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SLS består av 67 vetenskapliga sektioner 
varav ett flertal kommer att bli medlems-
föreningar från 2021. Sektionerna/med-
lemsföreningarna består av medlemmar  
inom alla specialiteter från akutsjukvård 
till urologi. Därutöver har SLS individuella 
medlemmar, Kandidat- och underläkar-
förening, 9 lokala läkaresällskap och 19 
associerade föreningar. För att fördjupa och 
bredda kunskaperna anordnar SLS debatter 
och fortbildningstillfällen över specialitets-
gränserna. 
 
SLS huvudsakliga syfte är att verka för 
förbättrad hälsa och sjukvård i samhället, 
genom att främja medicinsk forskning, 
utbildning, etik och kvalitet. Vi sprider 
kunskap, stödjer forskning och utarbetar 
riktlinjer, uttalanden, rapporter och poli-
cydokument. SLS ingår dessutom i statliga 
utredningar och besvarar remisser. 
Integritet och oberoende är fundamentet 
för vår verksamhet och en förutsättning för 
vår samhällsroll. 

Svenska Läkaresällskapet ska

 Driva och bevaka viktiga samhälls- 
        frågor av  betydelse för hälso- och  
        sjukvården. 

 Påverka forskningens förutsättningar  
        och prioriteringar. 

 Främja och bevaka förutsättningarna  
        för läkares utbildning från grundut- 
        bildning till fortbildning. 

 Främja intresset för och bistå med råd  
        och yttranden i etiska frågor inom  
        medicinområdet samt vara delaktigt i  
        utarbetandet av etiska riktlinjer.

 Stödja god medicinsk forskning genom     
        att årligen dela ut runt 30 miljoner  
        kronor till medlemmar i form av forsk- 
        ningsanslag, stipendier och resebidrag.

 

Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga,  
professionsorganisation, en ideell, politiskt och fackligt obunden förening. 

VÄLKOMMEN SOM MEDLEMSFÖRENING!  
Genom ett medlemskap stödjer och bidrar din sektion till SLS verksamhet, 
stärkt läkarroll samt utvecklingen av hälso- och sjukvården. Era medlemmar 
får dessutom tillgång till SLS fortbildningsaktiviteter till reducerade kostnader 
och möjlighet att söka bidrag ur SLS forskningsfonder och stipendier.

BLI MEDLEMSFÖRENING Har ni frågor och vill ha mer information  
mejla medlemsforening@sls.se 
 
LÄS MER OM MEDLEMREFORMEN www.sls.se/medlemsreform/

– bästa möjliga hälsa för alla  
genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens
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VÄLKOMMEN ATT DELTA & BIDRA!
Vi välkomnar alla sektioner och medlemmar till SLS många  
programaktiviteter, både som deltagare och föreläsare.  
Tillsammans kan vi skapa och förmedla riktigt bra utbildningar  
samt fortbildningar till alla läkare, som en viktig del i det yrkes- 
livslånga lärandet. Vill du arrangera ett vetenskapligt program i  
samarbete med oss eller har du frågor om vår programverksam-
het? Kontakta mig, Sophie Palmqvist Klockhoff, projektledare för 
SLS programverksamhet: program@sls.se, tfn 070- 222 09 91.
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SLS programkoncept för 

läkares yrkeslivslånga lärande

Det är med stor glädje som SLS kan presentera årets programverksamhet 
som bygger på SLS programkoncept. Vi erbjuder fortbildningsaktiviteter, kurser  

och kongresser över specialistgränserna – baserade på SLS kärnområden 
 – vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.  

SLS PÅ TURNÉ  
Den 24-25 mars arrangeras SLS eHälso-
dagar 2020 i Kalmar – ett samarbete med 
Linnéuniversitet. Varmt välkomna till 
två intensiva dagar om digialiseringens 
möjligheter och utmaningar. Läs mer på 
sid 10-11.   

SLS FORTBILDNINGSDAGAR
Att bedriva god och jämlik vård i utsatta 
områden är en särskild utmaning. Det 
finns ett stort behov av nationell sam-
verkan och erfarenhetsutbyte. Den 5 
maj arrangerar SLS fortbildningsdag om 
jämlik hälsa i samarbete med Svensk  
Socialmedicinsk Förening och Svensk 
Förening för Allmänmedicin. Läs mer på 
sid 26.

SLS PÅ SEKTIONERNAS  
ÅRSMÖTEN 
SLS medverkar på sina sektioners års-
möten med både monter och program. 
Under 2020 kommer vi bl a medverka 
på Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, 
Kirurgveckan och SFOG-veckan. 
 
SLS BERZELIUSSYMPOSIER
Under 2020 arrangeras två hög-
intressanta Berzeliussymposier om  
dysfagi respektive barns autoimmunitet. 

Världsledande forskare är på plats för att 
dela med sig av sina kunskaper. 
Läs mer på sid 14-17 och 34-35. 

SLS PREMIUMRESOR
Årets premiumresa äger rum den 10-18 
oktober och går till vackra Champagne 
med bekväm långfärdsbuss. Kollegial 
samvaro och nätverkande med olika 
föredrag utlovas där mentalt välmående 
står i fokus! Läs mer på sid 22-25.
 
SLS KANDIDAT- OCH  
UNDERLÄKARFÖRENING (KUF)
KUF finns i Stockholm, Uppsala, Umeå, 
Linköping, Malmö/Lund och Örebro. 
KUF arrangerar utbildningsaktiviteter, 
en nationell årlig global hälso-vecka, 
master classes, panelsamtal och debatter. 
Läs mer på sid  41.

SLS DEBATTER OCH KONST &  
LÄKEKONST
Under året arrangeras aktuella debatter i 
heta ämnen som till exempel ”När läka-
retiken sätts på prov” med Fredrik Tam-
sen. Läs mer på sid 9. Ta del av vårens 
Konst & Läkekonst-program på sid 41.  
 
Läs mer om årets programaktiviteter i 
denna tidning och planera in din egen 
utbildning och fortbildning! 
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Det är med stor glädje som SLS kan presentera årets programverksamhet 
som bygger på SLS programkoncept. Vi erbjuder fortbildningsaktiviteter, kurser  

och kongresser över specialistgränserna – baserade på SLS kärnområden 
 – vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.  

OLA BJÖRGELL 
Vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet 
samt ordförande i SLS programkommitté
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Varmt välkomna till Framtidens Specialistläkare den  
1-4 september 2020 i Malmö – Sveriges största kongress  
med ST och fortbildning i fokus. SLS är på plats och bidrar med 
program. Läs mer på framtidenslakare.se 
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SLS debatt 12/3 2020 
”När läkaretiken sätts på prov” 
med Fredrik Tamsen

Debatten är kostnadsfri. Begränsat antal platser.Sista dag för anmälan 11/3.Anmälan viainvajo.com/l/Fpxz4Urg4X

Debatt med Fredrik Tamsen, 2019 års Hippokratespristagare,  
den 12 mars kl. 18-19.30 i Svenska Läkaresällskapets hus.

HIPPOKRATESPRISTAGARE SÖKES 
 Nominera pristagare senast 15/5 2020

Hippokratespriset belönar och uppmärksammar etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet.  
Priset går vartannat år till en kvinna eller man, i år en kvinna.

 
KÄNNER DU EN LÄKARE SOM INSPIRERAR KOLLEGOR OCH STUDENTER MED SITT ETIKARBETE?

Välkommen att nominera henne till Hippokratespriset 2020 genom att mejla namn och kontaktuppgifter,  
dina egna och på den som nomineras samt kontaktuppgifter på en eller två referenser  

till lilian.lindberg@sls.se senast den 15 maj 2020. 

HIPPOKRATESPRISET 10 000 KR OCH CLAERENCE BLOMQUIST-MEDALJEN I SILVER
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Fredrik Tamsen, specialist i 
rättsmedicin och medicine 
doktor vid Uppsala universitet 
kommer till Svenska Läkare-
sällskapet för att dela med sig  

                     av sina erfarenheter som tidi-
gare anställd rättsläkare vid Rättsmedici-
nalverket (RMV) med regeringsuppdrag att 
genomföra medicinska åldersbedömningar 
av ensamkommande flyktingbarn.

Under sin anställning som rättsläkare vid 
RMV ifrågasatte Fredrik de metoder som 
används och kritiserade dem för allvarliga 
vetenskapliga och metodologiska brister, 
utan framgång hos arbetsgivaren. Fredrik 
lämnade sin anställning i protest och har 
i flera debattinlägg lyft fram vetenskaplig 
kritik mot de bristfälliga metoderna, där 
risken för att felbedöma barn har visat sig 
vara betydligt större än vad RMV tidigare 
påstått. Fredrik Tamsen tilldelades Svenska 
Läkaresällskapets etikpris ”Hippokrates-
priset 2019” för sitt mod, civilkurage och 
sin starka etiska kompass i läkargärningen.

VAR & NÄR Den 12 mars, kl. 18-19.30 i  
Svenska Läkaresällskapet hus
MEDVERKANDE Fredrik Tamsen,  
specialist i rättsmedicin och medicine  
doktor vid Uppsala universitet.
MODERATOR Mikael Sandlund, 
ordförande i SLS delegation för 
medicinsk etik. 
ANMÄLAN Debatten är kostnadsfri. 
Sista dag för anmälan är den 11/3 via
invajo.com/l/Fpxz4Urg4X 
Debatten sänds även på SLS YouTube-kanal 
www.youtube.com/user/Lakaresallskapet

”När läkaretiken sätts på prov”
Debatt med Fredrik Tamsen, 2019 års Hippokratespristagare,  

den 12 mars kl. 18-19.30 i Svenska Läkaresällskapets hus.

SLS debatt

HIPPOKRATESPRISTAGARE SÖKES 
 Nominera pristagare senast 15/5 2020

Hippokratespriset belönar och uppmärksammar etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet.  
Priset går vartannat år till en kvinna eller man, i år en kvinna.

 
KÄNNER DU EN LÄKARE SOM INSPIRERAR KOLLEGOR OCH STUDENTER MED SITT ETIKARBETE?

Välkommen att nominera henne till Hippokratespriset 2020 genom att mejla namn och kontaktuppgifter,  
dina egna och på den som nomineras samt kontaktuppgifter på en eller två referenser  

till lilian.lindberg@sls.se senast den 15 maj 2020. 

HIPPOKRATESPRISET 10 000 KR OCH CLAERENCE BLOMQUIST-MEDALJEN I SILVER
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Ola Björgell vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet och 
  ordförande i  SLS programkommitté möter seniorprofessor Göran Petersson,  
ordförande i SLS kommitté för eHälsa i ett samtal om eHälsa med anledning  

av att SLS eHälsodagar 2020 äger rum den 24-25 mars i Kalmar.

Alla talar om eHälsa men vad är 
det för något egentligen?

– eHälsa har blivit ett samlingsbegrepp 
för digitalt stöd i vården. Förr talade 
man om datorstödd vård, senare om IT 
i vården och sedan ett par år om eHälsa. 
Kärt barn har många namn som bekant. 
Politiker har stora förhoppningar och 
visioner om vad eHälsa kan åstadkomma 
bland annat när det gäller att möta  
åldersexplosionen, effektivisera vården 
och förbättra förutsättningar för forsk-
ning.
 
Undermåliga IT-system i hälso- 
och sjukvården är en källa till stor 
frustration bland kollegor. Vad 
kan man göra åt det?

 – En av anledningarna till att IT inte 
fungerar som professionen önskar hand-
lar bland annat om att många IT-verktyg 
inte är tillräckligt utformade tillsammans 
med professionen eller med patienterna 
och att systemen skiljer sig åt mellan 
olika regioner. Dessutom är det många 
IT-program som inte är tillräckligt 
standardiserade eller utvärderade för att 
uppnå full effektivitet.  

 AI är på stor ingång i samhället, 
hur kommer det att påverka oss i 
vården? 
– AI som står för artificiell intelligens är 

ju inget nytt påfund, utan har förfinats 
i takt med smartare digitala system. AI 
kan vara ett bra stöd i vården när man 
ska hantera stora datamängder som är 
svåra för professionen att överblicka och 
svåra att analysera utan datorns hjälp. 
Med hjälp av olika algoritmer kan datorn 
hjälpa till med beslutsstöd.
 
I takt med att digitaliseringen 
i samhället går så snabbt och 
erbjuder nya arbetssätt så ökar 
behovet av att fylla på med ny 
kunskap. Kan Du tipsa om några 
bra utbildningar?

– I Sverige finns det idag några enstaka 
kurser respektive program på master- 
nivå, bland annat på Karolinska Institu-
tet, Linköping och Kalmar. Inom läkares 
grundutbildning har det varit svårt att 
få in moment inom det ämnesområde 
som eHälsa tillhör, nämligen medicinsk 
informatik, men inom ramen för det nya 
6-åriga programmet har diskussioner 
påbörjats där samtliga läkarutbildningar 
deltar. Svenska Läkaresällskapet bidrar 
genom att årligen arrangera en åter-
kommande inspirationsdag om eHälsa. 
I år firar vi 10 års jubileum genom att 
arrangera SLS eHälsodagar 2020, ett 
tvådagars möte som äger rum den 24-25 
mars i Kalmar.  

”eHälsa – kärt barn har  
många namn”

Ola möter Göran 
SLS på turné
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Ola Björgell vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet och 
  ordförande i  SLS programkommitté möter seniorprofessor Göran Petersson,  
ordförande i SLS kommitté för eHälsa i ett samtal om eHälsa med anledning  

av att SLS eHälsodagar 2020 äger rum den 24-25 mars i Kalmar.

Vilka vänder sig eHälsodagarna 
2020 till och varför är mötet förlagt i 
Kalmar?

– Vi välkomnar alla yrkesgrupper i  
hälso- och sjukvården och uppmuntrar till 
ett tvärprofessionellt deltagande eftersom 
e-hälsa involverar många olika profes-
sioner. Kalmar som region har ett stort 
intresse för digitalisering och eHälsa. Mötet 
sker i samarbete med Linnéuniversitetet 
som sedan flera år har en masterutbildning 
i eHälsa och som sedan 2002 forskat och 
utvärderat IT i vården vid eHälsoinstitu-
tet. Regionen driver dessutom projektet 
”eHealthArena” tillsammans med närings-
livet om hur IT bäst ska utformas. Projektet 
betonar Kalmars småskalighet och möj-
liggör testning på ett enklare och snabbare 
sett innan det kan skalas upp. Lokalt finns 
det expertis och kunskap som vi kan dra 
många lärdomar av. Numera är dessutom 
E-hälsomyndigheten förlagd till Kalmar.

Vad kommer man som deltagare 
att lära sig?  

– eHälsodagarna 2020 inleds med en 
utbildningsdag tisdagen den 24 mars och 
efterföljs av SLS årliga inspirationsdag om 
eHälsa onsdagen den 25 mars. Under ut-
bildningsdagen kommer flera av grunderna 
för eHälsa och digital vård att presente-
ras och diskuteras med praktiknära fall. 
Programmet är utformat efter önskemål 

från SLS medlemmar och innehåller bland 
annat juridik, AI, visualisering, informa-
tionsstruktur kombinerat med kvalitetsre-
gister samt standardiserade vårdförlopp. 
Inspirationsdagen kommer att innehålla en 
framåtblick med olika aspekter på eHälsa 
samt en rad konkreta exempel och uppfölj-
ning med politiker och myndigheter om 
vad som hänt sedan föregående inspira-
tionsdag. Det kommer bli två fullmatade 
dagar, där dag två även erbjuder möjlighet 
att delta via videolänk för de som inte kan 
närvara på plats.

Ola möter Göran 

GÖRAN PETERSSON

TVÅ DAGAR MED FORTBILDNING 
OM EHÄLSA 
 
SLS EHÄLSODAGAR 2020  
eHälsa – vision, frustration & inspiration
Den 24-25 mars i Kalmar 
 
ANMÄLAN Lnu.se/eHalsodagarna2020
 
ARRANGÖRER Svenska Läkaresällskapets 
kommitté för eHälsa, eHälsoinstitutet, 
Linnéuniversitetet.

MEDARRANGÖRER SLS delegation för 
medicinsk kvalitet, Sektion för medicinsk 
informatik (SFMI), Region Kalmar län och 
eHealth Arena. 
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Svenska Läkaresällskapet satsar allt mer på att certifiera 
 SLS fortbildningsaktiviteter vilket garanterar att programmen  

håller hög vetenskaplig kvalitet. 
Alla deltagande specialister som önskar erhåller ett intyg  

som bevis på genomförd fortbildning.  
Intyget kan användas i fortbildningsportföljer, 

vid kliniska granskningar och revisioner samt vid lönesamtal. 

FORTBILDNING HALV- ELLER 
HELDAG 
SLS fortbildningsaktiviteter doku-
menteras med fortbildningsintyg 
från SLS. Berätta gärna för oss hur 
du och din sektion vill samarbeta 
med oss kring fortbildning!

UTBILDNING FÖR BT & ST
Vår ambition är att, när så kan ske, 
koppla fortbildningen till utbild-
ningsmoment speciellt riktade till 
BT- och ST-läkare så att delmål 
kan uppnås.

SLS certifierad fortbildning

FORTBILDNING I MEDLEMMARNAS HUS   
Varmt välkomna till SLS fantastiskt vackra hus mitt i centrala  
Stockholm. Njut av miljön och den praktfulla nyrenoverade 
Karolina Widerström-salen med modern konferensteknik.  
Huset  rymmer  även mötesrum i olika storlekar samt  en  
restaurang som erbjuder en smakupplevelse som matchar  
omgivningens förstklassiga estetik. 
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eHälsa – vision, frustration & inspiration
 
TVÅ DAGAR MED FORTBILDNING OM EHÄLSA 
SLS eHälsodagar 2020 inleds med en utbildningsdag tisdagen den 24 mars och efterföljs av SLS årliga inspirationsdag 
om eHälsa onsdagen den 25 mars. På kvällen den 24 mars anordnas en gemensam middag. Möjlighet att delta via  
videolänk kommer att finnas 25/3 för de som inte har möjlighet att delta på plats.  
 
Utbildningsdagen innehåller en allmän introduktion till ämnet e-hälsa följt av specifika moment på både nybörjarnivå 
och fortsättningsnivå – utformat efter önskemål från SLS medlemmar. Bland ämnena finns AI, big data, algoritmer, 
terminologi, kopplingen mellan kvalitetsregister och kunskapsstyrning, legala aspekter med mera. Inspirationsdagen 
innehåller aktuella frågor och framåtblick med olika aspekter på eHälsa med en rad konkreta exempel och uppföljning 
med politiker och myndigheter om vad som hänt sedan föregående inspirationsdag.
 
SLS fortbildningsintyg utfärdas efter deltagande.

PROGRAM & ANMÄLAN  
Besök Lnu.se/eHalsodagarna2020 för program, avgift och anmälan. Sista dag att anmäla sig är den 13 mars. 
 
ARRANGÖRER  
Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet. 
 
MEDARRANGÖRER  
Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk kvalitet respektive sektion för medicinsk informatik (SFMI),  
Region Kalmar län, eHealth Arena.

SLS eHälsodagar 2020 
den 24-25 mars i Kalmar

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET I SAMARBETE MED EHÄLSOINSTITUTET 



Ola Björgell vetenskaplig sekreterare i SLS möter seniorprofessor  
och radiologen Olle Ekberg, verksam vid Skånes Universitetssjukhus,  

i ett samtal om hur man utreder och behandlar patienter som lider dysfagi  
med anledning av kommande Berzeliusymposium den 23-24 april i Malmö.  
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Vad döljer sig under begreppet 
dysfagi?

– Dysfagi är ett farligt, vanligt och ofta 
förbisett symptom som drabbar en stor 
grupp patienter, ungefär 8 % av befolk-
ningen, vilket kan jämföras med att 1 % 
har celiaki. En variant på symptomet är 
att patienten känner att den nedsvalda 
klunken eller tuggan fastnar i matstru-
pen. Hen kanske pekar på övre delen 
av sternum och anger att det nedsvalda 
fastnat där. Det som fastnar kan vara an-
tingen flytande eller fast föda eller både 
och. En patient med en sådan upphak-
ningskänsla som förvärras bör genom-
gå gastroskopi eftersom detta är det 
klassiska symptomet på esofaguscancer 
eller annan striktur som till exempel en 
komplikation till gastroesofageal reflux. 
Om en sådan patient dessutom uppvisar 
andra alarmsymptom som viktnedgång 
eller anemi är utredningsgången enkel.

Vilka andra orsaker finns det till 
sådan upphakningskänsla?

– Motorikrubbningar i esofagus, som 
kan orsaka för svag eller för kraftig 
peristaltik. Detta är vanligt med stigan-
de ålder och till exempel vid diabetes. 
Åldrandet drabbar inte bara neuron i 
CNS utan i lika hög grad det perifera 
nervsystemet. Det finns fler neuron i 
magtarmkanalen än i hjärnan. När den 

autonoma kontrollen av peristaltiken blir 
inkoordinerad uppstår ofta simultana 
spastiska kontraktioner som liksom fång-
ar in klunken, som därmed inte kommer 
vidare. Detta kan vara minst lika sympto-
matiskt som en esofaguscancer.

Om yngre individer söker för  
sådan upphakningskänsla, vad 
skall man tänka på då?

– Ett tillstånd som vi ser allt oftare är 
eosinofil esofagit, främst unga män i 
20–40-årsåldern med återkommande 
problem med totalstopp på grund av 
främmande kropp i form av föda som 
packar sig i distala esofagus. Prevalensen 
är cirka 13-49st/100 000 invånare. Orsa-
ken till tillståndet är osäker, men mycket 
tyder på en inflammatorisk reaktion på 
allergener från livsmedel eller läkemedel, 
men även luftvägsallergener kan vara 
involverade.

Ett vanligt symptom som nästan 
alltid förväxlas med dysfagi är 
globus. Kan du reda ut  
begreppen?

– Globus är det den ofta gäckande 
känslan av att något sitter fast i halsen 
och som personen skulle vilja svälja ned 
men som inte går att svälja ner. Typiskt 
är att personen när hen ska förklara hur 
det känns pekar med ett finger i jugulum. 

”Dysfagi – botbart med  
enkla medel”

Ola möter Olle 
SLS Berzeliussymposium
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”Dysfagi – botbart med  
enkla medel”

Typiskt är också att personen intensivt 
lider av att inte kunna svälja ned denna 
klump, samtidigt som personen bejakar 
att vederbörande äter och dricker normalt. 
Många har sökt förklaring i refluxsjukdo-
mar och IBS. Faktum är att personer med 
globus är mycket plågade av detta. Varken 
röntgen eller endoskopi kan påvisa orsaken 
till symptomet.

Vilka orsaker till dysfagi står att  
finna i munhåla och farynx?

– Här upplever ofta patienten felsväljning 
som ett symptom i form av hosta vid 
måltider. Man ska tänka på att farynx är 
en gemensam kanal för inandad luft och 
nedsvald föda. Det krävs en finstämd ko-
ordination mellan dessa två funktioner för 
att inte det nedsvalda ska hamna i trakea 
och bronker. All normal sväljning sker 
under utandning, det vill säga  man andas 
ut, håller sen andan när klunken finns i 
farynx och fortsätter sedan utandningen. 
Apnéperioden är cirka 2 sekunder, det vill 
säga dubbelt så länge som klunken finns 
i svalget. Normalt har andningscentrum i 
medulla kontroll om och när en sväljning 
tillåts sätta igång. Patienter med neuro-
logiska sjukdomar, båda degenerativa, 
tumörsjukdomar och trauma, kan drab-
bas. Om dysfunktionen blir så uttalad att 
faryngeal sväljning inte utlöses kommer 
personen inte att kunna försörja sig per 
os. Detta leder snabbt till malnutrition och 

dehydrering. Lika allvarligt är att dessa 
personer har en tendens att aspirera saliv 
som ofta innehåller patogena bakterier. 
Den vanligaste dödsorsaken är just aspira-
tionspneumoni.

Hur kan man behandla sådan oral 
och faryngeal dysfunktion?

– Patienter med sådan dysfunktion kan 
utredas med röntgen eller endoskopi. En 
vanlig orsak till dysfunktion i munhåla, 
farynx och esofagus är neurologiska sjuk-
domar som till exempel stroke, MS, ALS. 
En annan grupp som behöver genomgå 
funktionell undersökning är patienter med 
dysfunktion efter kirurgi i hals och thorax. 
När den diagnostiska undersökningen av-
slöjat en dysfunktion i munhåla och farynx 
kan patienten erbjudas ytterligare utred-
ning och behandling genom en terapeutisk 
sväljningsundersökning.

Kan du beskriva den terapeutiska 
sväljningsundersökningen?

– Den terapeutiska sväljningsundersök-
ningen leds av en logoped. Ibland sker 
denna undersökning enbart med endosko-
pi och görs då av logopeden ensam. Om 
undersökningen sker med röntgen deltar 
även en radiolog. Gemensamt gör man en 
detaljerad bedömning av dysfunktionen 
och hur dysfunktionen kan behandlas. 
Logopedens medverkan är en förutsättning 

Ola möter Olle 



för framgångsrik terapi. Den terapeutis-
ka sväljningsundersökningen avser att 
säkerställa ”effektiv” sväljning. Med detta 
menas att patienten ska ha ett oralt intag 
som garanterar att patienten inte blir 
malnutrierad eller dehydrerad. En annan 
viktig komponent i den terapeutiska 
sväljningsundersökningen är att få en sä-
ker sväljning. Med ”säker” sväljning avses 
att inget eller minimal mängd nedsvald 
föda hamnar i luftvägarna. Detta för att 
undvika aspirationspneumonier. Sådan 
säker sväljning kan bland annat uppnås 
antingen genom att lättflytande dryck-
er förtjockas eller att patienten lär sig 
sväljningsmanövrar som kompenserar 
för bortfall av muskelfunktioner. Sådan 
terapeutisk sväljningsundersökning är ef-
fektiv. Hälften av patienter med dysfunk-
tion i munhåla och svalg kan tränas att 
kompensera och få en effektiv och säker 
sväljning. Ytterligare 25 % av patienterna 
upplever en tydlig förbättring.

I vår arrangeras ett Berzeliussym-
posium: Dysfagi – farligt, vanligt 
och ofta förbisett. Kan du berätta 
lite mer om vad deltagarna kan 
få ut av symposiet. Måste man 
vara radiolog för att delta?

– Symposiet äger rum 23 och 24 april 
och riktar sig egentligen till alla som 
möter dessa patienter i sin profession. 
Symposiet vänder sig till alla läkare, både 
allmänläkare och specialistläkare, som 
möter patienter i en komplex sjukvårds-
miljö. Logopeder och dietister spelar en 
nyckelroll vid utredning och behandling 
av oral och faryngeal dysfunktion. De 
har kunskap om sväljningens morfody-
namik och deras roll kommer att allsidigt 
belysas. Därför välkomnas även dessa 
viktiga yrkesgrupper till symposiet. 
Fortbildningen kommer att fokusera på 
dysfagins orsaker. Det som tidigare ofta 
uppfattades som obotbart kan nu be-
handlas med enkla medel. Det är därför 
av stor vikt att föra ut ny kunskap om be-
handling till alla som kommer i kontakt 
med patienter som lider av dysfagi.
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RÖNTGENVECKAN 2020  
15-18 SEPTEMBER 2020 ÖREBRO

 
Temat för 2020 års Röntgenvecka 

”När det blir akut”

Akut är ett vitt och brett område för oss  
inom Röntgen. Vi hoppas därför kunna  

tillfredsställa många olika intressen.  
Med ett brett och  intressant program belysa  

den akuta radiologin ur många olika aspekter.  
 

Kongressens deltagare kommer att få ta  
del av de senaste rönen och ”best practice” 

 inom akut radiologi. Via ett varierat och 
 brett vetenskapligt program. Samt via en  

stor och intressant teknisk utställning.
 

Vi kommer att ha ett socialt program med 
 världskänd lokal prägel. Med garantier för 

 god stämning och glädje för alla  
kongressens deltagare.

MER INFORMATION 
mkon.nu/rontgenveckan 
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Varmt välkomna till Malmö och Svenska Läkaresällskapets Berzelius symposium om dysfagi. Symposiet vänder 
sig till alla läkare, både allmänläkare och specialistläkare från väldigt många andra discipliner som möter patienter 
i komplex sjukvårdsmiljö. Logopeder och dietister spelar en nyckelroll vid utredning och behandling av oral och 
faryngealdysfunktion. De har kunskap om sväljningens morfodynamik och deras roll kommer att allsidigt belysas. 
Därför välkomnas dessa viktiga yrkesgrupper till symposiet. Dysfagi är ett farligt, vanligt och ofta förbisett symp-
tom som drabbar en stor grupp patienter (8 % av befolkningen, vilket kan jämföras med att 1% har celiaki).  
 
Dysfagi betecknar sväljningsbesvär, svårighet att transportera föda och dryck från munhåla via farynx och esofa-
gus till magsäcken. Äldre, patienter med sjukdomar i huvud- och halsområdet, neurologiska sjukdomar inklusive 
stroke är särskilt ofta drabbade av dysfagi. Nutritionella komplikationer (malnutrition,dehydrering, sarcopeni) och 
respiratoriska komplikationer (aspirationspneumoni, KOL) har hög mortalitet. Orsaker till dysfagi står att finna i 
tumörsjukdomar, andra strikturer och i neuronal och muskulär dysfunktion. Hit räknas ibland det gäckande symp-
tomet globus, som egentligen hör hemma i IBS komplexet. 

Symposiet kommer att fokusera på dysfagins orsaker det vill säga patogenes. Det som tidigare ofta uppfattades som
obotbart kan nu behandlas med enkla medel. Det är därför av stor vikt att föra ut ny kunskap om behandling till alla
som kommer i kontakt med patienter som lider av dysfagi.
 
TID & PLATS 23-24 april 2020, Best Western Malmö Arena Hotell 
ANMÄLAN invajo.com/l/YEkrgj6XqZ

BERZELIUS SYMPOSIUM 102  

Dysfagi – farligt, vanligt och ofta  
förbisett!
DEN 23-24 APRIL 2020 MALMÖ



Ola Björgell möter läkaren och riksdagsledamoten  
Barbro Westerholm i ett samtal om livet, åldrandet och döden  

och vikten av att hålla nyfikenheten vid liv. 

Barbro Westerholm är 
riksdagsledamot för 
Stockholms län, arbetande 
ersättare i socialutskottet 
samt talesperson för årsrika 

och i HBTQ-frågor. Barbro beskriver sig 
själv med orden: ”Jag har bland annat  
arbetat som läkare, professor och chef för 
Socialstyrelsen fram till min 65-årsdag. 
Men jag har aldrig sett mig själv som 
pensionär. Jag är Barbro Westerholm 
som är nyfiken på morgondagen och tän-
ker fortsätta leva livet så länge jag vill och 
kan”. Ola Björgell, vetenskaplig sekretare 
i Svenska Läkaresällskapet möter Barbro 
Westerholm i ett samtal om livet och 
åldrandet. Barbro är aktuell som heders-
föreläsare vid Stora Likarättsdagarna som 
äger rum den 6-7 maj 2020 i Malmö.  
 
Du är den årsrikaste riksdagsledamoten 
i Sverige. I många länder och kulturer 
ses det som en styrka. Hur ser det ut 
med åldersdiskrimineringen i Sverige? 
 
 – Någon kartläggning på riksnivå har 
inte gjorts, men fallbeskrivningar finns 
från samhällets alla sektorer. Flest från 
arbetsliv och utbildning, men också från 
hälso- och sjukvården, socialtjänsten, 
bostadsförsörjningen samt tillgången till 
varor och tjänster. Ur Diskriminerings 
Ombudsmannens diarium över antalet 
anmälda fall av åldersdiskriminering 
framträder en tydlig bild. WHO har även 
genom World Values Survey en över-
siktlig bild över hur fördomsfullhet mot 
årsrika människor ser ut globalt. Sverige 
är en av värstingarna. 

Hur ser äldres livsvillkor ut och vad 
finns för problem?

– Grundläggande är ålderismen med 
dess konsekvens åldersdiskrimineringen 
som påverkar livssituationen från det att 
man lämnar arbetslivet fram tills att man 
lämnar jordelivet. Den ekonomiska situa-
tionen varierar, många lever på väldigt 
liten pension även om situationen för-
bättras något av bostadstillägget. Svårast 
är nog för dem som inte längre känner 
sig behövda och lider av ensamhet. 

Det finns politiska beslut om höjd 
pensionsålder och att vi ska få arbeta 
längre. Hur går det ihop med att en 
65-åring nog ofta uppfattas som ganska 
ointressant på arbetsmarknaden?  
Behövs politiska beslut eller fler lagar 
för att komma bort från denna paradox? 

 – Pensionsåldern kommer att höjas 
successivt och Delegationen för Senior 
arbetskraft, där jag ingår som ambassa-
dör, har hittills givit ut ett tiotal skrifter 
om hur årsrika människor ska kunna ses 
som en tillgång i arbetslivet och resten 
av livet. Vi ska vara klara den 1 oktober 
2020 och jag kommer att ta med en del 
av det vi kommit fram till i min heders-
föreläsning under Stora Likarättsdagar-
na. Som WHO säger – ålderismen är 
den svåraste diskrimineringsgrunden att 
komma tillrätta med trots att vi alla förr 
eller senare kommer att drabbas av den 
om det inte inträffar avgörande föränd-
ringar i synen på årsrika människor. 

”Nyfiken på morgondagen”
Ola möter Barbro 
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SLS på turné



Ola Björgell möter läkaren och riksdagsledamoten  
Barbro Westerholm i ett samtal om livet, åldrandet och döden  

och vikten av att hålla nyfikenheten vid liv. 

”Nyfiken på morgondagen”
Ola möter Barbro ”Jag har bland annat  

arbetat som läkare,  
professor och chef  
för Socialstyrelsen fram  
till min 65-årsdag. Men  
jag har aldrig sett mig  
själv som pensionär.  
Jag är Barbro  
Westerholm som är  
nyfiiken på morgon- 
dagen och tänker  
fortsätta leva livet  
så länge jag vill  
och kan”. 



Den forskning som finns om livser-
farenhetens värde talar för att årsrika 
människor är bättre än yngre på att lösa 
komplicerade problem och komplicerade 
konflikter. 

I livets slut kan svår obotlig kroppslig 
sjukdom, ofta komplicerad av samtida 
depression, leda till suicid. Palliativ vård 
kan upplevas som otillräcklig. Hur ser 
du på dödshjälp i situationer som dessa? 
Eller finns andra alternativ? 

 – Dödshjälp. Jag vill att den möjligheten 
ska finnas för att döende – där palliativa 
vården inte räcker till – inte ska plågas 
av en utdragen döendeprocess. Suicid är 
plågsamt för anhöriga, för tågförare och 
för de medmänniskor som ska hantera 
den avlidne. Jag är mest för läkarassiste-
rad dödshjälp, alltså att man själv tar det 
aktuella läkemedlet för att avsluta sitt liv. 
Eutanasi är jag däremot främmande för. 
Detta är en viktig medborgarfråga och jag 
är därför glad över att tre partier (MP, SD 
och L) är för en utredning. M kan vara på 
väg.

Frågan om dödshjälp är kontroversiell 
inom läkarkåren. Strider dödshjälp mot 
läkarens uppgift att ”bota, lindra och 
trösta” eller kan det kanske tvärtom ses 
som en del i denna gärning?  

– Läkarkåren är splittrad i dödshjälps-
frågan. Läkarförbundet är tydligt emot 
dödshjälp, men jag möter många kollegor 
i olika åldrar som är för. Visst ska det vara 
en huvuduppgift att bota, lindra, trösta 
men i begreppet lindra borde väl ingå att 
lindra döendeprocessen och hjälper inte 
den palliativa vården så borde alternativet 
vara att förkorta den om den enskilde så 
vill.
 
Under din tid som generaldirektör för 
Socialstyrelsen drev du igenom att homo-
sexualitet ej längre skulle betraktas som 
en sjukdom och nu arbetar du i RFSUs 
förbundsstyrelse. I ett äldreperspektiv, 
vad är viktigast i just det arbetet fram-
över?

 

– Det är viktigt att få vård och omsorg 
att inse att årsrika HBTQ- personer finns 
och att de har sina åldersrelaterade behov. 
HBTQ-certifiering av äldreboenden lik-
som vårdcentraler är ett viktigt steg. 

Du har det hedersamma uppdraget att 
hålla SLS Schubertföreläsning på Stora 
Likarättsdagarna den 6 maj i Malmö 
Arena. Många av deltagarna arbetar 
inom vård och omsorg och kommer att 
möta den allt större gruppen av våra mest 
sjuka äldre under de kommande år. Vad 
vill du säga till deltagarna innan vi alla 
möts på kongressen?

 –Det är viktigt för deltagarna att se årsri-
ka personer som individer, olika varandra 
och med olika behov, och inte som ett 
kollektiv. 
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Det finns sju diskrimineringsgrunder som 
omfattas av lagens diskrimineringsförbud. 
De sju grunderna är: Kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder.

Diskrimineringslagen förbjuder diskrimi-
nering som har samband med ålder. Lagen 
gäller inom arbetsliv, varor och tjänster 
och flera andra samhällsområden. 

Av de sju diskrimineringsgrunderna, har 
diskriminering gällande ålder ett relativt 
stort antal anmälningar. År 2018 kom det 
in totalt 2 567 anmälningar till DO. Av 
dessa anmälningar rörde 305 diskrimine-
ring som har samband med ålder.

De flesta av anmälningarna om åldersdis-
kriminering rör arbetslivet. Anmälning-
arna inom arbetslivet handlar framförallt 
om diskriminering på grund av hög ålder i 
samband med rekrytering.

Källa: www.do.se

ÅLDER SOM DISKRIMINERINGS-
GRUND



Sveriges största tvärprofessionella kongress om likarätt med 
diskrimineringslagen i fokus. Sjätte nationella mötet med utbild-
ning och fortbildning för alla yrkesgrupper och arbetsplatser.

Kursintyg till samtliga yrkesgrupper och deltagare. 
ST-kurs för delmål a2 enligt SOSFS 2015:8.

Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder

Genus & HBTQ+

Psykisk & fysisk ohälsa

Ålder, barn & äldre

Utdelning av Stora Likarättspriset

Fika & lunch, mingel och nätverkande

Stora Likarättsgalan, sång och musik för alla

Malmö Arena 6-7 maj, 2020

6:e
 nationella 

mötet

likarätt.nu

O

Ett arrangemang under ledning av Ola Björgell, Karin Andersson, 
Susanne Ehn, Sahar Janfada-Baloo i samarbete med Region Skånes 
likarättsambassadörer, Musik i Syd samt Svenska Läkaresällskapet.

Info och anmälan • www.likarätt.nu



Följ med till sagolika  
Champagne 
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SLS premiumresa

SLS nästa premiumresa går med bekväm 
långfärdsbuss till vackra Champagne. 
Under resan besöker vi flera fantastiska 
platser. Flera av dessa har vi endast till-
gång till genom vår reseledare Sten Sven-
hages goda kontakter. Boka tidigt rabatt 
och först till kvarn principen gäller!
 
DAG 1 LÖRDAG 10/10
Avresa från Hyllie i Malmö nära 
Öresundsbron på förmiddagen, kl. 10.00. 
Vi färdas i en högklassig långfärdsbuss. 
Ombord har vi gott om plats för oss 
själva och för att ta med godsaker hem 
från resan. Övernattning och gemensam 
middag i Osnabrück.

DAG 2 SÖNDAG 11/10
Dagens resmål är Moseldalen där vi gör 
ett stopp i Cochem för gemensam lunch. 
Vi åker vidare till den gamla romarsta-
den Trier där vi övernattar. Middag på 
egen hand. 
 

DAG 3 MÅNDAG 12/10
Dags för Champagne! Vi reser till 
Bouché Père & Fils som ligger i Pierry 
utanför Epernay och provar deras utsök-
ta champagner. Vi bor tre nätter i Reims. 
Gemensam middag.  

DAG 4 TISDAG 13/10
Efter frukost besöker vi nästa kvalitets-
producent, Bollinger. Vi avnjuter gemen-
sam lunch i Champagnes huvudstad, 
Epernay. Eftermiddagen och kvällen fri 
för egna upptäckter och aktiviteter.  
 
DAG 5 ONSDAG 14/10
En ny spännande dag. Vi börjar med den 
världsberömda katedralen i Reims som 
är ytterst sevärd och där känner vi histo-
riens vingslag. Därefter följer en rundtur 
i Champage med besök på Dom Perig-
nons Hautvillers som är med på UNES-
COs världsarvlista. Nästa programpunkt 
blir gemensam lunch. På eftermiddagen 
besöker vi den världsberömda producen-
ten Pommery.

En unik premiumresa till Champagne för den verklige finsmakaren.  
En resa för dig som uppskattar mat och dryck, kollegial samvaro  

och trivsel samt föredrag i olika former.



Följ med till sagolika  
Champagne 
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DAG 6 TORSDAG 15/10
Vi lämnar Reims för att åka till det vackra 
Alsace. Färden går längs Route des Vins 
till Ribeauvillé där vi bor och övernattar 
centralt i den lilla förtjusande byn. Innan 
dess besöker vi familjen Sipp och provar 
deras otroligt fina viner. Gemensam middag 
i traditionell stil. 

DAG 7 FREDAG 16/10 
Efter frukost lämnar vi Ribeauvillé  och 
åker till Tyskland där vi besöker det trevliga 
greveparet Ivonne och Johannes Graf von 
Schönburg på Schloss Westerhaus. De tar 
hand om oss för visning av deras vinkälla-
re. Lunch med provning av ett antal viner. 
Övernattning i Rüdesheim och middag på 
egen hand.

DAG 8 LÖRDAG 17/10 
Efter frukost lämnar vi Rüdesheim och åker 
vidare till färjan i Travemünde. På båten äter 
vi gemensam middagsbuffé innan vi får  en 
god natts sömn i vår hytt ombord.

DAG 9 SÖNDAG 18/10
Åter i Sverige! Vi lämnar Trelleborg  
tidigt på morgonen efter frukost 
ombord på färjan och kör vidare mot  
Malmö där vi avslutar denna  
fantastiska resa.

En unik premiumresa till Champagne för den verklige finsmakaren.  
En resa för dig som uppskattar mat och dryck, kollegial samvaro  

och trivsel samt föredrag i olika former.

Boka innan den 29/5  för 1 000 kronor i rabatt.Medlemmar i SLS  har ytterligare  700 kronor i rabatt! 



BRA ATT VETA INFÖR RESAN! 
SLS premiumresa till Champagne är en 
kollegial trivselresa för läkare. Det går 
fint att ta med sig ett vuxet resesällskap. 
Under hela veckan står mat & dryck (vin 
& champagne) i fokus tillsammans med 
inslag av föredrag om ”allt från vin till 
om tiden och  livet” samt med övningar 
i medveten närvaro och yoga för den 
som så önskar. Föredrag/övningar/pre-
sentationer sker ombord på bussen och/
eller vid våra olika stopp i samband med 
provningar. Under SLS premiumresa in-
går frukost alla dagar samt fyra middagar 
och fyra luncher. Samtliga inklusive vin 
för den som så önskar. 
 
BOKNING & PRIS 
Grundpris för resan är 21 500 kronor  
med del i dubbelrum. Medlems- och 
boka tidigt rabatt sänker Ditt grundpris! 
Vi ger 1000 kronor  i ”boka tidigt rabatt” 
för alla deltagare fram till och med den 
29/5. SLS medlemmar får ytterligare  
700 kronor i rabatt.
 
Anmälan sker på SLS hemsida www.sls.se 
med samtida anmälningsavgift om  
2 900 kronor, inklusive avbeställnings-
skydd, betalas vid anmälan. Slutbetalning 
skall ske senast två månader före avresan. 
Vi rekommenderar alla att se över ert 
försäkringsskydd. Enkelrumstillägg är  
3 600 kr och erlägges vid slutbetalningen. 

Reservation för pris- och programjuste-
ringar utanför vår kontroll, exempelvis 
valutakurs. För resans genomförande 
erfordras minst 30 deltagare. Resegaranti 
är ställd till Kammarkollegiet. I resans 
pris ingår bussresa, mat och dryck (även 
vinprovningar) enligt specifikation ovan, 
hotellrum (del i dubbelrum) och samtliga 
föredrag och events på resan. Våra hotell 
håller genomgående god standard och 
har i regel gångavstånd till lokala sevärd-
heter.  

ARRANGÖRER & FÖRELÄSARE
 
Sten G Svenhage 
För mer än 35 år sedan 
startade Sten sin första 
sektion inom Mun- 
skänkarna där han  
fortfarande är medlem. 
Han har dessutom under 
flera år varit ledamot i 
Munskänkarnas central- 
styrelse. Sten har även  
tagit initiativet till, och varit ordförande i, 
den kommitté inom Munskänkarna som 
ansvarar för ”Årets Vinlista” bland  
Sveriges restauranger. Han är utbildad 
sommelier och har tvåbetyg i Munskän-
karna. Sten håller ofta föredrag om vin 
för olika sektioner av Munskänkarna 
runt om i landet och har flera gånger  
tävlat i ämnet vinkunskap. Sten har 
genomfört över 100 vinresor och flera av 
dessa tillsammans med Arnold Persson. 

Arnold Persson
Arnold Persson har varit 
reseledare för hundratals  
resor, i huvudsak för  
TEMA-resor. Sedan snart 
15 år har Arnold och  
Sten haft ett fint samarbete 
med ett antal uppskatta-
de vinresor. Under resan 
kommer Arnold att ta väl 
hand om både oss och allt det praktiska 
på vägen. 

Ola Björgell
Ola har arrangerat  
massor med kurser och 
kongresser i Sverige och 
över hela världen sedan 
drygt 25 år tillbaka.  
Han är vetenskaplig  
sekreterare i Svenska 
Läkaresällskapet och  
ordförande i program- 
kommittén. 
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Under resan till Champagne föreläser Ola 
om tiden och livet samt om hur mindfulness 
kan få många av oss att må bättre. Han är 
certifierad mindfulnessinstruktör och till 
vardags radiolog i Malmö samt docent vid 
Lunds universitet.

Tommy Juth
Tommy Juth är opera-
sångare och skådespelare 
sedan 45 år. Han har  
30 års anställning på  
Malmö Stadsteater (nu-
varande Malmö Opera) 
med sig i bagaget. 
Tommy har praktiserat 
yoga under många år 
och är också certifierad Mindfulnessinstruk-
tör. Under resan får vi chans att praktisera 
både mindfulness och yoga med Tommy 
samt dessutom sjunga tillsammans med  
honom ett par gånger under trivsamma 
former.

Anders Tegheim
Anders är vår busschaufför. Han har mång-
årig erfarenhet av att färdas med resenärer på 
en mängd olika destinationer i Europa. Han 
anlitas så gott som alltid för Stens vinresor  
så de är vana vid att arbeta tillsammans. En 
chaufför som är så mycket mer.

VAR Champagne, Frankrike
NÄR 10-18 oktober 2020
ANMÄLAN Öppnar inom kort på 
www.sls.se. Avbeställningsskydd om 2 900  
kronor inklusive avbokningsskydd betalas 
vid anmälan. 
PRIS Grundpris är 21 500 kronor med del i 
dubbelrum. Boka innan 29/5 för 1 000 kro-
nor i rabatt. Medlem i SLS har ytterligare 700 
kronor i rabatt. Slutbetalning skall ske senast 
två månader före avresan. Enkelrumstillägg 
är 3 600 kr och erlägges vid slutbetalningen.
Avbeställningsskydd kostar 400 kronor och 
inkluderas i anmälningsavgiften för alla 
deltagare.
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SLS fortbildningsdag
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Vi möter Hampus Holmer legitimerad läkare och medicine doktor  
samt ST-läkare i Socialmedicin som är aktuell med en 

fortbildningsdag om jämlik hälsa. 

Du ansvarar för en fortbildningsdag om 
jämlik hälsa som arrangeras den 5 maj 
i Svenska Läkaresällskapets hus. Vad är 
syftet med fortbildningsdagen? 
 
– Syftet med fortbildningsdagen är att 
belysa ojämlikhet i hälsa i Sverige, med 
särskilt fokus på utsatta områden. Dagen 
arrangeras gemensamt av SLS, Svensk 
Förening för Allmänmedicin och Svensk 
Socialmedicinsk Förening. Vi kommer 
att börja med att prata om hur det ser ut 
idag, men sedan fokusera på hur ojäm-
likhet i hälsa kan minskas, och belysa 
goda exempel från kliniska verksamheter 
i utsatta områden runt om i landet.  
 
Hur är fortbildningsdagen uppbyggd?  
 
– Dagen består av två delar, under 
förmiddagen hålls en SLS-debatt som är 
öppen för allmänheten, och efter lunch 
fortsätter vi med en utbildning som 
vänder sig till kliniskt verksamma (både 
läkare och övriga professioner) samt 
andra som mer direkt arbetar i utsatta 
områden eller på andra sätt ägnar sig åt 
jämlik hälsa. Utbildningen kommer att 
vara mycket interaktiv och syftar till att 
ge mer konkreta verktyg för arbetet mot 
ojämlikhet i hälsa, med tyngdpunkt på 
utsatta områden.  

Vilka medverkar i programmet?  
 
– Medverkar gör bland andra Tobias 
Alfvén, docent i global hälsa, barnläkare 
och vice ordförande i SLS, Anna Sarkadi, 
professor och överläkare i socialmedi-
cin och ordförande för Svensk Social-
medicinsk Förening, Magnus Isacsson, 

allmänläkare på Tensta vårdcentral 
och ordförande i Svensk Förening för 
Allmänmedicin, Margareta Kristenson, 
professor och överläkare samt ledamot 
i Kommissionen för Jämlik Hälsa. Fler 
andra talare är även på ingång och pre-
senteras senare i vår.

Varför är det viktigt att man som läkare 
deltar och hur kan professionen vara med 
och i bidra i arbetet för en mer jämlik 
vård?  
 
– Som läkare (och annan vårdpersonal) 
är detta ett mycket viktigt ämne. Vår roll 
i samhället är att bidra till bästa möj-
liga hälsa för alla, ändå ser vi växande 
hälsoklyftor och särskilt svårigheter att 
bemöta patienter i utsatta områden. Vi 
kan bidra på många olika sätt – genom 
vår kliniska verksamhet, som chefer och 
medarbetare, genom påverkansarbete 
på olika nivåer, och genom forskning. 
Vi hoppas att denna fortbildningsdag 
kommer att informera och inspirera 
och bidra till att föra arbetet för en mer 
jämlik hälsa framåt.

SNABBFAKTA OM  
HAMPUS HOLMER    
Legitimerad läkare,  
medicine doktor,  
ST-läkare i Socialmedicin. 
FORSKNINGSOMRÅDE  
Global hälsa, just nu med  
fokus på förebyggande av  
livsstilssjukdomar runt  
om i världen
DRIVS AV Möjligheten att  
förbättra hälsan på  
samhällsnivå.

”Bästa möjliga hälsa  
för alla”



SLS FORTBILDNINGSDAG OM 
JÄMLIK HÄLSA
Bästa möjliga hälsa är en mänsklig 
rättighet. Ändå växer ojämlikheten 
i hälsa. Att bedriva god och jämlik 
vård i utsatta områden är en sär-
skild utmaning. Här finns ett stort 
behov av nationell samverkan och 
erfarenhetsutbyte. SLS arrangerar 
ett heldagsmöte på temat Jämlik 
hälsa i Sverige i samarbete med 
Svensk Socialmedicinsk Förening 
och Svensk Förening för Allmän-
medicin. Mötet består av två delar, 
en allmän debatt följt av en för-
djupande utbildningsaktivitet. 

MÅLGRUPP 
Mötet vänder sig till kliniskt verk-
samma samt personer som på andra 
sätt arbetar med folkhälsa och jäm-
lik hälsa på olika nivåer i samhället.

MEDVERKANDE  
Tobias Alfvén, SLS vice ordförande
Anna Sarkadi, ordförande  
Svensk Socialmedicinsk Förening
Magnus Isacson, ordförande  
Svensk Förening för Allmänmedicin
Margareta Kristenson, Svensk  
Socialmedicinsk Förening och  
kommissionen för jämlik hälsa

VAR & NÄR Den 5 maj, kl.  
09.00–16.30, Svenska  
Läkaresällskapets hus.  
 
AVGIFT Debatt kostnadsfri.
Utbildningsaktivitet 900 kr för SLS 
medlemmar och 1 600 kronor för 
icke-medlemmar
 
PROGRAM & ANMÄLAN  
invajo.com/l/qz8m5CmDXm

  Jämlik hälsa i Sverige – med fokus på  
   hälso- och sjukvård i utsatta områden
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Vi möter Hampus Holmer legitimerad läkare och medicine doktor  
samt ST-läkare i Socialmedicin som är aktuell med en 

fortbildningsdag om jämlik hälsa. 

”Bästa möjliga hälsa  
för alla”



SLS KRAFTSAMLING FÖR BARN 
OCH  UNGAS PSYKISKA HÄLSA
SLS arbetsgrupp ”Nationell 
kraftsamling för barn och ungas 
psykiska hälsa” presenterar sin 
kunskapssammanställning och 
handlingsplan. ”Det finns en omfat-
tande kunskap om effektiva insatser 
för att främja psykisk hälsa och 
förebygga ohälsofaktorer hos barn 
i skolåldern, men de kommer inte 
majoriteten av skoleleverna till del.”
Det menar Svenska Läkaresäll-
skapets arbetsgrupp ”Nationell 
kraftsamling för barn och ungas 
psykiska hälsa” som presenterar 
sin kunskapssammanställning och 
handlingsplan den 5 maj 2020.
Handlingsplanen bygger på hälso- 
data från myndighetsnätverket 

“Rådet för kunskapsstyrning” samt 
utvärderingar från svenska och in-
ternationella  forskargrupper vilka 
hälsofrämjande program har bevisat 
positiva effekter på ohälsofaktorer 
som stress, skolsvårigheter och 
självupplevd psykisk ohälsa.

VAR & NÄR Den 5 maj 2020, 
kl. 13.00-15.45, Svenska  
Läkaresällskapets hus.   

MÅLGRUPP Professionsföre-
trädare och beslutsfattare inom  
hälso- och sjukvård, skola, social-
tjänst samt intresseorganisationer. 

PROGRAM & ANMÄLAN  
www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalen-
darium/ 

SLS handlingsplan för att             
främja ungas psykiska hälsa
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Svensk Allmänmedicinsk Kongress 
13-15 maj 2020 Holiday Club Åre 

Välkommen till tre fullspäckade dagar i 
 allmänmedicinens tecken.

Tema: Hållbarhet 2.0

Vi erbjuder ett spännande vetenskapligt  
program med bland annat ett  ”digitalt spår”,  

intressanta talare, föreläsningar av  
specialistexaminander och mycket mera. 

 

MER INFORMATION  
sfam2020.se

Välkomna till Kirurgveckan 2020 
17-21 augusti i Luleå, Norrbotten

Årets största och viktigaste kirurghändelse äger rum vecka 34 i  
Norrbottens residensstad Luleå. Vi bjuder in er till en vecka av ren kunskap,  

att bli upplyst av midnattssol, få nya intryck och insupa den  
senaste kirurgiska forskningen. Kom hit och njut av bad, sol och sommar.  

Du får också tid till att nätverka med branschkollegor och pröva  
de senaste produkterna i utställningen.

 
                        MER INFORMATION www.kirurgveckan.se irurgveckan.se

22:a Svenska Kardiovaskulära  
Vårmöte 22-24 april Malmö

Varmt välkomna till Svenska Kardiovaskulära  
Vårmötet. Mötet samlar runt 1 500  

personer under tre dagar för att utbyta 
kunskap och erfarenheter och ta del av  

nyheter inom hjärtsjukvården.  
Programmet består av symposier som  

berör olika delar av hjärtsjukvården 
 –  från forskning till det patientnära arbetet  

utifrån flera specialiteters och  
professioners aspekter.  

 
MER INFORMATION 

vårmötet.se
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SLS fortbildningsdagar

Professor Anette Agardh, stf. ordförande i SLS kommitté för global hälsa samt  
ordförande i organisationskommittén för ”Swedish Global Health Conference 2020”  

om professionens roll i det globala hälsoarbetet. 

Du ansvarar för ”Swedish Global Health 
Conference 2020” som äger rum den 
24-25 november i Malmö. Mötet är det 
tredje i en serie framgångsrika möten 
som arrangeras av SLS kommitté för 
global hälsa i samarbete med utvalda 
universitet. Denna gång äger mötet rum 
i Malmö i samarbete med Lunds Univer-
sitet. Vad är syftet med mötet i Malmö?

– Syftet med den svenska globalhälso-
konferensen är att skapa en mötesplats 
för diskussion och kritisk reflektion kring 
sociala innovationer inom global hälsa 
och hur vi kan överbrygga gapet mellan 
den kunskap vi har om vad som borde 
göras och vad som faktiskt genomförs. 
Vidare syftar konferensen till att främja 
samarbeten inom global hälsa för att 
skapa bättre förutsättningar för att imple-
mentera sociala innovationer inom hälsa. 
Slutligen ska konferensen utgöra en 
plattform för nätverkande och relations-
byggande mellan forskare, studenter och 
övriga intressenter.
 
Vilka vänder sig mötet till? 
– Konferensen riktar sig till forskare 
och studenter med intresse för hållbar 
utveckling och global hälsa samt till civil-
samhället, offentlig och privat sektor och 
andra intressenter. 

Hur är mötet upplagt?   
– Huvudtalare under konferensen 
kommer att vara, bland andra, Tarja 
Halonen (Finlands president 2000-2012) 
och professor Vikram Patel vid Harvar-
duniversitetet. Vikram är världsledande 
inom fältet mental hälsa och kopplingen 

till fattigdom och social utsatthet. Utöver 
dessa kommer ytterligare flera framstå-
ende forskare och praktiker att bjudas 
till konferensen. Programmet har en mix 
av gemensamma sessioner i plenum följt 
av mindre workshops. Intresserade har 
möjlighet att inkomma med förslag till 
workshops under våren 2020 via konfe-
renshemsidan: www.sghc2020.org.
 
Varför är det viktigt att man som läkare 
deltar och hur kan professionen vara 
med och bidra i det globala hälso- 
arbetet? 
 
–Som läkare med intresse för global 
hälsa kommer konferensen utgöra ett 
tillfälle för fortbildning och en möjlighet 
att nätverka med svenska och nordiska 
kollegor. Läkarprofessionen är central i 
det globala hälsoarbetet och kan bidra 
med medicinsk expertis i utvecklandet av 
nya sociala innovationer och i forskning 
kring global hälsa. Läkare har också en 
viktig roll att fylla i det humanitära  
globala hälosarbetet,  
genom att tillhandahålla  
vård för de mest utsatta  
vid t.ex. naturkatastrofer  
och konflikter.
 
SNABBFAKTA OM  
ANETTE AGARDH 
Professor i global hälsa,   
socialmedicin och global  
hälsa, medicinska fakulteten,  
Lunds universitet. 
FORSKNINGSOMRÅDE  
Sexuell och reproduktiv  
hälsa och rättigheter.

”Vikten av sociala  
innovationer & forskning”



SGHC
SWEDISH GLOBAL HEALTH CONFERENCE

2020

Swedish Global Health Conference 2020 
Lund University Malmö 24-25 November

www.sghc2020.org

Achieving the SDGs through  

social innovation and  

multidisciplinary action
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UPPDATERA DIG OM  
OSTEOPOROS – utredning och 
behandlingsstrategier  
Osteoporos är en folksjukdom och 
en stark riskfaktor för att få arm-, 
höft-, bäcken och kotfrakturer. Vi 
kommer att föreläsa om bakgrun-
den till osteoporos, utredning och 
behandling. Frakturerna kommer 
att belysas ur såväl ett osteoporos- 
som ett ortopediskt perspektiv, 
avseende primär- och sekundärpre-
vention i termer av fysisk aktivitet 
så har man i alla tider rekommen-
derat belastning och balansträning. 
Sanningen är dock inte riktigt så 
enkel. De skilda rekommendationer 
som behövs för olika patientgrup-
per med osteoporos kommer att 
lyftas fram. Ta del av den senaste 
forskningen, utredning och be-
handling. Frakturer kommer att 
belysas ur såväl ett osteoporos som 
ett ortopediskt perspektiv. 

MÅLGRUPP 
Fortbildningskvällen vänder sig till 
hela läkarkåren, men är av särskild 
vikt för dig som är verksam inom 
ortopedi, allmänmedicin, geriatrik, 
endokrinologi samt reumatologi.

UR PROGRAMMET
•    Benmetabolism, olika typer av  
      osteoporos och utredning

•    Osteoporosfrakturer ur ett  
      osteoporos- samt ortopediskt  
      perspektiv

•    DXA - mätning, riskbedömning  
     och medicinsk behandling

•    Träning vid olika typer av  
     osteoporos, som komplement till  
     medicinsk behandling.

•   Balansen och träning av balans  
     hos en osteoporospatient

FÖRELÄSARE
Ingrid Bergström Med. Dr. Docent. 
Överläkare Osteoporoscentrum*
Paul Gerdhem. Professor,  
Överläkare Ortopedi*
Bo Freyschuss Med. Dr. Docent. 
Överläkare ME Endokrinologi*
Alexandra Halvarsson Specialistsjuk-
gymnast. Med Dr.*
Khanda Hamed Specialistfysio- 
terapeut, MSc*
* Alla verksamma på Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge

VAR & NÄR Den 29 april 2020,  
kl. 17.30- 21.00, Svenska Läkaresäll-
skapets hus, Klara Östra Kyrkogata 
10, Stockholm.
 
ANMÄLAN  
Via invajo.com/l/hOvpMKLhp6

SLS fortbildningskväll
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”Sveriges främsta 
gynekologiska tumörkirurg”Hur förebygger man brott?



Årets Lennanderföreläsare Pernilla Dahm-Kähler  
till Malmö och SFOG-veckan 2020.    

Årets Lennanderföreläsare 
Pernilla Dahm-Kähler 
kommer till Malmö och 
SFOG-veckan 2020 för att 
föreläsa om gynekologisk 

tumörkirurgi. Pernilla arbetar vid Sahl-
grenska Akademin och Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset och utsågs av Svenska 
Läkaresällskapet till 2020 års Lennan-
derföreläsare i kirurgi efter förslag från 
Svensk förening för Obstetrik och Gyne-
kologi. Pernilla är en av Sveriges främsta  
gynekologiska tumörkirurger och arbetar 
kliniskt med avancerad gynekologisk 
tumörkirurgi samt med att utföra livmo-
dertransplantationer i Sverige. Pernilla 
var bland annat först i världen att genom 
robotassisterad livmodertransplantation 
möjliggöra födseln av en pojke år 2019 
på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vid sidan av sin  
kliniska verksamhet 
forskar Pernilla om 
gynekologisk cancer 
med målet att öka 
överlevnaden och 
livskvaliteten för de 
drabbade kvinnorna. 
Ett arbete som bland 
annat Nätverket mot 
gynekologisk cancer 
belönade med årets  
Eldsjälspris år 2014.

LENNANDERFÖRELÄSNING
SFOG-VECKAN 2020 
VAR & NÄR Den 24 augusti, kl. 17.00, 
Malmö Live. 

 

 

”Sveriges främsta 
gynekologiska tumörkirurg”

Välkommen till Malmö och SFOG-veckan 2020 
den 24-27 augusti 

I samarbete med verksamhetsområde kvinnosjukvård Lund/Malmö,  
Skånes universitetssjukhus och Instutionen för Kliniska vetenskaper vid Lunds universitet 

 bjuder SFOG in till SFOG-veckan 2020 på Malmö Live.  
Välkomna till ett vetenskapligt- och socialt program med  

upplevelser, mingel och festligheter.

MER INFORMATION www.sfogveckan.se 



SLS Berzeliussymposium

Ledande forskare samlas till världsunikt Berzeliussymposium för att 
presentera fakta kring hur utvecklingen av barns immunsystem påverkar

 immunsystemet hos den vuxna individen. 

Under ett barns första 
levnadsår utsätts det för 
en mängd omgivnings-
faktorer. Det finns stora 
brister i förståelsen hur 

det påverkar utvecklingen av immun-
försvaret. Många tror fortfarande att 
moderns antikroppar helt skyddar barnet 
från infektioner under barnets första nio 
månader. 

VÄRLDSUNIKT MÖTE
Den 28-29 maj samlas ledande forskare 
till Berzeliussymposiet: ”Immunity and 
autoimmunity in early childhood” på 
Nobelforum för att presentera den se-
naste forskningen om hur barn utvecklar 
sitt immunförsvar i förhållande till vad 
de utsätts för. Syftet med mötet är sprida 
kunskap om hur autoimmuna sjukdomar 
utvecklas under de första levnadsåren. 
Frontlinjeforskare inom olika discipliner 
– som alla arbetat med små barn – kom-
mer att presentera sina erfarenheter från 
studier av ärftliga varianter som påverkar 
immunsystemets funktion samt grund-
forskning om hur barnet börjar bilda 
egna antikroppar samt hur vacciner på-
verkar immunsystemet. Forskningsfältet 
kompletteras med forskare som arbetar 
med att undersöka hur immunsystemet 
felaktigt ger sig på barnets egna celler 
och ger upphov till barnsjukdomar som 
celiaki och autoimmun typ 1 diabetes. 
Det kommer även att bli en diskussion 
med forskare som genomför kliniska stu-
dier på små barn för att förhindra allergi 
och andra immunologiska sjukdomar. 

VIKTEN AV ÖKAD KUNSKAP  
Ämnet för symposiet är centralt för 
människans hälsa och sjukdom då när-
mare 20 procent av befolkningen lider av 
någon form av autoimmun sjukdom. 
Symposiet vänder sig till både barnläkare 
och vuxenläkare som är intresserade av 
immunsystemets utveckling och relation 
till sjukdom, särskilt autoimmuna sjuk-
domar. Mötet vänder sig även till läkare 
som är intresserade av att förstå hur 
immunsystem utvecklas i förhållande till 
vårt mikrobiom och hur vaccinationer 
skyddar, men även hur det påverkar den 
naturliga utvecklingen av immunitet. 
Till målgruppen hör även grundforskare 
som vill förstå samspelet mellan immun-
systemets olika celler och utveckling av 
antikroppar efter virusangrepp eller vac-
cination. Målgruppen är med andra ord 
bred och återspeglar det interdisciplinära 
avsikten med symposiet.  

FÖR BÄTTRE DIAGNOS OCH
BEHANDLING
Den centrala frågeställningen för sym-
posiet är att belysa hur immunsystemet 
hos barn utvecklas och hur autoimmuna 
sjukdomar kan utvecklas mitt under 
utvecklingsfasen, vilket kan komma att 
ge en bättre förståelse för diagnos och 
behandling av olika sjukdomstillstånd. 
Det är också en central kunskap att ta 
med sig för att kunna ställa bättre frågor 
i samband med den snabba utveckling av 
nya läkemedel som påverkar människans 
immunsystem. 

”Det första levnadsåret och  
vikten av ett immunförsvar” 
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28-29 MAY, 2020 AT THE NOBELFORUM, Nobels väg 1, Solna, Sweden
 
The symposium is organized by the Swedish Society of Medicine in cooperation with The Journal of Internal 
Medicine and sponsored by The Healthy Baby Initiative of JANSSEN RESEARCH & DEVELOPMENT and 
Blueprint Genetics. 

The symposium is organized to provide an in-depth review and discussion about the development of the 
immune response and autoimmunity in early childhood.  The immune response in the first years of life 
will shape the function of the immune system during a life time. Monogenic diseases affecting the immune 
response will be discussed in relation to autoimmunity and novel treatments. The consequences of early 
infections, the development of the microbiome and virome will be discussed in relation to the function of 
the immune system in adulthood. The symposium over two days will feature a series of lecture by leading 
scientists and invite younger investigators to present posters.  The symposium is a first time initiative to  
discuss that the shaping of the immune system in early childhood has consequences  
for the adult.

Welcome to the symposium!
ORGANIZING AND SCIENTIFIC COMMITTEE
Olle Kämpe, Stockholm. Sweden and Åke Lernmark, Malmö, Sweden, Co-Chairs 
Daniel Agardh, Malmö, Sweden
Petter Brodin, Stockholm, Sweden
Helena Elding Larsson, Malmö, Sweden
Outi Mäkitie, Stockholm, Sweden
Anna Wedell, Stockholm, Sweden
Carin Andrén Aronsson, Malmö , Sweden, Scientific Secretary

Immunity and autoimmunity in early 
childhood 28-29 may 2020 Stockholm

BERZELIUS SYMPOSIUM 103

Symposiet är  
fullsatt!
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Nu är det dags att planera 
ditt deltagande i  
Framtidens Specialistlä-
kare 2020 (FSL) –  
Sveriges största kongress 

med ST i fokus! Kongressen riktar sig till 
ST-läkare, blivande ST-läkare, handleda-
re, studierektorer, specialister, verksam-
hetschefer och sjukvårdshuvudmän. 

SVERIGES STÖRSTA KONGRESS 
FÖR ALLA LÄKARE
Ett av kongressens viktigaste syfte är att 
kunna erbjuda utbildning till alla Sveri-
ges alla läkare, oavsett specialitet. Pro-
grammet utformas därför i linje med de 
specialitetsövergripande ST-målen, såväl 
för utbildning enligt 2008 som 2015 års 
ST, som finns i Socialstyrelsens målbe-
skrivningar. Detta uppnås genom ett ur-
val av föreläsningar, interaktiva moment 
och kurser. Utöver programpunkterna 
riktade till ST-läkare arrangeras även 
föredrag, temadagar och kurser ämnade 
för specialister, handledare, studierekto-
rer och chefer. Alla kan välkomnas till en 
arena med en riktigt bra lärmiljö i fokus!

KVALITETSGRANSKAD  
UTBILDNING
Hela kongressen, inklusive kursverk-
samheten, kommer liksom tidigare år att 
genomgå en extern kvalitetsgranskning 
via LIPUS. Samtliga tidigare kongresser 
har fått höga betyg i de skriftliga 

LIPUS-enkäter som genomförts efteråt. 
Du som är ST-läkare på kongressen får 
intyg enligt Socialstyrelsens riktlinjer 
motsvarande olika delmål, beroende på 
vad du väljer att delta i.  Lyft ditt delta-
gande till diskussion med din handledare 
och stäm av hur du på bästa sätt ska 
kunna uppnå ett delmål i relation till din 
specialitet och dina kunskapsbehov.
Att uppnå delmål innebär oftast att ge-
nomföra ett antal olika aktiviteter för att 
samla in tillräcklig kunskap (såsom kurs, 
klinisk tjänstgöring/auskultation, delta-
gande i större yrkesrelaterad samman-
komst, medsittning mm). På FSL 2020 
kommer kursmomenten att byggas upp 
på flera olika vis för att kvalitetssäkra och 
fördjupa kursinnehållet.

NATIONELL MÖTESPLATS
När stora delar av landets yngre läkare, 
specialister, handledare, studierektorer, 
chefer och beslutsfattare samlas på FSL 
skapas en nationell arena för diskussion 
och erfarenhetsutbyte. Kongressens 
dagar skapar möjlighet att diskutera 
ST-frågor, handledning, utbildning och 
aktuella ämnen för framtidens sjukvård. 
På kvällstid lämnas det utrymme för 
umgänge under mer avslappnade former; 
med mingel, underhållning och festlig-
heter för den som så önskar.

Mötet riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer,  
specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Ett av kongressens  

viktigaste syfte är att kunna erbjuda utbildning och fortbildning till Sveriges alla  
läkare, oavsett specialitet. Svenska Läkaresällskapet är på plats  

med ett flertal programpunkter under kongressen. 

”FSL – Sveriges största  
kongress för alla läkare” 

SLS på turné
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SLS PÅ FSL DEN 1-4 SEP 2020
SLS är en nära samarbetspartner i FSL-organi-
sation och bidrar med ett flertal vetenskapliga 
föredrag. I FSL advisory representeras SLS av 
ordförande Britt Skogseid och vice ordförande 
Tobias Alfvén tillsammans med Ola Björgell, 
president för FSL. Från SLS kansli koordinerar 
Sophie Palmquist-Klockhoff SLS program- 
bidrag. Ni möter oss också i utställningen 
– välkomna att besöka oss! 

URVAL AV SLS PROGRAMPUNKTER
•     Nationella ”BT-dagen” Hans Hjelmqvist 
ordförande SLS utbildningsdelegation med 
flera.  

•     SLS Forskarskola Linda Johnsson, postdoc 
forskare i Kardiovaskulär epidemiologi vid  
Lunds Universitet. 

•     Global hälsa och hållbar utveckling  
SLS kommitté för global hälsa.       

•     Diagnostik och behandling - (läke-) 
konsten att hålla balansen mellan för 
mycket och för lite  Mikael Sandlund,  
professor i psykiatri, samt ordförande i SLS  
etikdelegation med flera.  
    
•     Psykisk ohälsa och suicid Bo Runesson, 
professor i psykiatri vid KI samt ledamot i SLS 
nämnd.

•     Fysisk aktivitet, från vetenskap till  
verkstad, för psykisk hälsa  Jill Taube, SLS 
Levnadsvaneprojekt

•     Framtidens specialistläkare- är det        
möjligt utan internationell erfarenhet? 
Märit Halmin, ledamot SLS nämnd,  
narkosläkare med erfarenhet av uppdrag  
för Läkare Utan Gränser i Syrien, Jemen  
och Afghanistan.

•     Sjukvården & klimatförändringar -  
prevention & aktion Kandidat- och under- 
läkarföreningen 

•     SLS Hippokratespristagare 2020 
Presentation av årets etikpristagare. 
 
AVSLUTNINGSFÖREDRAG MED  
EMMA FRANS  
Emma Frans är doktor i epidemiologi, fors-
kare och vetenskapsskribent. Utsedd till Årets 
folkbildare och sommarpratare samt känd 
från TV. Emma skriver i Svenska Dagbladet 
under vinjetten ”Vetenskapskollen” och har 
fått Stora Journalistpriset i kategorin ”Årets 
Röst”. Senaste boken heter ”Sant, falskt eller 
mitt emellan” och innan den kom ”Larmrap-
porten – att skilja vetenskap från trams”. 
Emma håller avslutningsföredrag om konsten 
att kritiskt granska och presentera forsknings-
nyheter.  

FRAMTIDENS SPECIALISTLÄKARE  
Den 1-4 september 2020, Malmö Arena.  
För program & anmälan besök  
framtidenslakare.se 

Årets Folkbildare Emma Frans  
– Att skilja vetenskap från trams
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Förmiddagens inleds med en problembeskrivning som lyfter de utmaningar som svensk  
sjukvård står inför inklusive klimat- och miljöfrågan, samt hur dessa hanteras, med exempel  

från England som kontrasteras mot upplägget i Sverige och avslutas med  
en debatt om framtiden och läkarnas roll.  

 
Under eftermiddagen diskuteras hållbarhetsinitiativ som initieras av läkare och som  

ger exempel på hur vården kan utvecklas i en riktning som eftersträvar ett mer effektivt  
resursutnyttjande i termer av ekonomi, klimat-och miljöpåverkan och  

personalengagemang i samverkan mellan olika yrkesgrupper.  
 

Dagen avslutas med paneldiskussion.
 

MEDVERKANDE 
Maria Wolodarski, ordförande SLS arbetsgrupp för klimat & hälsa, onkolog,  

Göran Stiernstedt, docent, statlig utredare,  
Sonia Roschnik, director, Sustainable Development Unit,  

Cambridge, England, Lars Berko, VG-regionen, Emma Spak, Sveriges Kommuner och Regioner (preliminärt),  
My Holmgren miljösamordnare Tema Cancer NKS, Stockholm, Tobias Pettersson, anestesiolog, Danderyds sjukhus,  

Ulrika Nyhammar, allmänläkare, Karlstad med flera. 

MER INFORMATION & ANMÄLAN  
www.sls.se

HÅLLBAR SJUKVÅRD  
– från koncept till klinisk praxis

Välkommen till en fortbildningsdag om hållbar sjukvård  
den 10 november, kl. 9-16, Svenska Läkaresällskapets hus.
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Stora Likarättsdagarna & Stora Likarättsgalan arrangeras av Region Skåne under ledning av Ola Björgell, Karin Andersson, Susanne Ehn, 
Sahar Janfada-Baloo i samarbete med Region Skånes likarättsambassadörer, Musik i Syd, Malmö Arena samt Svenska Läkaresällskapet.

Biljetter: Ticketmaster.se 077-578 00 00
Information: likarätt.nu

Rickard Söderberg
Minna Weurlander
Petri Sångare under ledning av  
Alexander Einarsson
Tommy Juth &  
Lasse Berggrensson
Kapellmästare  
Carl Adam Landström

BILJETTER: ticketmaster.se • 077-578 00 00

med musi k och sång

Senior i Centrum och Seniorgalan arrangeras av Region Skåne under ledning av Regionöverläkare 
Ola Björgell och med Professor Sölve Elmståhl som vetenskaplig ordförande, samt i nära samarbete 
med Malmö stad, Södra Regionvårdsnämnden, Malmö Arena och Musik i Syd. www.senioricentrum.seO

Minneskören under ledning av Viktoria Folkesson 
Kapellmästare Carl Adam Landström

STORA LIKARÄTTSGALAN

 

En festlig kväll med musik för alla

Rickard Söderberg med gäster
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VETENSKAPLIGA 
SYMPOSIER

23-24/4 MALMÖ 
BZ 102 DYSFAGI – FARLIGT,  
VANLIGT OCH OFTA FÖRBISETT!
Symposiet vänder sig till alla lä-
kare och fokusera på dysfagins 
patogenes.   

28-29/5 SOLNA 
BZ 103 IMMUNITY AND AUTO- 
IMMUNITY IN EARLY CHILD-
HOOD
The symposium will feature a 
series of lecture by leading 
scientists. Its a first time initiative 
to discuss the shaping of the 
immune system in early child-
hood and its consequences for 
the adult. 
 
16/9 SLS 
TRANSLATIONELLT FORSKNINGS-
SYMPOSIUM MED NIKOLAS 
HEROLD
 
24-25/11 MALMÖ
SWEDISH GLOBAL HEALTH  
CONFERENCE
www.sghc2020.org

SLS FORTBILDNINGSAKTIVITETER I URVAL

SLS PÅ TURNÉ  
 
24-25/3 KALMAR  
SLS eHÄLSODAGAR 2020 
Två dagar med fortbildning 
om eHälsa. Vänder sig till hela 
läkarprofessionen. Samarbete 
mellan SLS och eHälsoinstitutet, 
Linnéuniversitetet.  

6-7/5 MALMÖ
STORA LIKARÄTTSDAGARNA 
2020  
Sveriges största kongress med 
likarätt i fokus. SLS medverkar 
med program.  
 
1-4/9 MALMÖ 
FRAMTIDENS  SPECIALIST- 
LÄKARE 
Sveriges största kongress med 
ST och fortbildning i fokus. SLS 
medverkar med fler program-
punkter för ST-läkare och som 
fortbildning till specialister. 

 
SLS PREMIUMRESOR
 
10-18/10 CHAMPAGNE 
RUNDRESA I CHAMPAGNE   
Kollegial samvaro, nätverkande  
och välmående i fokus. 

SLS FORTBILDNINGS- 
DAGAR
29/4 OSTEOPOROS 
5 /5 JÄMLIK HÄLSA 
8/10  DIAGNOSTISKA FEL  
10/11 HÅLLBAR SJUKVÅRD 
18/11 ALKOHOL & OPERATION 
26/11 ETIKDAG: AI & LÄKAR- 
PROFESSIONEN

SLS POLICY/DEBATT 
 
12/3 SLS
NÄR LÄKARETIKEN SÄTTS PÅ 
PROV
Med Hippokratespristagaren 
Fredrik Tamsen.

5/5 SLS
HANDLINGSPLAN FÖR UNGAS  
PSYKISKA HÄLSA 
Arrangör: SLS arbetsgrupp för 
nationell kraftsamling för barn & 
ungas hälsa.

Läs mer om av alla SLS  
programaktiviteter på   
www.sls.se/om-oss/aktuellt/ 
kalendarium

16/9 2020 Translationellt forskningssymposium 

med Nikolas Herold
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URVAL UR KUFs PROGRAMVERKAMHET 2020 
Mars: Coronaviruset Covid19 (Uppsala) 
April: Tips & Tricks för blivande underläkare (Linköping)
Maj: Beroendesjukdom: Fokus Cannabis (Linköping)
Reflexion & debriefing - hur kan jag använda det i den 
kliniska vardagen (Umeå) 
September: Master class Klimat & Hälsa (prei. Sthlm)
Oktober: Global Health Week (nationellt) 
November: KUFs medlemsdag med Vintergala och 
årsmöte (Stockholm) 
December: World HIV Day - Föreläsning (Umeå) 
MER INFO www.facebook.com/kandidatforening/

LUND UNIVERSITY MALMÖ 24-25 NOV 2020 
SWEDISH GLOBAL HEALTH CONFERENCE – Achieving 
the SDGs through social innovation and multidiscipli-
nary action.
The conference brings together researchers, students, 
policy makers, civil society and practitioners to explo-
re how we can leverage multidisciplinary action and
social innovation for improving health and well-being 
for those in most need. 
 
PROGRAM & REGISTRATION www.sghc2020.org

SLS FORTBILDNINGSDAG DEN 5 MAJ 2020 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET  
JÄMLIK HÄLSA I SVERIGE – MED FOKUS PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I  
UTSATTA OMRÅDEN
Bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet. Ändå växer ojämlikheten i hälsa. Att bedriva god och jämlik vård i  
utsatta områden är en särskild utmaning. Det finns ett stort behov av nationell samverkan och erfarenhetsutbyte.  
SLS arrangerar ett heldagsmöte på temat Jämlik hälsa i Sverige i samarbete med Svensk Socialmedicinsk Förening  
och Svensk Förening för Allmänmedicin. Mötet består av två delar, en allmän debatt följt av en fördjupande utbild-
ningsaktivitet. Målgruppen är kliniskt verksamma samt personer som på andra sätt arbetar med folkhälsa och jämlik 
hälsa på olika nivåer i samhället.

PROGRAM & ANMÄLAN invajo.com/l/qz8m5CmDXm

DEN 17 MARS SLS 
KONST & LÄKEKONST
”Mer än kul?”  
Per Naroskin kåserar och  
Marika Willstedt 
musicerar kring humorns  
betydelse i och utanför vården.  
Det sägs att ett skratt förlänger livet – forskningen verkar 
bekräfta detta. Varför är det så?  
 
MER INFORMATION  
www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium

DEN 21 APRIL SLS 
KONST & LÄKEKONST
Att tonsätta vansinne 
För att uttrycka starka  
känslor har många kompo- 
sitörer genom århundraden  
gestaltat människor som drabbas av vansinne. Urban 
Josefsson och Per-Henning Olsson berättar hur de gått 
tillväga för att vi som lyssnar ska uppleva dessa starka 
känslor även i våra dagar. 
MER INFORMATION 
 www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium
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PODCAST

THE SWEDISH GLOBAL HEALTH 

-A Podcast about Global Health 

and Sustainable Development

SLS podcast om global hälsa och hållbar utveckling  hittar du på Soundcloud!Ta del spännande samtal  med världsledande  experter!



THE SWEDISH GLOBAL HEALTH 

KALENDARIUM 
Svenska Läkaresällskapets 
programaktiviteter presenteras 
på www.sls.se/om-oss/aktuellt/
kalendarium

HÅLL DIG UPPDATERAD!

NYHETSBREV
Vill du prenumerera på SLS 
nyhetsbrev kontakta  
jaana.logren@sls.se
 
DIGITALA INBJUDNINGAR
Vill du få digitala inbjudningar 
till våra aktiviteter & event
kontakta program@sls.se

LÄS MER OM SLS
www.sls.se
 
KONTAKT
Vill du komma i kontakt med 
SLS programkommitté 
kontakta program@sls.se

FACEBOOK
www.facebook.com/svenskalakare-
sallskapet

TWITTER
www.twitter.com/sls_sv
 
YOUTUBE
www.youtube.com/user/Lakare-
sallskapet

Ta del av alla  SLS programaktiviteter på  www.sls.se.
Vill du få digitala inbjudningar till våra aktiviteter & eventkontakta

program@sls.se

SLS YouTubekanal
Vi livesänder och spelar in våra debatter och  
seminarier för att alla ska kunna ta del av  
våra programaktiviteter. 

www.youtube.com/user/Lakaresallskapet



 

Sveriges största kongress med ST och fortbildning i fokus 
 

Mötet riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, 
verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Ett av kongressens viktigaste syfte är att 
kunna erbjuda utbildning och fortbildning till Sveriges alla läkare, oavsett specialitet.  

Svenska Läkaresällskapet är på plats och erbjuder utbildning och fortbildning i  
ett flertal programpunkter under kongressen.  

 
Läs mer på framtidenslakare.se

VÄLKOMMEN TILL  
FRAMTIDENS SPECIALISTLÄKARE 

1-4 SEP 2020 MALMÖ

Välkommen till  FSL – Sveriges största  kongress med ST i fokus.Utbildning, fortbildning och möten som ger mersmak!Vi ses den 1-4 september 2020.
 


