
Allmänläkaren

SLSAKTUELLT
1/2014 • SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING

UTBILDNING
Vem vill gå till en läkare 
som inte hänger med?

Diabetesforskare tilldelas 
Söderbergska priset.

VETENSKAP
Social status påverkar  
både vård och hälsa.

KVALITET
Surrogatmödraskap väckte 
debatt på Riksstämman.

ETIK

Vårens händelser på SLS 
sid 35

Missa  inte

 Hon har utsetts till Årets Lejon, Årets Allmänläkarvän och fått Dagens  
 Medicins debattpris. Och hon är mån om fördjupade relationer med  
 patienterna. Saskia Bengtsson är inte rädd för att engagera sig. 

+
DEBATT OM ETT AV DE 
STÖRSTA HUMANITÄRA 
PROBLEMEN I DAGENS 
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denna min första ledare vill jag 
först tacka för förtroendet att som 
ordförande få leda Svenska Läkare-
sällskapet under de närmaste två 
åren. Jag gör det med mycket 

glädje, en hel del spänning och en stor 
portion ödmjukhet. Vi är på många sätt i 
en brytningstid, där medlemskap i ideella 
organisationer inte längre är självklart 
på samma sätt som tidigare. Detta gäller 
också en organisation som vår. Det är inte 
längre självklart för alla att vara medlem. 

Det är dock min absoluta övertygelse att 
om vi som profession ska kunna 
göra vår röst hörd och kunna 
bidra med vår kompetens och 
vårt perspektiv i viktiga frågor 
som rör hälso- och sjukvården, 
är en stark oberoende profes-
sionell organisation avgörande. 
Ju större del av läkar-
kåren vi representerar, 
desto starkare blir vår 
röst. Hälso- och sjuk-
vårdsfrågor berör hela 
samhället och vi ska 
fortsätta att hävda det 
som är våra kärnvärden; 
vetenskap, utbildning, 
etik och kvalitet i det 
offentliga samtalet. 
En central fråga rör 
jämlik vård. Vi ser i 
dag en utveckling, 
där även om de 
medicinska resul-
taten inom många 

områden går framåt, ökar också skillna-
derna i hur dessa resultat kommer  
människor i skilda socioekonomiska 
grupper till del. Där vi som läkare kan 
påverka har vi en skyldighet att göra det. 
En etisk fråga om något. 

Andra högaktuella frågor finns inom ve-
tenskap och utbildning. Utan forskning 
och forskande läkare avstannar sjukvår-
dens utveckling.  Detta är en nyckelfråga, 
liksom frågan om läkares fortbildning. 
Att fortbildning är en angelägen fråga 
också för våra sektioner framkom tydligt 
vid vårt senaste fullmäktige, och vi hop-

pas snart kunna presentera en modell 
för hur vi som profession kan an-
svara för att vi upprätthåller vår 
kompetens genom yrkeslivet.

Självfallet kommer vi också fort-
sätta debatten om sjukvår-

dens innehåll och organisa-
tion. Läkaresällskapet har 
varit drivande i NPM- 
debatten, inte minst ge-
nom aktiviteterna på 
Riksstämman, och dis-
kussionen fortsätter. 
Så alla ni som delar 
våra kärnvärden, 

tack för att ni också i 
fortsättningen engage-

rar er i SLS!

Bästa medlemmar

I

Tack för 
förtroendet!

Nummer 1  
Innehåll

VÄLKOMMEN FEBRUARI 2014

Hej &

Ur innehållet

Saskia Bengtsson, distriktsläkare i  
Bankeryd som prisats för sitt engagemang 
för patientens bästa.

”Om systemet 
korrumperar  
ska man inte 
ändra på folk. 
Man ska ändra  
på systemet.”

KRÖNIKA av Ann Heberlein, 
författare och lektor i etik, om 
väntan på att bli frisk.32

MICHAEL MARMOT om WHO:s 
nya rapport och hur vi kan 
minska ojämlikheter i hälsan.13

GOD EFTERSMAK. Över 2 000 
besökte årets Riksstämma och 
tog del av fortbildning, gemen-

skap och intressanta diskussioner. SLS  
Aktuellt bjuder på en inblick i det som  
skedde under två intensiva dagar. 

22
UTBILDNING

INDIVIDUALISERAD och 
förbättrad behandling av 
diabetes typ 2. Nu får  

Leif Groop pris för sin forskning.
16
VETENSKAP

KVALITET

CIVILBEFOLKNINGEN  
lider när sjukvården hamnar  
i skottlinjen.04
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Kerstin Nilsson, ordförande



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

Dialog med radiolog
I den dagliga kontakten mellan våra radiologer och 

remittenter får vi önskemål som gör att vi ständigt ut-

vecklar vår service. Vi erbjuder t ex (i samarbete med 

InfoSolutions) möjligheten att skicka e-remisser via 

LabPortalen. Det är en smidig, webbaserad tjänst för 

elektroniska remisser och svar som sparar mycket tid 

jämfört med traditionell remisshantering på papper.  

Vi för även en dialog med våra remittenter 

genom regelbundna nöjdhetsundersökningar. 

Gång på gång får vi ”guldstjärna” genom slutomdömet: 

fortsatt bäst i klassen. Tack för förtroendet att re-

mittera till oss! Läs mer på www.medicinskrontgen.se.

Läkemedelsboken 2014

Producentoberoende information 
om läkemedel i ny skepnad.

Prova den nya webbversionen och 
bläddra i boken.
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åld som riktas mot häl-

so- och sjukvård är ett av 
de största humanitära pro-

blemen i dagens konflikter. 
Civilbefolkningen drabbas 

också mycket hårt av detta. Vi ser en 
oroande trend där sjukvården ham-
nar i skottlinjen, vårdpersonal hotas 
och angrips för att de uppfattas vara 
en del i konflikten.  

Ett tydligt exempel är den väpnade 
konflikten i Syrien där tillgången till 
hälso- och sjukvård hindras av syste-
matiska och omfattande angrepp på 
sjukhus, ambulanser och vårdperso-
nal. För sårade och sjuka kan det ut-
göra livsfara att över huvud taget söka 
vård. Amnesty rapporterade tidigt hur 
sjukvården blev en måltavla i konflik-
ten. Skadade patienter hämtades på 
sjukhusen för förhör och personalen 
som behandlat dem riskerade att gri-
pas och torteras. Sedan våldet bröt ut 
i Syrien våren 2011, har 32 frivilliga 
och anställda i Syriska Röda Halv-
månen och engagerade i sjukvårds-
uppdrag dödats. Alla bar de synligt 
Röda Halvmånens emblem som är 
en skyddssymbol för sjukvård i krig. 
Syrienkonflikten är dessvärre lång 
ifrån det enda exemplet. I Central-

V
afrikanska republiken har vi de se-
naste månaderna bevittnat ett flertal 
våldsamma attacker mot hjälparbe-
tare och sjukvårdsanläggningar. I 
huvudstaden håller många kliniker 
och sjukhus stängt på grund av pågå-
ende oroligheter. Personalen känner 

sig dessutom inte tillräckligt säker 
för att ta sig till arbetet. I Somalia är 
hoten mot humanitära hjälparbetare 
så stora att Läkare utan gränser be-
slutade lämna landet i augusti i år – 
efter 22 års närvaro. 

När sjukvården kollapsar eller när 
sjukvårdare inte släpps fram, lider 
och dör patienter i väntan på vård. 
Även de med lindriga skador eller 
enklare sjukdomar drabbas. Per-
sonal, medicinsk utrustning och 
mediciner saknas när de behövs som 
mest. I Aleppoprovinsen i Syrien 
fanns 5 000 läkare före konflikten, 

nu finns ett 30-tal kvar. Epidemier 
som mässling och polio drabbar 
återigen befolkningen i landet ef-
tersom man inte haft möjlighet att 
genomföra rutinvaccinationer på 
över två år. I Nigeria och Pakistan 
har vaccinationspersonal dödats. I 
Sydsudan plundras sjukvårdsinrätt-
ningar och folk vågar inte ta sig till 
sjukhuset av rädsla för att attackeras.  

195 stater är parter till Genèvekon-
ventionerna som deklarerar att sårade 
och sjuka, oavsett vilken sida i kon-
flikten de befinner sig på, har rätt att 
få vård. Trots detta verkar dessa reg-
ler inte längre gälla på många plat-
ser. I länder som Syrien, Jemen, Syd-
sudan, Somalia, Centralafrikans ka 
republiken och Kongo-Kinshasa är 
det allt för vanligt att överenskom-
melser som ska skydda sjukvården 
inte respekteras. Bara under perioden 
januari 2012 till juli 2013 har Röda 
Korset dokumenterat över 1 400 sä-
kerhetsincidenter som drabbat vård-
personal och fordon i 23 länder.  

I dagens väpnade konflikter är 
ofta många parter inblandade, varav 
majoriteten är icke-statliga. Maktför-
hållanden kan ändras snabbt. Detta 
försvårar ytterligare för humanitära 

1 405
Så många  
attacker mot 
sjukvården  
i 22 länder 
registrerade 
Röda Korset  
mellan januari 
2012 och juli 
2013.

”All vårdpersonal 
behöver arbeta 
efter principen 
om opartisk-
het.”

Foton Röda Korset, Colourbox, iStockPhoto 

När sjukvården ham

Krig och konflikt 
Att vårda opartiskt

ETIK NÄR SJUKVÅRDEN KOLLAPSAR

Debatt
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aktörer eller sjukvårdspersonal att 
hantera säkerhetsläget.  

En av orsakerna till de omfattande 
angreppen är att hälso- och sjukvår-
den inte anses vara neutral i förhål-
lande till de olika parterna i kon-
flikterna. Tvärtom, vården uppfattas 
vara en del av själva konflikten. Det 
förekommer också att sjukvården 
själv diskriminerar. Ibland sker dis-
kriminering efter hot från de väp-
nade aktörerna, men ibland också på 
grund av vårdpersonalens egna val. 

All vårdpersonal behöver arbeta 
efter principen om opartiskhet som 
definieras i internationell humanitär 
rätt, krigets lagar, mänskliga rättig-
heter och i enlighet med medicinsk 
etik. Detta innebär att man ger vård 
till den som behöver den oavsett reli-

Den 4 december anordnade Svenska Läkaresällskapet en efter-
middag om sjukvård i konflikt och krig. Representanter från Röda 
Korset, Läkare utan gränser, Amnesty och Läkarförbundet delade 
sina erfarenheter och kunskaper om ämnet. 

– Medvetandet om detta allvarliga 
problem behöver höjas. När sjukvården 
kollapsar i konflikter och krig får det kata-
strofala följder även för den civila befolk-
ningen, som drabbas extra hårt. Därför 
är vi glada över att kunna samla experter inom 
ämnet till en sådan angelägen eftermiddag, säger Filippa Nyberg, vd 
SLS. Eftermiddagen filmades och finns tillgänglig på www.sls.se. 

gion, politisk eller etnisk tillhörighet. 
Patienternas tillträde måste säkerstäl-
las och vårdpersonal måste få möjlig-
het att uppfylla sin skyldighet att ge 
vård enbart baserat på behov. 

Det är nödvändigt att säkerheten för-
bättras för de som såras, för de vård-
behövande och de personer som vår-
dar i krig och konflikter. De som ska 
jobba i krigsdrabbade områden behö-
ver utbildas. Hur vårdpersonal agerar 
och uppfattas av parterna i konflik-
ter är avgörande för vårdpersonalens 
egen och patienternas säkerhet.

För att personalen ska kunna ge-
nomföra livräddande uppdrag är det 
nödvändigt att medicinsk etik och 
humanitära principer får styra sjuk-
vården. Sätts dessa principer ur spel 
får det förödande konsekvenser. Vi 

vill skapa en ökad medvetenhet om 
hur allvarlig situationen är för sjuk-
vård i konfliktområden och hur en 
redan utsatt befolkning påverkas.

Vi måste alla ta ett ansvar för att 
skapa ett förbättrat skydd och en 
större respekt för sjukvård i konflik-
ter. Det gäller såväl hälso- och sjuk-
vården som internationella organisa-
tioner, myndigheter och regeringar.

Kerstin Nilsson, ordförande  
Svenska Läkaresällskapet
Eva von Oelreich, ordförande  
Svenska Röda Korset
Thomas Flodin, ordförande Läkar-
förbundets Etik och Ansvarsråd
Inger Sjöberg, ordförande Hälso-och 
sjukvårdsgruppen, Svenska Amnesty

Attacker mot sjukvården
SLS anordnade möte den 4 december

FAKTA
Det fanns 5 000 
läkare i Aleppo-
provinsen före 
konflikten i  
Syrien. Nu finns 
ett 30-tal kvar.

FAKTA

mnar i skottlinjen
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Engagerad  
för patientens bästa

PATIENTNÄRA RELATIONER

Distriktsläkare
Saskia Bengtsson

Medlems-
PORTRÄTT

Hon har prisats för sina insatser i debatten om att förbättra vården. Och 
hon lyfter gärna fram vikten av att bygga nära relationer till patienterna. 
SLS Aktuellt har träffat Saskia Bengtsson som inte räds engagemang.

Text Tove Smeds Foto Tommy Hvitfeldt
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askia Bengtsson tänkte 
bli ingenjör. Men när 
hon inte riktigt kände 
sig hemma i det drivna 

karriärtänket och uppvaktandet från 
konsultfirmor, sadlade hon om. Nu 
har hon arbetat som läkare i 15 år, i 
dag som distriktsläkare i småländska 
Bankeryd.

– Jag har aldrig ångrat att jag blev 
distriktsläkare. Det är en förmån att 
få vara en del av människors liv och 
känna deras förtroende, säger hon när 
vi träffas över en lunch i den röda stu-
gan med vita knutar. 

I växthuset invid köket vilar väx-
terna i väntan på lite varmare dagar. 
Och nu när det inte finns svamp att 
plocka i skogen, fylls fritiden av 
piano klinkande med barnen, skrid-
skoåkning och läsning.

Varför valde du att bli  
distriktsläkare?

– Jag trivs med att bygga en för-
djupad relation till patienterna och att 
följa människor över tid. Att få aha-
upplevelserna när pusselbitarna faller 
på plats och känna att man gör det 
som är bäst för människan.

Även om själva yrkesdelen och mö-
tet med patienten har blivit lättare att 
hantera med åren, har den administra-
tiva bördan ökat:

– Ibland känns det som att vada 
i gyttja med allt administrativt som 
ska klämmas in. Man får kämpa sig 
till varje minut med patienten – så 
ska det inte vara. Samtidigt är det 
fortfarande ett fantastiskt jobb. Men 
vården är en artificiell marknad och 
måste tillföras en stor kontrollapparat 

S

för att inte systemet ska missbrukas. 
Läkarnas professionalitet och etik ska 
skydda mot sådant, men när systemet 

i sig korrumperar och inte är svart el-
ler vitt, så förskjuts skalan. Om alla 
andra gör på ett visst sätt kanske det 
inte är så farligt?

– Jag menar, om man har ett sys-
tem som korrumperar, så ska man 
inte ändra på folk utan på systemet. 
Det är svårt, särskilt för yngre lä-
kare, att stå emot trycket att få ner 
värden till en viss nivå bara för att det 
ska bockas av. Men det blir väldigt 
oveten skapligt, ointellektuellt och 
otrevligt, och är inte det vi ska göra. 
Vi ska se de större och mer komplexa 
sambanden.

Saskia Bengtsson belönades 2010 
med Dagens Medicins debattpris, 
Brandfacklan. År 2012 fick hon 
Svensk förening för allmänmedicins 
pris ”Årets Lejon”, och 2013 utsågs 
hon till Årets allmänläkarvän. ”Jag 
strider för att vi ska få använda vår 
kompetens på rätt sätt. Den går för-
lorad om man försöker detaljstyra det 
vi håller på med, om man inte låter 
oss vara lite konstnärer i patientmö-
tet”, sa hon i samband med att hon 

””Det är viktigt att man stöttar en förening som verkar för det vetenskapliga innehållet. Förbundet har 
den fackliga delen, men särskilt i dessa tider av ekonomisk styrning och administrativa pålagor är 
SLS viktigare än någonsin och kan framhålla kärnan i det vi gör”.

KORTA FAKTA
Namn: 
Saskia  
Bengtsson
Ålder: 41
Familj: Anders, 
40, Klara, 9, Alvar 
7, (katterna Björne 
och Lilli) 
Kommer från: 
Kiruna
Nu: Bankeryd, 
Småland
Läser: Skönlitte-
ratur, kokböcker, 
en och annan  
vetenskaplig 
artikel
Inspireras av: 
Kärleksfulla 
människor
Karriär: Läkar-
utbildning i Lin- 
köping 1993–1999.  
AT i Jönköping 
1999–2001. 
Allmänmedicin-
ST i Bankeryd 
2001–2008. 
Distriktsläkare i 
Bankeryd 2008–
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Därför är jag med i SLS  
Saskia Bengtsson om medlemskapet

”Vi kan inte  
lösa allt. Då  
är relationen, 
kontinuiteten 
och trygg-
heten det  
viktigaste för 
patienten.” 

Saskia Bengtsson
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tilldelades utmärkelsen Årets all-
mänläkarvän. För ett par år sedan, 
när hon var stressad och trött på da-
tasystem som inte fungerade och less 
på tung administration, satte hon sig 
ned och skrev ”En allmänmedicinsk 
utopi i sex punkter”. Sedan skickade 
hon den till kollegor och landstings-
ledningen.

Vad drivs du av?
– Bland annat av all respons jag 

fått från mina kollegor. När jag skick-
ade iväg mejlet fick jag 30–40 svar, 
med långa livsberättelser och mycket 
uppmuntran. Det blir nästan som en 
förpliktelse. Det går åt mycket tid att 
visa vad man presterar inom vården. 
Risken är att administrationen blir så 
tung att folk inte orkar stanna kvar i 
det här jätteroliga yrket.

Även landstingsledningen hörde 
av sig och ville träffas. Sedan har det 
rullat på med föredrag och möten. 
Saskia Bengtsson vill att professio-
nen ska ha mer att säga till om, men 
inte på ett hierarkiskt sätt. Istället 
efterlyser hon frihet att tillsammans 

med patienten avgöra kvalitet och 
bra innehåll i vården, och menar att 
den definitionen inte kan göras av en 
ekonomiavdelning, utan i mötet mel-
lan läkare och patient. Hon tror inte 
på omvälvande revolutioner, utan  
förespråkar små steg åt rätt håll.

– Det är inte lätt att vara besluts-
fattare och se vad alla beslut ställer 
till med i slutänden, det får man ha 
förståelse för. Men nu är det viktigt 
att minska kontrollsystemen och de 
administrativa överbyggnaderna. Jag 
tycker det är glädjande att både SLS 
och förbundet engagerar sig i detta, 
vi behöver ta plats i debatten.

Saskia Bengtsson har också varit ak-
tiv i SLS etikdelegation, men har valt 
att trappa ned från årsskiftet. Hon har 
inte möjlighet att engagera sig inom ra-
men för sin tjänst, eftersom det går åt 
mycket fritid och semesterdagar. 

– Tyvärr. Jag har alltid tyckt att det 
är viktigt med etiska frågor. Tekniken 
går så mycket fortare än det allmän-
na medvetandet. En stor sådan fråga 
som jag tror vi kommer se mer av, är 
reproduk tion och genetik. 

Hallå där ...
Saskia Bengtsson  

rekommenderar distrikts-
läkaryrket. Och råder unga 

läkare att inte lyssna för 
mycket på alla krav som ställs. 

”Känner du att det du gör 
tillsammans med patienten är 

det bästa för den personen  
– gör det!”

”Jag uppskattar samtalet 
och utbytet med andra 
inom den SLS-sektion 
jag tillhör, för att i min 
arbetsvardag bidra till en 
bättre hälso- och sjukvård. 

För mig är en nära koppling till mitt dagliga 
arbete viktigt. Jag tycker därför det är viktigt 
att SLS arbete tar avstamp från alla de frå-
geställningar och erfarenheter som medlem-
marna stöter på varje dag.  
Resultatet av arbetet kan sedan förhoppnings-
vis användas i och påverka just dessa situatio-
ner i en positiv riktning.

Jag vill stödja och ha möjlighet att med-
verka i de aktiviteter och det arbete som SLS 
bedriver. Jag värdesätter det organisationen 
gör och känner därför att jag vill visa det med 
att vara medlem. För mig kompletterar det  
övriga medlemsskap i sektioner och andra 
mer fackligt inriktade organisationer.”  
Erik Stomrud, ST-läkare i allmänmedicin  
i Emmaboda, Kalmar län.

”Jag tycker det är viktigt 
med fortbildning. Jag öns-
kar att SLS kan påverka 
arbetsgivare så alla specia-
liteter har en fortbildnings-
plan som ska följas. 

Jag är ny medlem i SLS och hoppas att 
man kan få tips från kollegor från andra spe-
cialiteter om hur man gör för att fortbildnings-
planen ska följas.” 
Hedda Aguero-Eklund, distriktsläkare på 
Aleris Stureplans Husläkarmottagning.

”Viktigast tycker jag är att 
verka för att läkarutbild-
ning och forskningsför-
utsättningar utvecklas 
och anpassas till de för-
ändringar som sker inom 

vården i dag, med förändrad läkarroll, behov 
av bättre ledarskap med mera.

Sedan jag började engagera mig mer  
i forskning kändes det än mer aktuellt att få 
veta mer om och stödja de frågor som  
Läkaresällskapet driver.”
Christian Öhrn, ST-läkare i psykiatri och 
sektionschef för psykosslutenvården på  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

VARFÖR ÄR DU MED I SLS?



– Rent praktiskt så hörde jag av mig 
till en forskningsgrupp som jag var 
intresserad av att ingå i och de hade 
ett projekt som passade både mig och 
gruppen bra, säger Anna Jeppsson som 
läser termin 9 på läkarprogrammet 
vid Sahlgrenska akademien. Efter exa-
mensterminen hade jag möjlighet att 
söka stipendium och på så sätt kunna 
fortsätta. 

Under Medicinska riksstämman till-
delades hon pris för sitt projektarbete 
kring normaltryckshydrocephalus.

– Det är en stor ära att få priset och 
det är roligt att forskning på det här 
området uppmärksammas, säger hon. 

Möjligheterna att som student börja 
forska är enligt Anna goda. 

– De flesta man talar med är positiva 

Vi fick lära oss under ST-kursen i 
sexualmedicin att sexuell motivation 
kunde tändas av intimitet, stimulering, 
gensvar och upplevelse; att sexualitet 
är ett bio-psyko-socialt fenomen. 

Precis vad ordet antyder är sexu-
alitet komplext och spänner sig över 
flera specialistområden; andrologi, 
gynekologi, urologi, psykiatri. Det 
har varit ett genomgående tema 
under Riksstämman att de ämnen 
som avhandlats är komplexa och 
utmanande. Ta New Public Manage-
ment till exempel. Gemensamt är 
också att personer med vitt skilda 
bakgrunder och kompetenser har 
samlats för att diskutera dessa 
framtida problem. Ett annat exempel 
är föreläsningen om hur fler läkar-
studenter ska börja forska. 

Till min stora glädje kom det 
många äldre kollegor till kandidat-
föreningens föreläsningar. Det pre-
senterades inget revolutionerande, 
snarare kunskaper som alla läkare 
bör besitta, men som för någon som 
inte har arbetat inom området kan 
vara nyttigt att repetera. 

Läkemedelsinteraktioner, person-
lighetsstörningar och onaturlig död 
avhandlades med en fullsatt publik 
som kunde berätta om sina problem 
i den kliniska vardagen. Ingenstans 
kan en ung läkare som jag hitta ett 
rikare och lika mångfacetterat forum 
för utbildning. 

Det är därför med stor tacksam-
het jag lämnar årets Riksstämma på 

Stockholm Waterfront. Precis 
som Malin Wemminger 

sagt i SLS Akutellt, att 
yngre läkare måste 
förtjäna sin respekt, 
hoppas jag att årets 
Riksstämma har förtjä-
nat er och stimulerat 

er Rixuella motivation.

Long Long Chen,  
Kandidat- 

föreningen

Under Riksstämman delades Kandidatföreningens Asklepiospris för bästa  
projektarbete samt bästa vetenskapliga artikel ut. Hör vad vinnarna har att 
säga om att som ung hitta in i forskarvärlden.

– Det som lockar mig mest med att 
forska, är möjligheten att komma fram 
till något som kan komma till nytta i 
framtiden. Även själva processen att 
identifiera en kunskapslucka, designa 
samt genomföra en studie är också 
väldigt spännande och lärorik, säger 
Daniel Olsson, läkarkandidat som läser 
termin 11 på Karolinska Institutet. Un-
der Medicinska riksstämman fick han 
ta emot pris för sin artikel kring akuta 
njurskador.

– Det känns roligt och högtidligt att 
ta emot detta pris. Jag upplever det 
även som en bekräftelse på att det vi 
gör är bra, säger han.

Både Anna Jeppsson och Daniel 
Olsson började forska i samband med 
deras respektive examensarbeten. 
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Hallå där ...

Rapport från 
Riksstämman

UNG I SJUKVÅRDENFÖRENINGEN
Kandidat-

Är du trött på att dunka in faktakunskap? Då kan KF rekommendera ap-
pen ”Prognosis: Your Diagnosis”. Det är en app med över 150 patientfall 
ordnade i kategorierna medicin, kirurgi, gynekologi och obstetrik samt 
pediatrik. Du arbetar dig genom anamnes, status, undersökningar och 

KF TIPSAR: APP FÖR BÄTTRE DIAGNOS

ASKLEPIOSPRISTAGARNA

Anna Jeppsson fick pris för bästa projektarbete och Daniel Olsson fick pris för bästa vetenskapliga artikel. 
Prisutdelare är Lis Abazi, Kandidatföreningens ordförande.

Text Ida Sundberg Foto Samuel Unéus

RIXUELL  
MOTIVATION

ANNA
JEPPSSON
Ålder: 33 år
Termin och  
lärosäte:  
Termin 9,  
Sahlgrenska  
akademien,  
Göteborg



Det känns roligt  
och högtidligt att 

ta emot detta pris.
”

Daniel Olsson

”

behandlingar för att slutligen erhålla ett kvitto på din framgång till-
sammans med en väl beskriven förklaring av hur du bäst resonerar 
i det givna fallet. Ett roligt och lärorikt sätt att befästa dina kunska-
per på! Finns för både Android och iPhone, och är helt gratis.

till studenter med forskningsintresse 
och chanserna att hitta en forsknings-
grupp är stor, säger hon. Som student 
är man kanske inte riktigt van vid att 
se sig själv som någon som kan tillföra 
något till en arbetsgrupp, men faktum 
är att utbildningen ger mycket kunskap 
och redskap som också kan användas 
till kunskapsproduktion. 

– Som student kan man disponera 
sin tid lite som man vill. Om man tycker 
det är roligt så funkar det att forska 
och studera samtidigt, menar Daniel. 

Vad gäller forskarplaner i framtiden 
siktar Daniel på att disputera så snart 
han kan. I slutänden siktar han på att 
arbeta som kliniker och att ha några 
projekt rullande parallellt. Anna vill fort-
sätta i den grupp hon börjat i och där 
hon för närvarande också deltar i några 
olika projekt. 

Vilka tips har ni till studenter 
som vill börja forska?

– Man ska inte vara rädd för att 
fråga runt, eller för att visa intresse. 
Får du chansen, satsa på det en tid och 
visa vad du går för, säger Daniel. 

– Glöm inte heller att även dina hand-
ledare har skyldigheter mot dig. Tar det 
två veckor innan du får svar på ett mail 
är det kanske bättre att se sig om efter 
en annan grupp, fortsätter han. 

– Att handledaren tar sig tid att hand-
leda och även förmår avgränsa projek-
tet så att det får en rimlig omfattning, 
är även av största vikt, säger Anna. 

– Försök också att göra, eller delta i, 
så mycket som möjligt i insamlingen av 
data och i resten av arbetet, även sta-
tistiken, det lär man sig otroligt mycket 
av. Och glöm inte att ha kul och bejaka 
ditt kunskapsintresse! säger Anna.   

DANIEL  
OLSSON
Ålder: 26 år
Termin och  
lärosäte:  
Termin 11  
Karolinska Insti-
tutet, Stockholm

MISSA 
INTE  
Ansöknings-
perioden för 
Asklepiospriset 
2014 är öppen 
15/5–15/6

Mer information 
på www.sls.se 
eller kontakta 
monica.winden@
sls.se 

Folacin© (folsyra) tablett 1 mg, RX, F B03BB01. Indikationer: Folat- 
brist eller tillstånd med ökat folatbehov, makrocytär, megaloblas-
tisk anemi med folsyrabrist, försämrat upptag av folat från tar-
men vid malabsorption såsom celiaki (glutenintolerans), sprue av 
annan genes eller tarmresektioner. Vid långtidsbehandling med 
läkemedel som hämmar folatupptaget eller folatmetabolismen 
exempelvis vissa antiepileptika, antibakteriella medel i den tera-
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ende enzymet metylentetrahydrofolatreduktas.Varningar och för-
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En viktig del av SLS verksamhet bedrivs inom dess sektioner. I det här numret svarar 
Filippa Nyberg på frågor som kommit in från Svensk Kirurgisk förening.

VARFÖR SKA SVENSKA KIRUR-
GER VARA MEDLEMMAR I SLS?

– Läkare har en gemensam ut-
bildning under sju år. Många frå-
gor i yrket är grundläggande för 
alla läkare, och den kunskapen 
är viktig att vi gemensamt för 
fram för patienternas bästa. Ju 
mer högspecialiserade vi blir, de-
sto viktigare är det att ta tillvara 
de övergripande frågorna. SLS är 
läkarnas vetenskapliga organisa-
tion och vilar på kärnvärdena 
etik, vetenskap, utbildning och 
kvalitet. SLS arbetar långsiktigt 
med att utveckla, belysa och driva 

centrala frågor utifrån läkaryrkets 
kunskap och erfarenhet. SLS har 
god förankring hos myndighe-
ter och beslutsfattare och är en 
tung remissinstans, vilket ger en 
möjlighet att göra sin specialitets 
röst hörd i samhället och påverka 
viktiga beslut. I framtagandet av 
riktlinjer, vårdprogram och kva-
litetsutveckling behöver läkar-
professionen ha en stark röst. I en 
framtida kompetensuppföljning 
av specialistläkare måste SLS spela 
en viktig roll. Sedan delar SLS ut 
cirka 25 MKr i forskningsanslag 
och resestipendier varje år, och 

anordnar vetenskapliga möten 
inom aktuella medicinska frågor. 
Man får starkt rabatterat pris på 
Medicinska riksstämman, och 
kan disponera lokaler i vårt vackra 
hus i centrala Stockholm fritt eller 
starkt rabatterat.

VARFÖR INTE SKROTA INSTITU-
TIONEN ”RIKSTÄMMAN” OCH 
STARTA OM MED ETT NYTT 
NAMN SOM PRÄGLAR ETT  
NYTÄNK?

– Vi som jobbat med detta är 
överens om att det viktigaste är 
att se över innehåll och form. 
När detta kommit på plats kan vi 
ändra namnet, om det finns behov. 
Många fortsätter nog att säga ”lä-
karstämman” ändå, och innehållet 
och en trevlig upplevelse är vikti-
gast! 

VARFÖR HAR MAN ÅR EFTER  
ÅR ACCEPTERAT ETT SÅ STORT  
UNDERSKOTT? 

– SLS har lagt ned mycket 
kraft och resurser på att driva och 
utveckla Riksstämman, utifrån 
att det är ett så viktigt möte och 
ensamt i sitt slag med fortbild-
ning i övergripande ämnen och en 
mötesplats för läkare av alla spe-
cialiteter. Vi har genomfört en rad 
förändringar och också sett många 
positiva effekter av det i den nya 
versionen 2013. Men målet är för-
stås att Riksstämman måste vara 
självbärande.

VARFÖR ÄR SÅ MÅNGA AKTIVI-
TETER STOCKHOLMSBASERADE?

– SLS hus ligger i Stockholm 
och är en fantastisk tillgång även 
för medlemmar som inte bor här. 
Vi arbetar för att det ska vara na-
turligt att använda huset också för 
läkare från andra delar av landet, 
att komma in och nyttja bibliote-
ket, prata med vår personal, kolla 
sina mejl i väntan på tåget. Vi 
deltar i utbildningsprogrammet 
i mötet Framtidens specialistlä-
kare i Malmö, och planerar att 
för andra året delta med program 
i Almedalen. Men även här vore vi 
tacksamma för förslag från sektio-
nerna. När vi blir inbjudna till ett 
årsmöte eller annan utbildnings-
aktivitet ute i landet, kommer vi 
gärna ut när det går.

FINNS PLAN FÖR REKRYTERING 
AV NYLEGITIMERADE/NYA SPE-
CIALISTER?

– Nylegitimerade läkare är en av 
SLS viktigaste målgrupper. Under 
hösten 2013 har vi haft en kam-
panj då vi skickade ut ”grattisbrev” 
till bland annat nylegitimerade lä-
kare och de bjöds på medlemskap 
resten av 2013 (inkl rabatterat 
pris på inträde på Riksstämman). 
Vi behöver här, som i många an-
dra frågor, samarbeta mellan SLS 
centralt och 
i sektionen, 
så att in-
träde i sek-
tionen kan 
samordnas 
med inträ-
de i SLS. 

... MED SLS VD

Filippa  
svarar

AKTUELLTSVAR
Fråga
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”Riksstämman 
är en mötes-
plats för  
läkare av alla  
specialiteter.” 

Rakt på sak ...
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sländska kvinnor lever i 
genomsnitt 12 år längre än 
kvinnor i Ryssland, och bero-
ende på var du bor i Malmö 
kan det skilja upp till 7 år i 

medellivslängd. Men lösningen på pro-
blemet med vår ojämlika hälsa står inte 
i första hand att finna hos sjukvården, 
menar professor Michael Marmot. 
Han är något av en gigant inom epide-
miologisk forskning och har varit med 
och tagit fram studien. Som ung läkare 
var han intresserad av fysiologi och ke-
mi, men frustrerad över att de patien-
ter man behandlade kom tillbaka efter 
några veckor eller månader. Sedan dess 
har han ägnat sig åt att studera hur vår 
sociala status påverkar hur vi mår. 

– Jag menar inte att hälso- och 
sjukvården är oviktig. När vi blir 
sjuka behöver vi tillgång till hög-
kvalitativ medicinsk vård. Men det 
är inte bristen på vård som gör att vi 
blir sjuka i första hand. 

Istället menar Marmot att vår hälso-
resa påbörjades redan då vi blev till.

– Forskningen visar tydligt att en 
människas sociala position i samhäl-
let i hög grad påverkar hans eller hen-
nes hälsa. Därför är det så viktigt att 
vi ger varje barn den bästa starten i 
livet så att de får möjlighet att maxi-
mera sin kapacitet. Och det är det 
svårt för sjukvården att göra, säger 
Michael Marmot. 

När Marmot började sin forskning 
menade många att höginkomsttagare 
i högre grad än andra drabbades av 
hjärtsjukdomar. 

– Jag fann att det var tvärtom. 
De med högst inkomst upplever inte 
mest stress, det gör de som befinner 
sig längst ned i samhällsskiktet. Men 
det intressanta vi fann var att risken 
att få hjärtsjukdom steg gradvis ju 
längre ned i samhällsskiktet du kom. 
De som ligger ett hack under de 

högst upp, har sämre hälsa än de på 
toppen. Och de som kommer under 
dem har ännu sämre hälsa. De allra 
längst ned på stegen har sämst hälsa. 

– Jag tror till exempel att ung-
domsarbetslösheten är en tickande 
hälsobomb. 

Enkelt uttryckt handlar det mycket 
om att känna kontroll och delaktig-
het i sitt eget livs utformning. Då 
mår man bättre. Men upplever man 
sig utan hopp och med minimala 
möjligheter att skapa sig ett liv uti-
från egna beslut, påverkas ens hälsa 
negativt. Michael Marmot tar som 
exempel den stress som uppstår hos 
dem som är socialt utsatta. Det är 
inte ett tillstånd med svårupplevda 
och många krav, utan ett tillstånd 
där man saknar kontroll. Men han 
har hopp om att det går att ändra.

– Det finns globalt sett en förståel-
se för vad som behövs för att minska 

Aktion mot 
ojämlik hälsa
Nyligen presenterade sir Michael Marmot och WHO Europe en  
undersökning om den ojämlika hälsan i Europa. Precis som  
Malmö kommissionen visar den att skillnaderna är stora beroende 
på vilket samhällsskikt man befinner sig i och var man bor.

Text Tove Smeds Illustration David Marklund

I
Tankar om  
ojämlik hälsa? 
Skriv till oss på 
slsaktuellt@
inpress.com

MEJLA 
OSS! 

Ojämlik hälsa 
Aktuell WHO-rapport

SOCIALA FAKTORERS PÅVERKAN KVALITET
Analys
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ojämlikheterna i hälsa. I den rapport 
som WHO lade fram i slutet på förra 
året listar vi sex områden som behö-
ver insatser.

Michael Marmot har också varit 
rådgivare åt Malmökommissionen 
som presenterade sin slutrapport den  
1 mars 2013. Sven-Olof Isacsson, 
professor emeritus i socialmedicin 
vid Lunds universitet och överläkare 
i Malmö, ledde kommissionens arbe-
te. Han menar att hela landet skulle 
ha nytta av en sådan kommission.

– Har man inte data man kan lita 
på är det svårt att fatta rätt beslut för 
att förbättra människors hälsa. En 
stor del av dessa data är färskvara som 
måste fyllas på. Av de cirka 500 000 
människor som bott i Malmö de 
senaste 18 åren har cirka 200 000 
flyttat in och ut. Då går det inte att 
använda tio år gamla siffror.

Kommissionen samlade in kvalifice-
rade data som byggde på dödlighet, 
sjuklighet och levnadsvanor relaterade 
till sociala bakgrundsfaktorer. Veten-
skapliga underlag avseende hälsa och 
sjuklighet från graviditet till sista an-
detaget togs fram. Samma mönster 
växte fram som det Marmots studier 
visar: utbildning och social status är 
avgörande för hur vi mår. Man fann att 
kvinnor med någon form av utbildning 
efter gymnasiet lever fyra år längre än 
de med enbart grundskoleutbildning, 
och männen hela sex år. Och man såg 
att det kunde skilja sju år i medellivs-
längd mellan olika delar inom Malmö.

– Den allra viktigaste faktorn där 
vi kan påverka folks hälsa långsiktigt, 
är genom insatser tidigt i livet. Min 
övertygelse är att vi måste följa bar-
nen från fosterstadiet, via BVC och 
genom hela elevhälsovården fram 
tills de är 18 år. Men för att det ska 
fungera bra krävs en integrering mel-
lan hälso- och sjukvården och elev-
hälsovården. De kan inte jobba iso-

lerat, säger Sven-Olof 
Isacsson.

– Elevhälsovården 
är ett mycket försummat 
område som drivs i kommu-
nal regi i hela landet, med bristande 
samordning, avsaknad av kvalitets-
mått och ingen som helst kunskap 
om vad man gör eller inte gör i frisko-

lorna. Här behövs snabba insatser ef-
tersom en av de vanligaste orsakerna 
till att man hoppar av skolan är dålig 
fysisk och/eller psykisk hälsa.

Malmökommissionens slutrapport 
och dess 32 vetenskapliga underlag 
har blivit ett gediget vetenskapligt 
underlag för att påverka områden 
där man kan agera för att undvika 
ojämlikheterna i Malmö kommun. 

– Jag tror inte att allt kommer att  
rättas till. Men jag är optimist och 
lycklig över att vi bor i ett land där 
vi faktiskt får ha en öppen debatt om 
detta, säger Sven-Olof Isacsson.

Han lyfter även fram ett konkret 
område där man tydligt såg att vår-
den kan förbättras. I Malmö bor 175 
nationaliteter, men det är inget som 
vårdutbildningarna tycks beakta. 

– Kunskaperna om kulturella 
skillnader är enormt bristfälliga 
inom vården. Det är lika viktigt att 
förstå vem patienten är som sitter 
framför mig, som att läsa mätdata. 
Det här är en fråga om humanitet, 

etik och bra vård. Sedan tycker jag 
det är skamligt att inte ha 100 pro-
cent koll på åldringsvården. Delar av 
den drivs i samverkan mellan kom-
mun och landsting, något som måste 
förbättras. Av humanitära skäl måste 
dessa frågor prioriteras. Men jag har 
stor beundran för de politiker som 
är modiga nog att begripa att vi inte 
löser detta i en handvändning, men 
som ändå inte släpper frågorna. 

Ett problem är att många av dem 
som fattar beslut som i hög grad på-
verkar vår hälsa, inte har ett uttalat 
uppdrag att främja folkhälsan. Det 
menar Margareta Kristensson, pro-
fessor i socialmedicin och folkhälso-
vetenskap vid Linköpings universitet.

– Det är egentligen bara hälso- 
och sjukvården samt Folkhälsomyn-
digheten som har i uppdrag att för-
bättra hälsan. Kommunchefen och 
politikerna ser det, oftast, inte som 
sitt uppdrag, trots att nästan alla be-
slut som de fattar har direkt bäring 
på folkhälsan, säger hon. 

Hon menar också att hälso- och 
sjukvården kan och måste utveckla 
sina insatser för att skapa en jämlik 
vård och därigenom minska skillna-
der i hälsa. 

– Vi vet till exempel att överlevnad 
i bröstcancer skiljer enormt mycket 
mellan kvinnor med olika socioeko-
nomisk bakgrund. Vi vet också att 
kvinnor med socialt utsatt situation 
i mindre utsträckning deltar i mam-
mografi. Men vi behöver veta mera 
om vårdens insatser motsvarar beho-
ven. De nationella kvalitetsregistren 
är en värdefull källa som hittills inte 
utnyttjats för att studera för detta. 

➤ LÄS MER 
WHO:s rapport 
listar sex områ-
den inom vilka 
man bör göra 
insatser för att 
minska ojämlik-
heterna inom 
hälsa:

1. Barns tidiga 
utveckling.  
Ge varje barn 
den bästa  
starten i livet.
2. Utbildning.  
Gör det möjligt 
för barn, ungdo-
mar och vuxna 
att maximera 
sina förmågor 
och att ha kon-
troll över sitt liv.
3. Arbete. 
Skapa rättvisa 
arbetsförhållan-
den för alla
4. Inkomst.  
Se till att alla 
får en hälsosam 
levnadsstan-
dard 
5. Miljö.  
Skapa och 
utveckla hälso-
samma och håll-
bara samhällen
6. Vård. 
Stärk den 
förebyggande 
vårdens roll och 
betydelse för  
att minska sjuk-
domar. 

”Jag beundrar 
de politiker  
som är modiga 
nog att inte 
släppa frågorna, 
trots att de inte 
löses i en hand-
vändning.” 



15

– I dag analyseras framför allt 
skillnader mellan vårdgivare. Där-
emot saknas analys av socioekonomiska 
skillnader som bas för förbättringsar-
betet. Om det, exempelvis, finns skill-
nader i vårdresultat mellan hög- och 
låginkomsttagare eller mellan svensk-
ar och invandrare som inte kan hän-
föras till skillnader i behandlingar, ger 
detta en signal om att patienterna har 
andra behov till exempel utifrån en 
högre sårbarhet för sjukdom på grund 
av deras livssituation.

Precis som Malmö har nu Öster-
götland satt igång en kommission. 
I kommissionen ingår, förutom tolv 
forskare, även två politiker; en väns-
terpartist och en moderat. Därtill in-
teragerar kommissionen regelbundet 
med ett politikernätverk från lands-
ting och alla kommunerna.

– Jag tror det är viktigt att under 
hela processen ha ett nära samarbete 
med politikerna, så att vi har samma 
bild av problem och möjliga lösning-
ar. Genom att studera de olika kom-
munerna i Östergötland ser kom-
munpolitikerna hur deras kommun 
skiljer sig från andra och det blir allt 
tydligare hur de politiska besluten i 
slutänden påverkar folkhälsan kon-
kret. Mitt mål är att den här kom-
missionen ska leda in i ett nytt sätt 
att tänka, så att frågorna alltid finns 
på dagordningen, säger Margareta 
Kristensson.

➜  Läs mer om Malmökommissionen på  
www.malmokommissionen.se  
WHO:s rapport Review of social determinants  
and the health divide in the WHO European  
Region finns på: www.euro.who



Prisutdelning
Söderbergska priset

VETENSKAP LEIF GROOP

Nyhet

– Det är självfallet en oerhört stimu-
lerande uppmuntran för mig själv, för 
den forskargrupp jag representerar och 

för diabetesforskningen, att få ett sånt 
här pris. Ett stort och ödmjukt TACK 
går till de båda stiftelserna, Torsten 
Söderbergs Stiftelse och Ragnar  
Söderbergs stiftelse, säger Leif Groop, 
årets pristagare och ledare för Lunds 
universitets Diabetescentrum.

Leif Groop var en av de första som 
insåg betydelsen av forskning kring typ 
2-diabetes. Med dagens dramatiska 

Professor Leif Groop, Lunds universitet, tilldelas det Söderbergska 
priset i medicin 2014 för sina banbrytande insatser inom diabetes-
forskning, både avseende grundforskning och klinisk forskning.

SÖDERBERGSKA PRISET

Leif Groop Professor vid Lunds universitet.

ökning av patienter med typ 2-diabetes 
i stora delar av världen, och den omfat-
tande ohälsa det leder till, är diabetes 
en av världens stora folksjukdomar.

– Vår forskning har framför allt för-
sökt använda genetiken för att beskriva 
diabetessjukdomens spektrum. För att 
kunna individualisera och förbättra be-
handlingen måste vi förstå vilken form 
av diabetes patienten lider av, säger 
Leif Groop. Situationen att behandla 
diabetes endast genom att sänka blod-
socker är lite som att vi skulle behandla 
en infektionssjukdom endast genom att 
sänka febern. Vi behöver veta mer om 
sjukdomen för att kunna skräddarsy 
behandlingen, fortsätter han.

Groop har identifierat gener som 
ökar risken för typ 2-diabetes och hur 
de samverkar med omgivningsfaktorer 
som påverkar utvecklingen av sjukdo-
men. Han inriktade tidigt sin forskning 
på sjukdomens olika former. Han var 
först med att beskriva en blandform 
mellan typ 1- och typ 2-diabetes, 
så kallad LADA, och har bidragit till 

på en miljon kronor delas ut i samband 
med ett vetenskapligt seminarium den 10 april 2014 på 
Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Anmälan senast 
den 31 mars till agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75.  
Mer info på www.sls.se Välkommen! 

kunskaper om flera tidigare okända 
blandformer. Han är sedan länge en av 
de internationellt sett mest meriterade 
forskarna i fältet med ett mycket stort 
antal publicerade vetenskapliga artiklar, 
samt har skapat ett brett internationellt 
nätverk och handlett många av de fors-
kare som i dag räknas till de främsta 
inom diabetesforskningen.

– Vi har haft glädjen att kunna bidra 
till den här forskningen under åren, men 
mycket kvarstår att göra. Diabetes är den 
snabbast ökande sjukdomen i världen 
och vi kan inte vara nöjda innan vi hittat 
ett bot mot sjukdomen. Men en förutsätt-
ning är att vi förstår hur de olika underfor-
merna uppstår, avslutar Leif Groop.

Priset

Särskilda sakkunniga föreslår pristagare:

INGVARPRISET: Delas ut för goda insatser
inom klinisk neurovetenskap.

ERNA EBELINGS PRIS: Priset har till ända-
mål att främja forskning och utveckling inom
medicinsk fysik och medicinsk teknik. 

JUBILEUMSPRISET: Belönar värdefulla, 
av svenska medborgare, författade skrifter 
inom det medicinska forskningsområdet.  

Priset avser de fem senaste årens arbete 
och publikationer.

ANDERS FREDRIK REGNELLS PRIS:  
Belönar värdefulla, av svenska medborgare,
författade, till tävlan inlämnade, otryckta
skrifter inom medicin.

INGA SANDEBORGS PRIS: Priset belönar 
vetenskapliga arbeten rörande Alzheimers 
sjukdom eller andra degenerativa sjukdomar 
i centrala nervsystemet.

TAGE SJÖGRENS PRIS: Prisar svenska fors-
kare som främjat den medicinska radiologiska 
vetenskapens utveckling och tillämpning.

HIPPOKRATESPRISET: Priset tilldelas den 
som har en etisk medvetenhet, är kliniskt 
verksam och aktiv i undervisning samt en 
förebild för kollegor, medarbetare och  
studenter. 2014 ska priset gå till en kvinna. 
Förslag senast den 1 maj.

SCHLASBERGS PRIS: Främjar vetenskaplig 
forskning och förtjänstfulla arbeten inom  
dermatologi och venereologi.

KÄNNER DU NÅGON läkare som passar 
in på de här kriterierna? Läs mer om hur 
du kan nominera någon på www.sls.se
Mer info: annie.melin@sls.se eller  
agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 60.

Föreslå pristagare 
senast den 1 mars!
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FAKTA  
OM PRISET 
Det Söder-
bergska priset 
instiftades 
1986 av Torsten 
Söderbergs Stif-
telse och Ragnar 
Söderbergs 
stiftelse. Priset 
delas ut vartan-
nat år i medicin, 
vartannat år i 
ekonomi eller 
rättsvetenskap 
genom Svenska 
Läkaresällskapet 
respektive Kungl. 
Vetenskapsaka-
demien.
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För många innebär det en stor livsomställning att bli förälder.

ad händer med männis-
kans reproduktion i det 

moderna samhället som 
har betydelse för livsför-

lopp och människors hälsa? 
Vi befinner oss i en transitionsfas 
där vi alltmer lämnar det stationära 
”traditionella familjelivet” till ett ur-
bant dynamiskt; människor flyttar, 
frivilligt eller ofrivilligt, och utsätts 
för ny påverkan. Detta har betydelse 
för reproduktiva mönster och barns 
villkor, av betydelse för deras senare 
hälsa som vuxna.

Hur möter forskningen den medicins-
ka verkligheten ute i befolkningen 
på reproduktionens område med 
bland annat fertilitetsproblem, men 
även gällande hälsoövervakning av 
graviditeter och förlossningar? Vad 
betyder tidig anknytning och för-
äldra-barn-relationer för senare ut-
veckling? Hur kan dessa företeelser 
studeras genom ett tvärvetenskapligt 
och tvärprofessionellt arbetssätt?

Nätverket ”Center of Excellence for 
Reproduction and Perinatal Scienc-
es” (CERPS) bygger på ett initiativ 
av personer anställda vid olika institu-

V

Text Peter M Nilsson Foto Johner

Reproduktion 
Tvärvetenskapligt

FÖRÄNDRADE ROLLER SYMPOSIUM
Berzelius

Livets 
mönster
Reproduktionen är en central mänsklig  
företeelse där biologin och medicinen möter 
sociala strukturer, kultur och över tid föränd-
rade roller för män, kvinnor och familjer.

ORGANISA-
TIONS- 
KOMMITTÉN
• Ulf Kristoffers-
son, Avdelningen 
för klinisk gene-
tik, Lund
• Peter M Nils-
son, Institutio-
nen för kliniska 
vetenskaper, 
Malmö 
• Elia Psouni, 
Institutionen för 
psykologi, Lund

tioner inom Lunds universitet samt 
inom universitetssjukvården i Region 
Skåne. Det involverar deltagare med 
många olika vetenskapliga och medi-
cinska bakgrunder. Där finns läkare 

med specialiteter i samhällsmedicin, ge-
netik, neonatologi, gynekologi, repro-
duktionsmedicin med flera, men även 
samhällsforskare, psykologer, etnologer 
och filosofer tillhör nätverket. 

Det förekommer att landsting och andra vårdgivare sluter avtal med tv-bolag om rätten att spela in patienter på akutavdelningar eller 
i prehospital vård. Rätten till inspelningarna har som regel bolagen. SLS ser betydande etiska problem i detta; patienter kan vara så 
påverkade av sitt tillstånd att de inte förstår vad frågan om att delta i en tv-inspelning innebär. Patientens integritet hotas på ett  
oacceptabelt sätt, och Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening avråder därför läkare och sjuksköterskor från att delta i den 
här typen av inspelningar. Läs mer på www.sls.se
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TV-INSPELNINGAR I SJUKVÅRDEN 
Våga se de etiska problemen

Tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och med bidrag från det  
strategiska forskningsområdet EpiHealth vid Lunds universitet samt spon-
sorer, anordnars ett Berzelius-symposium (89) den 23–24 april 2014 i  
Jubileumsaulan; Skånes Universitetssjukhus i Malmö, med titeln ”Life  
Cycles: Human Reproduction, Growth and Development”. 
Anmälan: www.sls.se/lifecycles eller mer info: annie.melin@sls.se

BOKA 23–24 APRIL!
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Psykisk ohälsa 
& patientsäkerhet

STIGMATISERINGETIK
Om

Den psykiska ohälsan

förra numret av SLS Aktuellt 
rapporterade vi om bristerna i 
den somatiska vården när det 
gäller personer med psykisk 

ohälsa.
Lena Flyckt, ordförande i Svenska 

Psykiatriska Föreningen, menar att 
psykisk ohälsa är att betrakta som 
folksjukdom, då 20 procent av alla 
kvinnor och 17 procent av männen 
någon gång under sitt liv kommer att 
behöva medicinsk behandling för sin 
psykiska ohälsa.

– Vården för dem som lider av 
psykisk ohälsa är inte problemfri. 
När man har som mål att integrera 
människor i samhället, förutsätter 
det att man har behandlingsmetoder 
som kan åstadkomma detta. Det är 
enklare när det gäller lättare psykiska 

diagnoser som depressioner. Men vid 
tyngre diagnoser behövs det mer än 
mediciner, där krävs kognitiv träning 
och social färdighetsträning, något 
som i dag är under utveckling.

Hon skyller en stor del av stigmati-
seringen kring psykisk ohälsa på tidi-
gare uppfattningar om att ett annor-
lunda beteende kunde uppfostras bort. 

– Den yngre generationen har det 
lättare, både när det gäller att söka 
behandling och att tala om sjukdo-
marna. En sak som underlättar i dag 
är att viss terapi numera finns till-
gänglig på internet, det tror jag kom-
mer att nå många fler som drabbas av 
lättare psykisk ohälsa.

Lena Flyckt skulle gärna se ACT-
team inom den tunga psykiatrin. 

– Ett av de större 
problemen i dag 
är att vi har för få 
psykiatriker och 
brist på specialist-
utbildade sjukskö-
terskor.

LENA 
FLYCKT
Ordförande  
Svenska  
Psykiatriska  
Föreningen

ACT står för Assertive Community 
Treatment och är ett samhällsbaserat 
öppenvårdsteam som tillhandahål-
ler alla de insatser som behövs för 
en svårt psykiskt sjuk person, både 
kommunala och psykiatriska. 

– Sedan vill jag se så kallade case 
managers, som är certifierade och 
kan hjälpa de svåraste patienterna 
och följa deras vårdbehov. 

Hans Rutberg, ordförande i SLS 
kommitté för säker vård, lyfter fram 
behovet av god kommunikation för 
dessa patienter:

– Ofta gör den psykiska ohälsan att 
kommunikationen med patienterna 
försvåras. Därför behöver vården säker-
ställa att det man sagt uppfattas på det 
sätt man vill att det ska göras, menar 
Hans Rutberg. Han berättar att SKL i 
år kommer att ta fram en handbok som 
kan användas inom psykiatrisk vård 
och som handlar om att via granskning 
av patienternas journaler upptäcka 
brister inom den psykiatriska vården. 

– Om man träffar en och samma 

Stigmatiserad folksjukdom. Kommunikationen blir extra viktig när man behandlar dem med psykisk ohälsa.  
(Personen på bilden har ingen anknytning till texten.)

Var femte kvinna, och nästan lika många män, 
kommer någon gång under sitt liv behöva  
medicinsk behandling för psykisk ohälsa.
Text Tove Smeds Foto Folio

I
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* Nytt pris 243:-/vaginalring (AUP). Tidigare pris 414:- 

 Oestring®(estradiol) – lokal östro gen- 
 behandling med låg och jämn frisättning.1

 Dokumenterad effekt på klåda, sveda,  
 dyspareuni, täta trängningar samt  
 recidiverande urinvägsinfektioner.3,4

 Byts var tredje månad.1

Nu 41 % lägre pris,*1  
ingår i läkemedelsförmånerna2   

till skillnad från Vagifem1  som  
inte är rabatterat.**

Referenser: 1. www.fass.se, jan 2014. 2. www.tlv.se/ 
lokalaostrogener. 3. Smith P et al. Maturitas 1993; 16: 145–
154. 4. Perotta C et al. The Cochrane Library 2008, Issue 3, 
1–28. The Cochrane Library 2012. Issues 10, 1–84.  
**Vagifem 10 μg och 25 μg parallellimporterat inom förmå-
nen tillhandahålls ej (jan 2014). Oestring® (estradiol) RX. In-
går i läkemedelsförmånen, se www.fass.se Indikation: Substi-
tutionsterapi vid lokal östrogen bristsymtom. Förpackningar 
och styrkor: Vaginalinlägg 7,5 mikrog/24 timmar. 1 st folie- 
påse. Datum för översyn av produktresumén: 2013-12-19. 

För ytterligare information: www.fass.se och www.pfizer.se

Pfizer AB. 191 90 Sollentuna. 08-550 520 00. 

www.pfizermedica.se/gynekologi. www.oestring.se

menar att konti-
nuiteten är extra 
viktig för patienter 
med psykisk  
ohälsa.

är hoppfull över 
de steg som 
forskningen inom 
psykiatrin tagit  
under de senaste 
åren.

HANS 
RUTBERG
Ordförande i  
SLS kommitté 
för säker vård

SIMON
KYAGA
specialist inom 
psykiatri och 
från årsskiftet 
ny vetenskaplig 
sekreterare i  
SLS nämnd

läkare blir det lättare att få den dialog 
och det förtroende som krävs för att 
bäst hjälpa patienten.

De flesta fall av Lex Maria-anmäl-
ningar inom psykiatrin rör själv-
mord. Enligt lag ska självmord alltid 
Lex Maria-anmälas.

Lena Flyckt menar att de skatt-
ningsskalor som finns till hands för 
att bedöma om en människa är sui-
cidal inte är tillräckliga. 

– Men om patienten talar om 
självmordstankar och det tidigare 
finns suicidförsök, måste man göra 
allt man kan och samverka med när-
stående. Sedan är det viktigt att följa 
upp patienter som gjort självmords-
försök. Tyvärr vill inte alla patienter 
ha den regelbundna kontakten som 
skulle behövas, säger Lena Flyckt.

Under 1950-talet var Sverige något 
av världsledande i slutenvårdsplatser 
i relation till befolkningen. Sedan 
lades mentalsjukhusen ned och den 
öppna vården fick ta emot patienter 
man i stor utsträckning saknade evi-
densbaserad kunskap att möta. 

– Det är först under de senaste tio 
åren som vi börjar få riktigt bra veten-
skapligt underlag att arbeta efter inom 
psykiatrin. Den kunskapen behöver 
nu spridas till alla dem som kommer 
i kontakt med människor som lider 
av psykisk ohälsa, säger Simon Kyaga, 
forskare vid Karolinska Institutet och 
specialist inom psykiatri.

Han är oroad över den brist på psy-
kiatriker som finns ute i landet, men 
hoppfull över de steg som forsk-
ningen inom psykiatrin tagit under 
de senaste åren. Själv är han involve-
rad i forskning som visat att kreativa 
människor löper större risk att ut-
veckla bland annat bipolär sjukdom.

– De som kommer i kontakt med 
personer med tyngre psykisk ohälsa 
behöver fortbildning. Det blir lätt 
negativa röster som höjs när man ta-
lar om psykiatri, men det har kom-
mit fram spännande forskning under 
de senaste åren och i dag finns be-
handlingar som har god effekt.

– Jag tror till exempel att vi kom-
mer att få se allt fler läkemedel som 
förbättrar kognitiva förmågor och 
preparat som inte har samma bieffek-
ter som tidigare läkemedel haft.  
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Kerstin Nilsson 
Nya ordföranden

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETMED
Möte

”Alla läkare borde va

i har hela världen repre-
senterad i Sverige och det 

är ett stort problem att det 
fortfarande är så stora skill-

nader både i vilken vård man 
får och vilken hälsa man har bero-
ende på var man bor eller varifrån 
man kommer, säger Kerstin Nilsson 
när vi träffas i det vackra biblioteket 
i Svenska Läkaresällskapets lokaler i 
Stockholm, för att prata om ordfö-
randeskapet.

– Det är vår skyldighet att erbjuda 
alla medborgare en jämlik hälso- och 
sjukvård.

Som ordförande kommer Kerstin 
Nilsson att pendla en hel del från 
Örebro, där hon är universitetslektor 

och docent i obstetrik och gyneko-
logi vid institutionen för läkarut-
bildningen vid Örebro universitet 
samt överläkare vid kvinnokliniken 
på Universitetssjukhuset. Så många 
fritidsintressen hinner hon inte med 
vid sidan av jobbet.

När frågan kom tvekade Kerstin 
Nilsson aldrig att anta utmaningen 
att bli ordförande för Svenska Läkare-
sällskapet.

– Svenska Läkaresällskapet gör 

ett så viktigt arbete, så jag kunde 
inte låta bli när jag fick chansen att 
få leda ett övergripande professions-
organ. Man får en sådan fråga bara 
en gång i livet. Jag ser det som det 
finaste uppdraget en läkare i Sverige 
kan få. Att få vara med och påverka 
hälso- och sjukvården, och därmed 
även utvecklingen på samhällsnivå, 
säger Kerstin Nilsson.

Kerstin Nilsson är noggrann med 
att påpeka att hon inte har något 
emot en facklig agenda för läkare, 
men tycker den sant oberoende ställ-
ning som Läkaresällskapet har är 
väldigt värdefull och viktig när det 
gäller professionens utveckling. 

De som känner Kerstin vet att frågan 
om läkarnas fortbildning är viktig 
för henne.

– Fortbildningen av läkare har ju 
stora konsekvenser för den kvalitet vi 
kan erbjuda patienterna. Det är pro-
fessionens ansvar att prioritera frågan 
om fortbildning.

En annan fråga som borde disku-
teras mer bland läkare och besluts-
fattare är frågan om prioriteringar i 
vården, tycker nya ordföranden. Här 
spelar arbetet i SLS olika delegatio-
ner en viktig roll.

– Att SLS har en aktiv forsknings-
delegation är mycket viktigt. Utan 
forskning utvecklas inte vården. 
Det finns också all anledning att 
vara vaksam på hur villkoren för den 
medicinska forskningen ser ut. För 
att kunna översätta forskningen till 
praktisk verklighet vid landets sjuk-
hus är det angeläget att läkare fors-
kar, även kliniker. 

– Svenska Läkaresällskapet kan göra skillnad  
för en mer jämlik och rättvis hälso- och sjukvård, 
säger Kerstin Nilsson, ny ordförande i SLS.

– Krasst uttryckt finns det i dag 
inte tillräckligt starka incitament för 
läkare att forska. Jag önskar att fler 
läkare skulle få uppleva belöningen 
som kommer av att forska. För hälso- 
och sjukvårdens kvalitet är det nöd-

V
Text Ulrica Segersten Foto Samuel Unéus

”Det är vår 
skyldighet att 
erbjuda alla 
medborgare 
en jämlik hälso- 
och sjukvård.”

Ny ordförande. 
Kerstin Nilsson vill 
bland annat driva 
frågor om hälso-
jämlikhet och läka-
res fortbildning.
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ara med”

Universitetslektor 
och docent i  
obstetrik och  
gynekologi vid  
institutionen för  
läkarutbildningen 
vid Örebro univer-
sitet, överläkare 
vid kvinnokliniken 
på Universitets-
sjukhuset i Örebro

KERSTIN 
NILSSON
ordförande  
för Svenska  
Läkaresällskapet

”Kerstin är en lysande person som under min tid 
som ordförande i nämnden alltid kom med kloka syn-
punkter. Då myntade jag uttrycket (travesti på Fanto-
men – ett av hans 10 djung-
elordspråk): ”När Kerstin 
talar, lyssnar man!”. För det 
var alltid viktigt och välun-
derbyggt det hon sade.

Hon är dessutom ”full” 
av det som Voltaire en gång 
sa, nämligen att ”vanligt 
sunt förnuft” som faktiskt 
inte är särskilt vanligt.

Så Kerstin är en klok, väl påläst person som bara 
yttrar sig när hon har något att säga – och därför 
lyssnar man.

Hon har dessutom en unik kompetens inom utbild-
ning och klinik samt stor forskningserfarenhet. En 
triad som Svenska Läkaresällskapet vilar på, därför 
en synnerligen lämplig ordförande! Enligt mig.”

”Kerstin Nilsson var en av mina första doktorander. 
Hennes avhandling ”Urogenital Oestrogen Deficiency 
in the Postmenopause” var 
nydanande på sin tid och är 
fortfarande högaktuell.

Kerstin är smart, stra-
tegisk och sympatisk. Hon 
vågar stå för sin åsikt, är 
modig och kompetent, leve-
rerar och klarar utmaningar. 
Med Kerstin som ord- 
förande är det helt säkert 
att Läkaresällskapet kommer att utvecklas och  
förnyas. Det är roligt att arbeta med Kerstin.”

”När 
Kerstin 
talar, ja, 
då lyssnar 
man.”

”Hon vågar 
stå för sin 
åsikt, är 
modig och 
kompetent.”

Peter Aspelin,  
professor KI och ordförande 
för SLS 2008–2009

Gun Heimer,
professor/överläkare, chef
Nationellt centrum för kvinnofrid,
Uppsala universitet

Sagt om Kerstin:

vändigt att vi har en bra grundforsk-
ning i Sverige.

Svenska Läkaresällskapets fyra 
kärnområden är forskning, etik, 
utbildning och kvalitet. Men om 
du skulle formulera en önskelista 
för SLS, hur skulle den se ut?

– Jag önskar framför allt att vi 
ska lyckas övertyga yngre läkare om 
värdet att vara med i en professions-
organisation som Läkaresällskapet 
och att vi också lyckas övertyga lä-
kare som inte är födda i Sverige om 
värdet att vara med. Jag tror vi kan 
göra mer för att de yngre och de ut-
landsfödda läkarna ska känna större 
samhörighet. Ja, för att de överhu-
vudtaget ska känna till att vi finns. 
Läkare med olika bakgrund och 
synvinkel behöver synas och höras i 
samhällsdebatten. För att det ska ske 
måste vi (SLS) vara tillräckligt stora 
och ha tillräckligt stor mångfald.

Kerstin duckar inte för frågor om 
antalet medlemmar i SLS. Och hon 
vill gärna problematisera och disku-
tera varför Svenska Läkaresällskapet 
behövs.

– Det är en svår, men viktig fråga 
som jag gärna vill diskutera. Att vi 
behöver fler medlemmar handlar ju 
om att det är viktigt att vi kan repre-
sentera en så stor del av kåren som 
möjligt för att vara en trovärdig re-
presentant för läkarna. Att vi har ett 
tydligt mandat. Min vision är att alla 
läkare ska vara med.

– Jag vill också gärna poängtera 
att SLS inte är ett Stockholmssäll-
skap. Det är praktiskt att vi finns i 
Stockholm med närheten till många 
beslutsfattare. Men SLS ska repre-
sentera perspektiv från alla delar av 
landet och de frågor vi driver ska ha 
relevans för våra medlemmar oavsett 
var de bor och verkar.          
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Sir Harry Burns var en av invigningstalarna.

NYTT FÖR RIKSSTÄMMAN är det certifierade deltagandet som SLS infört för att höja fortbildnings-
värdet över specialitetsgränserna i dagens högspecialiserade hälso- och sjukvård. Fortbildning för 
läkare är än viktigare i dessa tider då kompetenskontroll av svenska läkare är högaktuellt. Medicinska 
riksstämman är unik för att motsvara dagens fortbildningsbehov över specialitetsgränserna.

För sjuttionde gången samlades läkare som vill fortbilda sig och träffa kollegor till 
Medicinska riksstämman på Stockholm Waterfront Congress Centre. Lagom till 70-års-
jubileet hade programmet moderniserats, fortfarande med hög vetenskaplig kvalitet, 
men mer sammanhållet än tidigare år. Drygt 2 100 deltagare fanns på plats.

Förnyelse, fortbildning och feststämning
Succé för 
Medicinska riks-
stämman 2013

Sjuttionde Riksstämman

DET NYA KONCEPTET vid årets  
Medicinska riksstämma var riktigt  
lyckat. Den energi och nytändning som 
genomsyrade lokalerna, programmet 
och deltagarna bådar gott för fram-
tiden. Det var påtagligt att det tvär- 
sektionella programmet med debatter,  
föreläsningar och workshops  
engagerade många kollegor. 

DET ÄR MED GLÄDJE vi nu planerar 
Medicinska riksstämman 2014, och ser 
den nya mötesplatsen som en utmärkt 
plattform för fortsatt fortbildning med 
fokus på vetenskap och utbildning, etik 
och kvalitet. 

ETT STORT TACK till SLS delegatio-
ner, kommittéer och sektioner samt till 
alla föreläsare, utställare och partners 
för deras viktiga bidrag i förnyelsen.iga bidrag i förnyelsen.

”Det var energi 
och nytänd-
ning som 
genomsyrade 
lokalerna, pro-
grammet och 
deltagarna.”

Catarina Almqvist 
Malmros, barnlä-

kare, professor och 
Generalsekreterare 

för Medicinska  
riksstämman

Hallå där ... 
... Boel Andersson Gäre, Futurum, vad  
tar du med dig från Riksstämman 2013?
– För första gången i rix-sammanhang var jag med på ett 
interaktivt seminarium (”Om inte more of the same – so 
what”) och det fungerade ju jättebra. Människor är nyfikna 
på hur ”andra gör”, så det är bra med interaktivitet.

... Urban Carlström, Mederi Pharma, som var med för 
30:e gången, vad tyckte du om årets Riksstämma?
– Jättebra. Man har hittat en form som passar mer för dagens 
upplägg. Waterfront är ett betydligt trevligare och enklare 
ställe att vara på. Jag hade många trevliga, relevanta och 
givande besök av läkare i vår monter. Fler än tidigare.  
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”Måndagen den 2 mars 2009 grips 
en överläkare på sin arbetsplats mitt 
under ronden: Hon anklagas för mord. 
På ett spädbarn. Beviset sägs vara 
Rättsmedicinalverkets analys om en 
dödlig dos av narkosmedlet Tiopental.”

Med de dramatiska orden inleder Kjell-
Olof Feldt i en fullsatt sal under Riks-
stämman. Tillsammans med Birgitta von 
Otter har han skrivit boken Barnläkarfallet 
– en förnekad rättsskandal. På plats är 
också läkaren Viveka Lindén samt präs-
ten och moderatorn Madeleine Ohlstedt. 

– Det som chockerat oss mest är 
den mur av oförståelse och okunskap en 
enskild medborgare i Sverige kan möta, 
och hur många allvarliga fel en myndig-
het kan begå, säger Kjell-Olof Feldt.

När Viveka Lindén talar blir det 
knäpptyst i salen. 

– Det svåraste har varit att proces-
sen tagit så lång tid, att så länge bli 
stämplad som mördare. Och att inte 
få gå till sitt jobb, säger Viveka Lindén 
som efter processen har fått flytta och 
i princip börja ett nytt liv.

I dag är Viveka Lindén frikänd på alla 
punkter, men till Karolinska sjukhuset 
kan hon inte återvända. Hon fick spar-
ken, trots att Tingsrätten i Solna under-
känner hela åtalet. Enligt domstolen 
finns inga som helst bevis för att Viveka 

skulle ha begått några misstag, än min-
dre gjort något brottsligt. 

Hur kunde det bli så här?
– Rättsläkaren bestämde tidigt att 

barnet hade mördats medvetet. Det 
blev vapen i händerna på polisen och 
åklagaren, trots att medicinska experter 
började riva sönder beskrivningen,  
säger Kjell-Olof Feldt.

– Problemet var att rättsläkaren inte 
hade någon kunskap om barnmedicin, 
om moderna journalsystem eller om Tio-
pental, och ändå blev hennes version en 
sanning, säger Viveka och berättar om 
band hon hört där polisen och rättsläka-
ren eggar upp varandra och spekulerar i 
att de lyckats fånga en seriemördare. 

– Rättsläkaren pratar tidigt om att 
jag tagit ”storflaskan” och sprutat 
”giftet”. Jag upptäckte också att man 
missat många viktiga uppgifter i obduk-
tionsrapporten. 

Viveka blir mycket skrämd när hon 
märker att det inte finns några jurister 
eller personer inom rättsväsendet som 
har medicinsk kunskap. Till exempel 
visste inte polisen (med en fyrapoängs- 
kurs i rättsmedicin som utbildning) som 
förhörde Viveka vad natriumklorid var. 
Vivekas kollegor har senare berättat 
att polisen kom till avdelningen för att 

fotografera påsar med 
koksaltlösning för att vi-
sa hur mycket ”gift” som 
fanns på avdelningen. 
Polisen sade rakt ut: 
”Jag har bilden klar för 
mig, du kommer att be-
höva erkänna snart”.

– Jag blev jätterädd 
när jag märkte att 
också advokaten inte 
hade någon som helst 
uppfattning om mikro-
gram och mikroliter. 
Och åklagaren pra-
tade aldrig med mig. 
Jag hade alltså ingen 
medicinskt kunnig 
motpart att prata med under förhören. 

Kjell-Olof Feldt konstaterar att det var 
Vivekas egen utredning som sedan låg 
till grund för den friande domen.

– Utan Vivekas mentala styrka och 
sakkunskap hade det aldrig gått. Det är 
en skandal och det visar att det behövs 
fler kontrollinstanser med uppgift att 
granska myndigheter.

Det är mycket tårblänk i ögonen hos 
de närvarande som har fått höra berät-
telsen direkt av källan. Viveka tittar upp 
när applåderna aldrig vill tystna. Hon 
ser lättad ut.
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FRIKÄND PÅ ALLA PUNKTER

Barnläkarfallet 
– en förnekad 
rättsskandal av 
Kjell-Olof Feldt 
och Birgitta von 
Otter, Albert  
Bonniers förlag.

1923

Under Riksstämman hölls flera välbe-
sökta seminarier om läkares fortbild-
ning och livslångt lärande.

– Vi har tidigare haft tanken att 
en specialist ska utbildas färdigt. Vi 
kan inte utbilda färdigt, säger Stefan 
Lindgren, professor vid Medicinska 
fakulteten vid Lunds universitet och 
med regeringens uppdrag att utreda 
en ny läkarutbildning, i sin inledning till 
”Den kompetenta läkaren – spelar det 
någon roll”.

– Vi måste kompetensutveckla oss 
hela tiden. Det berör oss alla. Det är 
inte förrän den kollektiva läkarkåren är 

fortbildad som vårdkvaliteten förändras 
till det bättre. Om inte hela den profes-
sionella bredden fortbildar sig stannar 
utvecklingen inom verksamheten av, 
allt från ledarskap till specialister, fort-
sätter Stefan Lindgren. Han menar att 
vi borde sluta acceptera att arbetsgiva-
ren pratar om produktionsmål, för det 

mäter inte kvalitet. 
Produktion behöver 
i så fall inbegripa 
forskning och fort-
bildning.

Stefan Lindgren 
tycker det är synd 

att universiteten, som har 
så mycket kunnande kring 
examinering, abdikerar från 
utbildningsrollen i ST-fasen. 
Mycket av fortbildningen 
överlämnas i dag till hur 
den enskilde läkaren 
prioriterar.

Produktionsmål mäter inte kvalitet
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utbildningsrollen i ST-fasen. 
Mycket av fortbildningen 
överlämnas i dag till hur 
den enskilde läkaren
prioriterar.

Drygt 2 100
 personer deltog  i två dagars inten-sivt program under Medicinska  
riksstämman  
5–6 december.
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Sjukvård för hemlösa

arinas husvagn repre-
senterar något av ur-
typen för den form av 
hemlöshetsboende som 

både beror på sjukdom och som ock-
så leder till sjukdom, berättar Rolf 
Byström, läkare och specialist i all-

mänmedicin från Ersta Diakoni när 
han inleder en av Medicinska riks-
stämmans allra sista föreläsningar, 
den om sjukvård för hemlösa.

Ersta Diakoni möter många av 
Stockholms hemlösa genom arbetet 
på Pelarbackens sjukvårdsmottag-
ning, ett samarbete med Socialför-

valtningens enhet för hemlösa och 
kommunens uppsökarenhet, men 
också ett antal frivilligorganisationer. 

Här finns allmänmedicinsk-, psy-
kiatrisk- och beroendepsykiatrisk lä-
kar- och sköterskemottagning samlat 
på en och samma plats. Här finns 
också tandvård och fotvård. Man 
bedriver uppsökande verksamhet och 
härbärgesmottagning. Vården är gra-
tis för patienterna. 

Bara under det senaste året har 1 100 
patienter fått vård på Pelarbacken, vilket 
innebär ett sextiotal besök varje dag.

– Uppdraget vi fått är att minska 
sjuklighet och dödlighet bland hem-
lösa och att ge dem vård på samma 
villkor som andra medborgare, både 
utifrån helhetssyn och patientens be-
hov. Detta är även tänkt att avlasta 
den övriga sjukvården, säger Rolf 
Byström och fortsätter:

– På Pelarbackens sjukvårdsmot-
tagning har vi möjlighet att fånga 
upp dubbeldiagnoser där behoven 
är både somatiska och psykiatriska, 
inte sällan med  inslag av beroende-
problematik. 

Carina blev inte mer än fyrtio år och bodde fram till sin död 
i den utbrända husvagn hon kallade Pensionat Silverhästen. 
Fyrtio kattungar hittades vid husvagnen när Carina dött.

Text Monica Samuelsson Foto Privat

C

Läkare Robert Irestig har tittat 
närmare på hälsoläget för hemlösa 
och kan konstatera att lidandet är 
stort, liksom behovet av vård.

– Tandstatusen är ett klassmärke. 
Bland 177 hemlösa som ingick i en 
studie, visade det sig att enbart 3 pro-
cent besökte tandvården regelbun-
det. 92 procent av de tillfrågade var 
missbrukare, 67 procent ägde inte en 
tandborste och 93 procent hade svå-
righeter att tugga, säger Irestig. 

En folkhälsoenkät som gjorts bland 
155 hemlösa visade att en tredjedel 
under det senaste året hade utsatts 
för våld, 20 procent upplevde att de 
aldrig hade någon att anförtro sig till 
och hela 40 procent hade helt förlorat 
kontakten med sina barn.

Studier visar också vilka de van-
ligaste dödsorsakerna är bland hem-
lösa. Här toppar hjärt- och kärlsjuk-
domar, tumörsjukdomar, skador och 
självmord. Överdödligheten är stor. 
Mellan tre och sex gånger högre jäm-
fört med övrig befolkning. Tydligt är 
att överdödligheten är nära kopplad 
till just missbruk och att den kan 
försvinna helt om man kommer till 
rätta med denna problematik.

Cecilia Gardell Råsmark är psykiat-
riker på Pelarbacken och möter pa-
tienter både på bokade tider och i 
drop in-verksamheten. 

ROLF BYSTRÖM
läkare och  
specialist i  
allmänmedicin 
från Ersta  
Diakoni

CECILIA 
GARDELL 
RÅSMARK
psykiatriker på 
Pelarbacken

Hur fungerar egentligen vården för de mest sjuka äldre? Och vilket 
vetenskapligt underlag finns för den behandling som ges? Oroande svar 
framkom vid ett seminarium på Medicinska riksstämman.

– Det handlar om ett svagt vetenskapligt underlag, bedrövligt på sina 
håll. Det vetenskapliga underlaget är precis lika skört som patienterna 
själva, sade Kjell Asplund från Statens medicinsk-etiska råd.

Den forskning som bedrivs handlar mest om kartläggningar av patienter.
– Bara 15 procent av forskningsbudgeten går till patientnära forsk-

ning, betonade Kjell Asplund.
Behoven av patientnära forskning är skriande. 

Och det handlar framför allt om vardagsproblem 
som yrsel, undernäring och inkontinens.

– 11 miljarder går till forskning om gener, kan inte 
lite få gå till äldreforskning? 500 000 äldre går om-
kring i blöja för att vi inte har satsat på att få fram be-
handling, sade Nils-Eric Sahlin vid Lunds universitet.

Vård av äldre
SKÖRT VETENSKAPLIGT STÖD
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”Förhållandet 
till drogen gav 
skulder, gjorde 
det svårare 
att få bostad 
och ledde till 
kriminalitet”.

Anonym hemlös

RAPPORT FRÅN MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN
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Kortisolbrist  
– livshotande tillstånd

– Till de vanligaste psykosociala 
problemen ser jag bristande stöd un-
der uppväxten, negativa erfarenheter 
av fosterhemsvistelser, ofta tidig de-
but av missbruk och att funktions-
nedsättningar inte uppmärksammats 
eller diagnostiserats i barndomen. 
Många har också negativa erfaren-
heter av myndighetskontakter och 
har upplevt både kränkningar och 
utanförskap, berättar Cecilia Gardell 
Råsmark.

De patienter jag möter är ganska 
kantstötta av livet. En del har dess-
utom blivit lite kantiga att ha att göra 
med. Men det är en stor fördel att vi 
har psykiatri och beroendeavdelning 
samlat.                                           

Behandla först och invänta provsvaren  
sedan. Så ser de senaste rekommendatio-
nerna ut för läkare som möter en patient  
med misstänkt kortisolbrist. 

– Alla förstår att man inte kan leva utan 
lungor och hjärta som slår, men en hel del 
läkare förstår inte att vi bara kan leva en kort 
stund utan kortisol. Medvetenheten måste 
ökas, sade Anna-Lena Hulting, endokrinolog 
vid KI, vid Medicinska riksstämman.

Det finns olika typer av kortisolbrist, den 
mest kände patienten genom historien var 
John F Kennedy som led av Addisons sjuk-
dom. Han uppvisade de typiska symptomen 
som läkare behöver vara observanta på, 
exempelvis ökad pigmentering, vilket av 
samtida medier misstogs för tecken på hälsa. 
Viktnedgång, yrsel, salthunger, ostostratism 
och muskelsvaghet är några andra typiska 
symptom.

I Sverige finns omkring 1 500 patienter 
med kortisolbrist och 50 nya insjuknar varje 
år. De måste under resten av livet basbehand-
las med kortison. Och vid olika typer av kriser, 
exempelvis en mindre skada, en infektion, en 
förlossning eller en operation, måste dosen 
ökas. Den vanliga vinterkräksjukan kan få 
dramatiska konsekvenser för en patient med 
Addisons. 

– En Addisonspatient som kräks måste 
omedelbart till sjukhus för intravenös behand-
ling, sade Sophie Bensing från KI.

Dåliga skor och smutsiga, blöta strumpor orsakar inte sällan allvarliga hud-
infektioner, svamp och eksem hos hemlösa. ”Jag fick tidigt lära mig att det inte var 
mig patienterna ville träffa. De ville träffa fotvården. Det fick jag acceptera”, säger 
läkare Rolf Byström.

”Hemlös” 

FN beräknar att uppemot ett 
hundra miljoner människor i 
världen saknar bostad. Då  
räknar man också in alla dem 
som lever i flyktingläger. 

I Sverige finns i dag ca 30 000 
hemlösa. Då är enbart svenska 
medborgare och personer med 
permanent uppehållstillstånd 
medräknade.

FAKTA

”Den som är beredd 
att ta emot organ 

borde också vara 
beredd att ge.”

PC Jersild, under debatten ”Organ till salu”.

John F Kennedy led av kortisolbrist. Hans stän-
diga solbränna var inte ett tecken på hälsa, utan 
på att han led av Addisons sjukdom. 

SVERIGES STÖRSTA TVÄRDISCIPLINÄRA MÖTESPLATS FÖR LÄKARES FORTBILDNING
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N-journalisten Maciej 
Zaremba, vars artikelse-
rie blev startskottet för 
debatten kring NPM 

och Lean inom vården, konstaterade 
att ”NPM är en ideologi, den gör en 
del antaganden om verkligheten på 
samma sätt som planekonomin inte 

tar hänsyn till om det handlar om po-
tatis eller fastigheter”. 

ST-läkaren Märit Halmin pekade 
på att det är hoppfullt att det handlar 
om ett system – då går det att förändra. 

Språkbruket inom vården har för-
ändrats de senaste tjugo åren. Ef-

D

Runt 500 personer samlades under torsdagen 
för att ta del av de sessioner som handlade 
om hur hälso- och sjukvården ska styras.

Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus

Hur ska vården styras?

tersom språket har så stor makt över 
tanken är det viktigt att återvinna 
det humana språket.

– Inte ens på DN, som är ett kom-
mersiellt företag, pratar vi om kun-
der, utan om läsare, konstaterade 
Maciej Zaremba.

– Om jag var läkare skulle jag 
fråga mig ”vem är min motpart”? 
Ifrågasätt SKL:s legitimitet så att inte 
frågorna hamnar i en madrass utan 
att studsa tillbaka, fortsatte Zaremba.

Shirin Ahlbäck, statsvetare vid Upp-
sala universitet, betraktar NPM som en 
maktfråga:

– Fokus i dag är effektivitet och kva-
litet. Men vem ges rätten att definiera 
vad det innebär? Ekonomerna?

Peter Friberg, SLS, lyfte fram läkar-
nas uppdrag: att bota, lindra och trösta.

Bengt Järhult, distriktläkare, efterlys-
te det etiska perspektivet och menade 
att NPM är oförenligt med läkareti-
ken. Han pekade på läkaren från Sy-
rien som behandlade från båda sidor i 
konflikten:

– Varje morgon sa han adjö till sina 

barn. Han hade svurit läkareden.  
Men vi har blivit slavar under syste-
met och slutat agera självständigt.

Thomas Flodin från Läkarförbun-
det beskrev hur läkarrollen ändrats  
från hjälte, samhällsbyggare, veten-
skapsman, yrkesperson, tjänsteman 
till att bli en kugge 2013. 

– Jag hoppas att det här är året då 
vändpunkten för läkarrollen tog fart, 
att vi nu får vända utvecklingen.

INGEMAR 
ENGSTRÖM
Ordförande i 
SLS etikde- 
legation kon-
staterade att 
många läkare 
känner igen 
sig i Maciej 
Zarembas 
artikel serie. 
”Vi behöver gå 
åter till rötterna, 
påminna oss om 
vår yrkesetik 
och alltid ha  
patienternas 
bästa för ögo-
nen. Glöm inte 
vem du är till 
för. Det är  
patienten som 
är vår uppdrags-
givare.” 

Debatt om hur vården ska styras. Under torsdagen diskuterades läkaretik, ledarskap, effektivitet, förbättringskunskap och patientfokus.  
En mängd läkare, forskare och DN-journalisten Maciej Zaremba, vars artiklar drog igång diskussionen, fanns givetvis på plats. 

Fullsatt. Intresset för debatten kring NPM var stort    

”Hur många 
åker till Riks-
stämman? Man 
förväntas 
vara hemma 
och producera 
vård.” 

Thomas Flodin, Läkarförbundet

RAPPORT FRÅN MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN
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I år var det många som delade sina intryck 
från Riksstämman via twitter. Här följer ett 
axplock.

Karl Sallin, ST-läkare och repre-
sentant för SLS etikdelegation, lyfte 
fram betydelsen av relationen mellan 
patient och läkare:

– Vi behöver vidga vår horisont 
och ta med patienterna. Den allian-
sen är svår att stå emot.

Som Maciej Zaremba sade:
– Att lyssna till det här var det mest 

hoppingivande jag varit med om på 
länge, säger jag  i egenskap av patient. 

 och liksom vid många andra programpunkter var det helt fullsatt i salarna. 

SVERIGES STÖRSTA TVÄRDISCIPLINÄRA MÖTESPLATS FÖR LÄKARES FORTBILDNING
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Exploatering  
eller altruism?

et var en engagerad 
panel såväl som publik 
som under Riksstäm-
mans andra dag möttes 

till ett samtal om huruvida 
surrogatmoderskap är en 

etiskt acceptabel modell 
för assisterad befrukt-

ning som läkarkåren 
bör understödja – 
eller om det är en 
metod som inne-
bär oacceptabla 
risker för de in-
blandade. Och 
moderator, pro-
fessor Ingemar 
Engström från 
SLS delegation 
för medicinsk 
etik, fick som 
han ville när 
han uppma-
nade debat-

törerna att ta ut 
svängarna. 

FÖR surrogatmo-
derskap
Barbro Westerholm, 

folkpartistisk riksdagsle-
damot samt medlem i Sta-

tens medicinsk-etiska råd.
– Jag tillhör den majoritet i 

SMER som säger ”ja” till altruistiskt 
surrogatmoderskap. Sedan är det 

upp till juridiken att klä i sina termer 
hur dessa rättigheter ska formuleras. 

Människor måste själva få välja hur 
de lever sina liv så länge det inte ska-
dar någon annan. 

– Värdmoderskap är inte något 
nytt. Redan på 80-talet skrev tid-
ningarna om kvinnor som ställde 
upp och födde barn åt sina vänin-
nor. Tyvärr vet vi inte hur det gick 
för de barnen, men det illustrerar en 
situation där alla inblandade är väl 
införstådda med vad de gör och vilka 
risker som finns. 

– Vilka blir konsekvenserna om vi 
säger ”nej”? Vi ser i dag att det blir 
allt svårare, inte minst för homosexu-
ella par, att få adoptera barn. Därför 
bejakar jag alternativet att möjliggöra 
altruistiskt surrogatmoderskap under 

D
alla de villkor som SMER har pre-
senterat.

Lotti Helström, gynekolog och vice 
ordförande i Svensk förening för  
Obstetrik och Gynekologi.

– Vår uppfattning om den norma-
la och ideala familjen är en ung fö-
reteelse. När provrörsbefruktningen 
introducerades hette det att det var 
mot naturen. Vi måste vara beredda 
att förändra oss. Vi har accepterat 
levande organdonation. Vi ska nog 
kunna få även det här med surrogat-
moderskap att funka. 

– Varför jag säger ”ja” till surro-
gatmoderskap? Jag tror helt enkelt att 
kvinnor är tillräckligt begåvade att 
själva fatta väl övervägda beslut om 
sin reproduktion. Vi gör inte världen 
bättre genom att förbjuda svenska, 
välutbildade kvinnor att – av altru-
istiska skäl – bli surrogatmammor.

EMOT surrogatmoderskap
Gisela Dahlqvist, senior professor 
i klinisk vetenskap och pediatrik 
vid Umeå universitet samt ledamot 
i BLF:s utskott för etik och barnets 
rättigheter.

– Barnkonventionen säger att vid 
alla åtgärder som rör barn ska bar-
nets bästa komma i främsta rummet. 
Vid nyheter av medicinskt slag har vi 
strikta krav innan vi anammar något 
nytt. Det måste vi få ha även i den-

”Värdmoderskap 
är inte något 
nytt. Redan på 
80-talet skrev 
tidningarna 
om kvinnor som 
ställde upp och 
födde barn åt 
sina väninnor.” 

Barbro Westerholm

Är surrogatmoderskap en etiskt acceptabel modell för assisterad befrukt-
ning som läkarkåren bör understödja eller en metod med oacceptabla  
risker? Åsikterna gick isär när frågan debatterades på Riksstämman.

Text Monica Samuelsson Foto Colourbox

RAPPORT FRÅN MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN



Dagens IT-system i vården fungerar inte tillfredsställande, men det 
finns ingen väg tillbaka. Så kan seminariet om e-läkekonst på Riksstäm-
man sammanfattas.

– Det finns anledning till självkritik. Vi har haft en dålig koppling till an-
vändarna när vi har utvecklat IT-systemen, konstaterade Johan Assarson.

Lena Furmark från socialdepartementet ansåg dock att det inte är så 

konstigt att IT-systemen i vården inte alltid fungerar som det är tänkt.
– Jag jobbade på Microsoft i sex år och varenda gång det kom ett 

nytt system blev det kaos. Och detta på ett företag som var värl-
dens mest avancerade inom IT på den tiden. 

Kristina Söderlind Rutberg, ledamot av SLS delegation för 
medicinsk etik och thoraxkirurg, frågade sig i vems intresse  
patientintegriteten allt för ofta kränks. 

– Handlar det om patientens eller vårdens? Nej, snarare om 
forskarsamhällets, försäkringsbolagens eller teknikföretagens.

E-läkekonst
KRITISK DEBATT

MISSA INTE UGIAS AM ACESEQUATUS DOLOREM

1929

Hälsosammare 
matvanor?

na fråga. Jag hade önskat en svensk 
studie där surrogatmoderskap tillåts 
i begränsad omfattning och under 
kontrollerade former. Först därefter 
kan vi göra ett välgrundat ställnings-
tagande.  

Kunskapen om framför allt risker 
för barnens psykiska hälsa är mycket 
begränsad. Ofrivillig barnlöshet kan 
vara svår att bära och måste respek-
teras, men samhället kan bara tillåta 
metoder som är baserade på evidens.

Kerstin Nilsson, gynekolog och ord-
förande i SLS.

– Detta är en komplex fråga i vil-
ken jag bara representerar mina per-
sonliga åsikter. Vi vet i dag ingen ting 
om surrogatmoderskap på längre 
sikt. Varken hur det ser ut för surro-
gatmodern eller för barnet. Det har 
bara gjorts små studier med korta 
uppföljningstider. 

– Det sägs att det inte ska finnas 
några påtryckningar på den kvinna 
som ställer upp som surrogatmam-
ma. Men jag tror att det kan finnas 
långt fler subtila påtryckningar än 
vad de rent ekonomiska skulle inne-
bära vid ett kommersiellt surrogat-
moderskap. Här hamnar vi dessutom 
i ett dilemma kring människovärdets 
principer där kvinnan riskerar att bli 
ett medel för någon annan.

– Min hållning är absolut att för-
siktighetsprincipen bör råda. Det går 
inte att vrida klockan tillbaka om 
vi senare upptäcker att beslutet var 
olyckligt.  

BARBRO  
WESTERHOLM
folkpartistisk 
riksdagsledamot 
samt medlem i 
Statens medi-
cinsk-etiska råd

GRÖNSAKER, 
OLJOR OCH 
NÖTTER
Det bästa valet 
för den som vill 
hålla sig frisk är  
så kallad medel-
havsmat, enligt de 
senaste nordiska 
riktlinjerna NNR5.

GISELA  
DAHLQVIST
senior professor 
i klinisk veten-
skap och pediatrik 
vid Umeå  
universitet samt  
ledamot i BLF:s  
utskott för etik  
och barnets  
rättigheter

Kristina Söderlind Rutberg 
ledamot av SLS etikdelegation
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För

ilken typ av fett och kolhydra-
ter du äter spelar större roll än 
mängden. Det framkom på se-
minariet Ohälsosamma matvanor 

under Riksstämman.
– När mättat fett ersätts med fleromättat 

och enkelmättat fett är det väldigt bra. Byt 
ut hårda fetter mot mjuka fetter. Det hand-
lar om kvalitet, kvalitet, kvalitet, sade Anette 
Jansson, dietist vid Livsmedelsverket.

 – Vi har ett starkare vetenskapligt stöd 
för kostråden vi har i dag. Och då hamnar 
fokus på helheten i kosten.

Hur ställer sig då forskningen till LCHF?
– LCHF kan både vara ohälsosamt och 
hälsosamt – beroende på om man väljer en 
variant med mycket kött och smör alter-
nativt oljor och grönsaker. Under lång tid 
har blodfettsnivåerna vänt ner, men efter 
2010 har de vänt upp igen. Många äter mer 
feta mejeriprodukter. Lågkolhydratdieter 
med mycket kött och smör är kopplade till 
ökad dödlighet, det vet vi, sade Mai-Lis 
Hellenius från KI.          

V

LCHF-dieten 
har orsakat stor 
debatt de senaste 
åren. Men nu 
varnar forskare 
för högre blod-
fettsnivåer till 
följd av feta 
mejeriprodukter. 

SVERIGES STÖRSTA TVÄRDISCIPLINÄRA MÖTESPLATS FÖR LÄKARES FORTBILDNING
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riksstämman

SETT & HÖRT 2013

Foton Samuel Unéus

2 102
besökare gjorde  

Riksstämman till  

en succé

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 5–6 DECEMBER 2013

Intressanta samtal, spännande möten och fortbildning över specialist-
gränserna. Medicinska riksstämman bjöd både på många höjdpunkter 
och många informella möten kollegor emellan.

Många  
samlades kring 
scenen där det 
bjöds både på 
debatter och 

rytmövningar.



MISSA INTE UGIAS AM ACESEQUATUS DOLOREM

1929
Flytten till Waterfront var ett lyft. 

Deltagare kom från de flesta specialiteter 

och visade intresse och engagemang. Vår heldag 

med symposier var välbesökt.”
”

SVERIGES STÖRSTA TVÄRDISCIPLINÄRA MÖTESPLATS FÖR LÄKARES FORTBILDNING
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Vad gör läkaren 
på sin tid?

Sverige är ett av de länder som är relativt 
väl bemannade med läkare. Däremot får 
man sämst resultat när det kommer till  
tiden som ägnas åt patienten: tre besök 
per invånare och år, jämfört med sju som 
är snittet för OECD-länderna. Under Riks-
stämman diskuterades den rapport om 
vad läkare gör på sin tid som Vårdanalys 
tagit fram. 

Det här har vi försökt att säga under 
många år. Det är bra att en myndighet sä-
ger det nu, konstaterade Marie Wedin, ord-
förande för Sveriges Läkarförbund. Hon 
nämner IT-systemen som ett problem:
Jag är röntgenortoped. Att skriva en 

remiss på tre rader tog tidigare tio 
sekunder. Nu måste jag logga in 
och totalt göra 33 knapptryck – 
förutom bokstäverna – för att få 
iväg remissen. 

Göran Stiernstedt har utsetts 
som nationell samordnare för  
effektivare resursutnyttjande inom 
hälso- och sjukvården. Han menade 
att ett problem är ett dåligt sam-
manhållet sjukvårdssystem och 
lovade att göra vad han kan för att 
rapporten om läkarens tid inte ska bli 
en hyllvärmare.
– Rapporten innehåller många intres-
santa data som jag tycker man ska 
foga in i andra pågående diskussioner. 
Låt experterna göra det de är experter 
på, säger Filippa Nyberg, VD Svenska 

Läkaresällskapet. 

Läs rapporten Ur led är tiden på: 
www.vardanalys.se

Ny rapport presenterades  
på Riksstämman.

JJJJagJag ärär röröntgggntgg
remiss

seku
och
föruu
iväg 

Göraaa
som nnn
effekttt
hälso---
att ettttatt etttt
manhåååååå
lovadeee
rapporrrrr
en hyllvvvvv
– Rappooooo
santa daaa
foga in iiiiii
Låt expeee
på, sägee

Läkaresäl

Läs rapporttt
www.varda

Anna Lindén, Generalsekreterare, Framtidens Specialistläkare

1931
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rdet ”patient” kommer ur latinets ord för tåla-
mod, och tålamod behövs när man är patient. 
Att vara sjuk och bli patient är tålamodskrä-

vande. Man väntar: på en diagnos, på en tid, 
behandling, medicin, bli inskriven och utskriven, på 
läkaren, ronden, besök, eftermiddagskaffe, operation. 
Man väntar på att bli frisk. Ibland väntar man på att 
dö. De sjukas värld, sjukhusvärlden är som en helt egen 
värld, en plats med egna lukter, smaker, regler, språk, ja, 

nästan en egen 
tid, väntetid. 
Författaren 
Susan Sontag 
skriver om 
det i boken 
Sjukdomen som 
metafor – om 

det andra riket, de sjukas rike. Alla människor, skriver 
Sontag, är medborgare i två riken, de friskas rike och de 
sjukas rike. Alla kommer, förr eller senare, att inträda  
också i de sjukas rike, oavsett om vi vill det eller inte.

När jag reflekterar kring vård gör jag det med ett dub-
belt perspektiv: med den professionella etikerns ögon, 
men också utifrån min erfarenhet av att vara patient. 
Jag har haft kontakt med psykiatrin sedan jag var ton-
åring: jag har varit patient i tre decennier. Det har säl-
lan varit angenämt. Psykiatrin är kanske det medicinska 
område som är mest eftersatt – jag har träffat stressade 
läkare, outbildade skötare, varit på slitna och trånga av-
delningar, förvarats snarare än vårdats. Erwin Bischof-
berger skriver i Kroppens etik följande: ”Att behandla 

en mänsklig kropp kräver varsamhet och vördnad inför 
människans värdighet, även om denna värdighet är 
fördold och därför tycks lysa med sin frånvaro”. Det är 
en uppmaning som bör vara lika giltig när det är män-
niskans psyke som lider. 

Många av de problem jag stött på i psykiatrin handlar 
om bristande ekonomiska resurser: men pengar är inte 
det största problemet. Det största problemet handlar om 
värderingar och attityder. Jag har också mött personal 
som, trots svåra arbetsförhållanden, gjort ett fantastiskt 
arbete, som har vårdat och inte nöjt sig med att för-
vara, personal som sett mänskligheten också i de allra 
skröpligaste. Vårdpersonalens största uppgift börjar där: 
att se människan i patienten. Att, ansikte mot ansikte, 
upptäcka både sin egen och patientens mänsklighet. Det 
är där det måste börja, med insikten att patienten inte 
blott är ett objekt, utan faktiskt en helt unik människa. 

 
Ann Heberlein,

författare och lektor i etik  

vid Lunds universitet

När värderingar och 
attityder är problemet

Lektor i etik  
& författare

ANN HEBERLEINKRÖNIKA
Vår

”Vårdpersonalens  
största uppgift börjar 
där: att se människan 
i patienten.”

O

Den största uppgiften är 
att se människan i patienten. 

Ann Heberlein har haft  
kontakt med psykiatrin sedan 

hon var tonåring.

Ann Heberleins debutroman 
Jag vill inte dö, jag vill bara inte 
leva, beskriver hur det är att 
leva med bipolaritet.  
Weyler förlag

Lästips!
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Intervju 
KVALITET

Flyktingar
och levnadsvanor

INTEGRATION & UTSATTHET 

emellan Arbetsförmedlingens, SFI:s 
och akutvårdens stolar. Ingen fångar 
upp de underliggande hälsoproblem 
som finns, men som sjukvården i 
själva verket har stor kunskap om. 
Resultatet blir ökad ohälsa i en redan 
utsatt grupp och skenande samhälls-
kostnader som följd.

I de livsstilskurser för nyanlända 
kvinnor från länder utanför EU som 
Solvig Ekblad startat i samarbete 
med 1,6 miljonerklubben, Västra 
Götalandsregionen och Europeiska 
Integrationsfonden, har gensvaret 
varit mycket positivt. Tillsammans 
med representanter från hälso- och 
sjukvårdens olika professioner har de 
nyanlända i mindre grupper kunnat 
diskutera hälso- och livsstilsaspekter 
på ett mycket konkret vis.

– Det kan handla om så enkla sa-

ker som den första vintersnön. Hur 
hanterar man halka? Hur klär man 
på barnen? Vi förklarar exempel-
vis hur man gör när man blir sjuk, 
hur man använder preventivmedel, 
vilken mat som är hälsosam eller 
mindre bra och vikten av att röra på 
sig. De kvinnor som gått våra kurser 
visar sig vara nyckelpersoner – vad de 
lär sig påverkar hela den övriga fa-
miljens levnadsvanor.

Vad svenska vårdgivare däremot inte 
alltid uppfattar, är att trauman och 
andliga aspekter på tillvaron kan va-
ra lika viktiga parametrar att räkna 
med som de biologiska, psykologiska 
eller sociala.

– Om man inte kan stödja en 
patient som även tar sin gudstro till 
hjälp i sin situation, så blir det svårt. 
Samma sak med trauman. Ett hälso-
samtal får aldrig bli ett polisförhör, 
men man måste våga sätta hälsotill-
ståndet i ett sammanhang där även 
individens inneboende styrka inklu-
deras. Om inte läkare eller annan 
klinisk personal gör det, så kommer 
det ofta inte fram, avslutar Solvig 
Ekblad.

SOLVIG 
EKBLAD
Psykolog  
och docent i  
transkulturell 
psykologi vid KI.

I säkerhet – men 
sen då? Det liv som 
flyktingar och andra 
invandrare förväntas 
klara av i sitt nya  
hemland är inte fritt 
från fallgropar, allra 
minst på hälsans  
område. 

Preventivmedel,  
hälsosam kost och hur man 
klarar vinterhalkan – kurser 

för nyanlända främjar  
sundare levnadsvanor.

Hur har kurserna fungerat?
– Kvinnor som har deltagit i kurserna har varit oerhört glada och känt 

sig berikade. Alla vill ha en fortsättning med exempelvis traumabearbet-
ning, stresshantering och livsstilsfrågor i relation till barn och uppfostran.

Varför är dessa kurser intressanta för 1,6 
miljoner klubben?

– Vi är en öppen förening som vill inkludera alla 
kvinnor, och det här initiativet har tagits emot 
väldigt väl av våra medlemmar. Framför allt är 
det berikande för oss att träffa kvinnor med 
en annan bakgrund och se att vi kan kommuni-
cera och dela erfarenheter.

och med att asylprocessen 
avslutas börjar en ny fas: 
individens etablering i ett 
vardagsliv i Sverige. Men 
de erfarenheter från flyk-

ten och livet dessförinnan som kan 
finnas lagrade i kroppen ger sig förr 
eller senare till känna.

Solvig Ekblad är psykolog och  
docent i transkulturell psykologi vid  
Karolinska Institutet. Hon har i många 
år arbetat med såväl den enskildes mot-
ståndskraft som hälso problem som 
kan utvecklas hos människor med in-
vandrar- och flyktingbakgrund.

– Flyktingkvinnor har den största 
psykiska ohälsan av alla grupper i 
Sverige. Därtill kommer det faktum 
att många flyktingmän dör i förtid i 
hjärt- och kärlsjukdomar, konstaterar 
Solvig Ekblad.

Inte sällan hamnar individen mitt 

I

Text Maria Andersson Foto Folio 

Hallå där ...

Hälsoskolor  
för det nya livet i Sverige

ALEXANDRA CHARLES, grundare av  
1,6 miljonerklubben, Livsstilskursens projektägare.
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MÖTEN MED MINNEN

Jeanette Rangner Jacobsson, konstpedagog och In-
tendent på Nationalmuseum, berättar om konsten och 
skapandets betydelse i det spännande konstprojektet 
”Möten med Minnen” där man efter en modell från 
Modern Museum of Art i New York anordnar särskilda 
konstvisningar för personer med demens och deras an-
höriga. Även Willem de Koonings konstnärskap, den världsberömde konstnä-
ren som trots Alzheimers sjukdom fortsatte att måla genom hela sjukdoms-
förloppet, kommer att tas upp. Johan Sundelöf kommer också medverka.  
8 april kl. 18.00.

POLITISK PSYKIATRI – LIVSÖDEN, MUSIK OCH POESI
2634

Medlemsinfo
Tips och utnämningar

BLANDAT LÄS MER PÅ WWW.SLS.SE

Gott &

Psykiatri som ett redskap för politisk repression och kontroll av männis-
kor, vilka egentligen är mentalt friska, brukar förknippas med Sovjetunionen. 
Författarna Valerij Tarsis, Joseph Brodsky samt generalen och medborgar-
rättskämpen Petro Grigorenko var alla offer för det sovjetiska missbruket av 
psykiatri. Men även diktaren Esra Pound blev ett offer för politisk psykiatri 
– han fick sitta inspärrad på ett mentalsjukhus i Washington på grund av sitt 
aktiva stöd åt Mussolini och Italien under andra världskriget. 

Den politiska psykiatrin är ett mörkt inslag i 1900-talets historia och en 
företeelse som väcker allmänna frågor om medicinens roll i förhållande till 
makten och läkares integritet. Några livsöden kommer att exemplifiera den 
politiska psykiatrins skilda uttryck. Programmet kommer att illustreras med 
diktuppläsning och musikaliska inslag. Medverkande: Anita Dahl, Bertil 
Wikman, Solveig Wikman, en violinist samt Lars Sjöstrand. Kerstin Hulter 
Åsberg är kvällens värd. 4 mars kl. 18.00.

Patrik Danielson, universitetslektor och docent i anatomi vid 
Umeå universitet, samt ST-läkare vid Ögonkliniken, Norrlands 
universitetssjukhus, får Svenska Läkaresällskapets pris för 
bästa translationella forskning. Utöver priset tilldelas han ett 
forskningsbidrag på 452 000 kronor. Patrik Danielson får 
priset för projektet ”Experimentella studier på lokalt produ-
cerade signalsubstansers betydelse för sjukdom i kollagenrik 
vävnad med fokus på muskelsenor och ögats hornhinna”.

– Svenska Läkaresällskapet har länge varit ett väldigt bety-
delsefullt stöd för vår forskning, inte minst genom att Sällskapet 
och Cronqvists stiftelse, som Sällskapet förvaltar, tillsam-
mans beviljat mina projekt forskningsbidrag på drygt 1,2  
miljoner kronor de senaste tre åren, säger Patrik Danielson.
Delar av resultaten från forskningen på muskelsenor har  
redan lett till nya framgångsrika behandlingsmetoder och  
i framtiden hoppas man även kunna tillämpa kunskaperna  
i utvecklingen av behandlingar av ögonskador.

Umeåforskaren Patrik Danielson får 
pris för projekt om signalsubstanser.

2013 ÅRS PRISTAGARE

AT-KVÄLL 27 MARS KL 18–21 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET 
KLARA ÖSTRA KYRKOGATA 10 
Program
18.15 Svenska Läkaresällskapet hälsar välkommen.
18.30–19.30 ”Design av framtidens sjukhus”. Hur inverkar färg, form 
och material sjukhusmiljön på patientens hälsa och tillfrisknande? Hur 
kan man förbättra arbetsmiljön och därigenom även vården?
19.30–21.00 Förtäring och mingel med inbjudna sektioner
Mer info: jaana.logren@sls.se, 08-440 88 68.

AT-kväll

TRANSLATIONELL FORSKNING

Patientsäkerhetstema
Riskindivider som medarbetare i vården – hur hanterar vi det? Sammankomsten 
belyser hur sjukvården enligt patientsäkerhetslagen bör hantera medarbetare 
med dåligt beteende. 1 april kl. 18–19.30 på SLS.

NATIONELL KONFERENS  
OM JÄMLIK VÅRD  
PLATS: Stockholm Waterfront Congress Center
INFO: www.jamlikvard.se21/3

Vår moderna kultur medför att tillverkade ke-
mikalier och andra miljögifter sprider sig på ett 

okontrollerat sätt, både i naturen och i inom-
husmiljöer. Det blir allt svårare att 
undvika exponering. Kunskaperna 
hur detta påverkar barns och vuxnas 
hälsa ökar alltmer. Sambandet blir 

allt tydligare med reproduktiv ohälsa, 
cancer, astma och allergi, ADHD och andra 
neuropsykiatriska tillstånd, fetma, diabetes 
och kardiovaskulära sjukdomar. 11 mars  
kl. 18–19.30 på SLS.

 Debattkväll
Kommittén för säker vård arran-
gerar en debattkväll om aktuella 
frågor inom patientsäkerhetsområ-
det. 1 april kl. 18–19.30.

Konst & Läkekonst på SLS

Tisdagsdebatt på SLS
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Filippa Nyberg  
vd för SLS Vd:s

HÄLSNINGTILL SIST

är detta skrivs har de flesta kommit in i 
jobbet igen efter långa, förhoppningsvis 
sköna julhelger. I SLS hus har det varit 
stor aktivitet med många möten hela 
januari. Ni som var på Medicinska riks-

stämman i december, fick förhoppningsvis en bra upple-
velse med många intressanta möten och goda kunskaper 
med hem.

Det är inget fel på engagemanget hos våra medlemmar, 
vi får ofta brev och telefon med förslag och synpunkter. 
Riksstämman tilldrar sig särskilt intresse och alltifrån 
billigare hotellrum till måltider och föreläsningar väcker 
tankar och synpunkter. Det är bra!

Vi på SLS vill ju gärna nå ut med de viktiga frågor som 
föreningen jobbar med, både i sektioner och centralt, på 
kansliet, i nämnden och i delegationer och kommittéer. 
Med den breda verksamhet som bedrivs i föreningen, 
finns en risk att verksamheten blir lite otydlig för dem 
som inte är aktiva. För ungefär ett år sedan gjorde vi om 
SLS-aktuellt. Syftet var att få en intressant tidning som 
engagerar dig som medlem och att lyfta fram exempel 
från viktigt arbete inom SLS fyra viktiga kärnvärden 
”etik, vetenskap, utbildning och kvalitet”. Vi vill att dessa 
områden ska synas tydligt i tidningen. Varje nummer 
ska berätta om medlemmar på något sätt. Varför är du 
medlem? har vi frågat många, och svaren är en viktig 
inspiration för oss som tillsammans med er ska göra det 
värt att vara med!

Nu efter ett års arbete i den nya formen, vill vi veta 
vad du som läsare tycker. Vad har vi lyckats bra med att 
förmedla, vad kan förbättras? Tidningen är en viktig 
kontaktyta för SLS med medlemmarna. Medlem i sek-
tion och individuellt medlemskap i SLS är ju något som 
naturligt hör ihop, men ingås separat och vid olika  
betalningstillfällen. Jag hoppas att du som 
medlem och läsare vill lägga en stund på att 
svara på frågorna. Vi ser mycket fram emot  
att läsa dina svar!

N
Boka in: 

SLS KALENDARIUM

18 februari
Konst & Läkekonst: Om kärlek, 
kl. 18–19.30 på SLS  
eva.kenne@sls.se
1 mars
Sista dag att:
• nominera  
prismottagare!
annie.melin@sls.se
• ansöka ur SLS  
välgörenhetsfonder. 
eva.kenne@sls.se
4 mars
Konst & Läkekonst:  
Politisk psykiatri,  
kl. 18–19.30 på SLS
eva.kenne@sls.se
11 mars
Kemikalier och hälsa,
arrangeras av Läkare för  
miljön, kl. 18–19.30 på SLS
annie.melin@sls.se
18 mars  
Läkare mot tobak,  
kl 18–19.30 
annie.melin@sls.se
21 mars
Nationell konferens  
om jämlik vård
hanna.wallin@skl.se
27–29 mars
AT-stämman på Norra Latin
www.at-stamman.nu
1 april
Debattkväll om patient-
säkerhet, kl. 18–19.30 på SLS

8 april
Konst & Läkekonst:  
Möten med minnen,  
kl. 18–19.30 på SLS
eva.kenne@sls.se
10 april 
Söderbergska priset  
seminarium och prisutdelning  
agneta.ohlson@sls.se
23–24 april
Berzelius symposium: Life  
Cycles: Human Reproduc-
tion, Growth, and Develop-
ment i Malmö
annie.melin@sls.se
6 maj 
Fullmäktigemöte på SLS
20–22 augusti
Berzelius symposium:  
Personalized Geriatric 
Medicine i Stockholm
annie.melin@sls.se
3–5 september
Framtidens specialist- 
läkare i Malmö
www.framtidenslakare.se
23–24 september 
8:e Nationella Patient-
säkerhetskonferensen
www.patientsakerhetskonfe-
rensen.se

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

Medlem i SLS 2014

M

8 il

Missa inte  
debatterna  

på SLS.
På www.sls.se finns vårens 

program.

Sök bidrag!
INFORMATION OM SLS stipendier finns på www.sls.se eller  
via Monica Windén, monica.winden@sls.se, 08-440 88 66.
Ansökan görs på www.researchweb.org/is/sls

FILIPPA NYBERG,  
vd Svenska Läkaresällskapet  
filippa.nyberg@sls.se, 
tel. 08-440 88 65.
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Introducing the first and 
only preservative-free fixed 
combination prostaglandin 
analogue1 for patients 
uncontrolled on monotherapy

Preservative Free Single Dose

0.3 mg/ml + 5 mg/ml  bimatoprost/timolol
eye drops, solution, in Single-Dose container

Reference:

1. GANFORT® UD Summary of Product Characteristics.

Date of preparation: January 2014. ND/0013/2014

Allergan Norden AB 

Johanneslundsvägen 3-5 

194 81 Upplands Väsby. Sweden

GANFORT 0,3 mg/ml bimatoprost + 5 mg/ml timolol ögondroppar, lösning, i flerdosbehållare och i endosbehållare. Medel vid ögonsjukdomar - beta- 
receptorblockerande medel - timolol, kombinationer. ATC-kod: S01ED51. Rx, Ganfort ingår i läkemedelsförmånen. Indikationer: Reduktion av intraokulärt  
tryck hos vuxna patienter med glaukom med öppen kammarvinkel eller okulär hypertension, som inte svarar tillräckligt på topikala betablockerare eller 
prostaglandinanaloger. Kontraindikationer, varningar och försiktighet: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, reaktiv luftvägssjukdom, 
inklusive bronkialastma eller tidigare bronkialastma, svår kronisk obstruktiv lungsjukdom, sinusbradykardi, sjuk sinusknuta, sinoatriellt block, AV-block grad II 
eller III som inte kontrolleras med pacemaker, symtomgivande hjärtsvikt, kardiogen chock., GANFORT bör användas med försiktighet hos patienter med aktiv 
intraokulär inflammation (t.ex. uveit). Flerdosbehållaren innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid vilket kan orsaka ögonirritation. Texten är baserat på 
produktresumé 10/2013. För ytterligare information om produkten samt pris se www.fass.se


