
(Ellis och Ivar Janzons pris), Margareta Troein Töllborn (ordförande 
Svenska Läkaresällskapet), Kaj Blennow (David Ingvar-priset), 
Bengt Hofverberg (Hippokrates-priset), Anna Löfgren och 
Ulrik Lidwall (Lennmalms pris).
Främre raden från vänster: Hugo Lagercrantz (Oscar Medins pris), 
Kent Lundholm (Reuterskiölds pris), Carola Lidén (Schlasbergs pris), 
Pernilla Strid (Lennmalms pris), Jan-Inge Henter (Jubileumspriset), 
Jonas Hultkvist (Bengt L Lindskogs språkpris-) Läkartidningen, 
Carl-Henrik Heldin (Berzelius medaljen)

Ta chansen– nominera pristagare!

Du vet väl att du kan söka medel ur
Läkaresällskapets forskningsfonder

redan den 1 februari 2012
 om du blir medlem i år – avgiften är 700 kr

Mer info: Malin Wåhlin, 
malin.wahlin@sls.se, 08-440 88 66

Observera ny tid för 
tisdagssammankomsterna, kl 18, 

samt ny dag och tid för Konst & Läkekonst, 
tisdagar kl 18.  

Se www.sls.se för programmet.

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  •  08-440 88 85

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

VäLKOMNA!

rESEbidrAg
för kongressresor 
och forskningsresor... 

...kan sökas från SLS mellan 
15/8 och 15/12 
Ansökningsformulär och broschyren 
 ”Vägledning för sökande” 
finns på www.sls.se , ”Sök anslag”.
Information Malin Wåhlin, 
08-440 88 66, malin.wahlin@sls.se

VI DELAR UT 2 MILJONER KRONOR I FORSKNINGSANSLAG UR

STROKEFONDEN 90 05 30 - 7
Sista Ansökningsdag: 29 Februari 2012 

SÖK 
FORSKNINGSBIDRAG!

Stro
kefo

nden ko
ntro

lleras 
av Svensk Insam

lingsko
ntro

ll.

mer information: www.strokeforbundet.se
stroke-riksförbundet tel: 08-721 88 20



Säg hej då till det
                  gamla doskortet.

Nyhet!
Nu kan ferinject® ges 

i standardiserade doser 
– enkelt att räkna ut, enkelt att ge. 
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