SLSAKTUELLT
3/2017 • SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING

CENTRALISERINGSIVER
– Beslutsfattare behöver lyssna
med specialister som arbetar
i patientnära verksamhet,
säger ordförande för Svensk
Urologisk Förening.
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MILJONER KRONOR
delas ut av SLS som
forskningsanslag
och priser 2017.

Otålig optimist
Som läkare i Bhutan i Himalaya märkte Mariam Claeson att hon kunde
göra större skillnad på sikt genom att påverka de bakomliggande orsakerna
till barnadödlighet. Just nu är Global Financing Facility, Världsbanken, hennes
uppdragsgivare och arena för att stärka kvinnors och barns rättigheter.

VETENSKAP

UTBILDNING

KVALITET

ETIK

”Beslut ska vila på kunskap,
inte på tyckande.”

SLS har startat kurs för asylsökande läkare från icke EU-länder.

Hur ska relationen mellan akademin och sjukvården riggas?

Diskutera digitala vårdcentraler på Etikdagen.

Foto: Samuel Unéus
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SLS
KÄRNVÄRDEN
VETENSKAP
Forskning är en viktig del för att
skapa bättre förutsättningar för
dagens och morgondagens befolkning. SLS bevakar forskningsfrågor
och stödjer medicinsk forskning,
bland annat genom att årligen dela
ut omkring 30 miljoner kronor i
forskningsanslag och resebidrag.

UTBILDNING
SLS främjar och bevakar förutsättningar för läkares utbildning
från grundutbildning till fortbildning
med utgångspunkt från samhällets
och patienternas behov.

02
KVALITET
Tillsammans med de vetenskapliga
sektionerna samt kommittéerna
för säker vård, medicinsk kvalitet,
medicinsk språkvård, e-hälsa,
läkemedelsfrågor, global hälsa och
prevention arbetar SLS med övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvården.

Kära medlemmar!

S

synligt i debatten om utvecklingen av hälso- och
sjukvården och det medicinska kunskapssamhället.
Det var uppenbart i Almedalen och återspeglas också i två uppdrag som regeringen nyligen lämnat, till SBU angående
kunskapsunderlaget
för organisationsmodeller som värdebaserad vård och
till Statskontoret
avseende detaljreglering och professionernas ansvar.
I bägge frågorna
har SLS fört en
intensiv debatt
under lång tid i både
brev till myndigheter och i tidningsartiklar. Vi kan påverka! Men det
fförutsätter att vi har ett brett
medlemsstöd i läkarprofessiom
nen.
n Vår påverkan måste också
vara
v trovärdig och baserad på
egna väl genomarbetade förslag.

Svenska Läkaresällskapet
är läkarkårens oberoende
vetenskapliga och professionella
organisation. Vi arbetar med frågor
baserade på vetenskap, utbildning,
etik och kvalitet. Vårt syfte är att
verka för förbättrad hälsa och
sjukvård i samhället.

tillgängligt hälso- och sjukvårdssystem
med huvudansvar för kontinuitet och
samordning.
En arbetsgrupp inom SLS bidrar till-

sammans med flera andra aktörer med
förslag till utformningen av morgondagens nära vård, som i första hand ska
möta behoven hos den
dominerade patientgruppen med långvariga
sjukdomstillstånd. Men
samtidigt vara snabbt
tillgänglig vid tillfälliga
behov.

”Vi kan påverka!
Men det förutsätter att vi
har ett brett
medlemsstöd
i professionen.”

Den framtida inrikt-

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

venska Läkaresällskapet är

Stefan Lindgren,
ordförande

ningen på SLS arbete
presenteras och kommuniceras i vårt Idéprogram som färdigställs under hösten.
Där motiveras SLS
ställningstaganden
och aktiviteter i en
rad centrala frågor.
Bland annat när
det gäller den Nära
vården som bas i ett
välfungerande och

SLS proaktiva roll ut-

gör också utgångspunkt
för vårt möte 14–15
november, Framtidens
Medicin & Hälsa. Mottot är ”Dags att ta
initiativet”, vilket återspeglar vår vilja
och förmåga att ta ansvar för utveckling
och kvalitet. Utan detaljstyrning, där
i stället ”proffsen får vara proffs” och
med adekvat och kompetent verksamhetsstöd ägna sig åt vårdens kärnvärden,
för läkarkårens del i första hand just
medicin och hälsa. Mötet har tre huvudteman som problematiserar och diskuterar
teknik, etik och den medicinska debatten i samhället. Alla med fokus på den
framtida läkarrollen och kompetensen.
Se vidare fler artiklar i denna tidning.
Men framför allt – kom till mötet och
delta i debatten! Läkarkåren behövs
som en kraft för att utveckla framtidens
hälso- och sjukvård och det medicinska
kunskapssamhället. Då måste vi höras,
synas och bidra med förslag. SLS är den
naturliga kanalen för den debatten.
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Ny selektiv PDE5-hämmare
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DEBATT
LÄKARE SOM VÅGAR TALA

Om att våga ta
Text Ulrica Segersten Foto Colourbox

I

bland känner sig Märit

Halmin som Leif GW Persson
som hamnat i rollen att offentligt tycka till om allt. Det
kan var priset man får betala
om man figurerar på tidningsomslag
och i debattartiklar – och när man är
ganska ensam om att säga ifrån när det
har blivit svårt att utföra sitt jobb som
läkare på grund av system som politiken har skapat.
Det visste inte Märit Halmin när
hon tillsammans med Lollo Makdessi
2013 startade Läkaruppropet efter
Maciej Zarembas artikelserie Patientens pris i DN.
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Som för de allra flesta läkare fanns

Framtidens

& Hälsa
Medicin
STOCKHOLM 14-15 NOV 2017

Foto: privat

DAGS ATT TA
PLATS I DEBATTEN
När, hur och
varför ska
läkare ta plats
i debatten?
Behöver vi
som läkare ha en gemensam röst
eller kan vi ha flera? Möt professorn
och överläkaren Fredrik Nyström
på Framtidens Medicin & Hälsa.
Se programmet sid 10–11.

det för Märit Halmin en tanke om
den goda läkaren, något som i sig kan
kräva en lång utläggning, när hon väl
valde yrket (efter sjuksköterskeutbildning och 10 år inom vården). Hon hade
ganska tydliga tankar om läkekonst
och möjligheten att möta människor,
trösta, lindra och inge förtroende.
– Under läkarutbildningen fick
vi lära oss att vi skulle ställa öppna
frågor till patienterna, be patienten
berätta i stället för att säga: du har
sökt vård för att du har ont i magen.
– När jag sedan praktiserade detta
på en akutmottagning blev jag genast
fast en timme med patienten som
berättade om brustna relationer och

problem på jobbet. Sjuksköterskorna
blev vansinniga på mig när kön utanför mitt rum växte.
Märit insåg att det där fungerade

MÄRIT
HALMIN
Narkos- och
intensivvårdsläkare vid SÖS
och ledamot i
Svenska Läkaresällskapets
styrelse.

ju inte alls. Hur verklighetsfrånvänd
hade läkarutbildningen egentligen
varit? tänkte hon.
– Men i dag är jag glad för vad vi fick
lära oss, annars skulle jag aldrig förstå
hur fel det har blivit i verkligheten. Att
vi aldrig hinner möta patienterna och
göra det som fick oss att vilja bli läkare.
Man vänjer sig snabbt, menar hon,
även vid det som är galet och fel, blir indoktrinerad. Blir en som reproducerar
systemet fastän man ser att det är dåligt.
– Det som får mig att känna hopp
är de unga läkarna. Antingen är de mer
klarsynta eller modigare att säga ifrån
när de kommer ut i praktik, de protesterar vilt mot diskrepansen mellan det
de har fått lära sig under utbildningen
och hur det sedan ser ut i verkligheten.
Att läkare har ett ansvar att ta

plats i debatten tycker Märit är en
självklarhet, även om det i verkligheten är få som vill eller vågar.
– Jag menar att den status som läkaryrket fortfarande har i samhället,
där det har betydelse när professionen
uttalar sig, är ett privilegium som
genererar ett ansvar, en skyldighet att
säga ifrån när politiska system eller

Med läkaryrket följer också ett ansvar att ta plats i
debatten och säga ifrån när man utifrån medicinska
argument ser att patienter far illa i dagens hälso- och
sjukvård, menar narkos- och intensivvårdsläkaren
Märit Halmin. På Svenska Läkaresällskapets
möte Framtidens Medicin & Hälsa är
”Våga ta plats i debatten” ett av tre centrala
ämnen som diskuteras och debatteras.

plats i debatten
beslut leder till att patienter kommer i
kläm – och vi ser det.
– Om vi som läkare då abdikerar
och bara muttrar i köket fastän vi ser
att patienterna riskerar att fara illa,
blir vi per automatik medbrottslingar.
– Har vi inte skrikit oss hesa i protest har vi inte heller tagit vårt ansvar,
säger Märit, och tillägger:
– Den där rädslan att få en politisk
stämpel på sig om man uttalar sig är
helt oproportionerlig.
Att det finns avarter där läkare fel-

aktigt använder auktoriteten i sin
profession för att tycka till om saker
som inte alls har med professionen
att göra, är ingenting Märit blundar
för. När läkare som just läkare tycker
till om Slussen, eller nåt. Det är naturligtvis fel, säger hon.
– Men risken för att någon läkare
missbrukar sin status får ju inte göra
att alla de övriga är paniskt rädda för
att uttala sig när det riskerar att bli
politiskt laddat.
För vad är politik? frågar Märit
Halmin, och svarar själv: Att man
vill ha förändring.
– Därför ska man inte vara så rädd
för det politiskt laddade så länge man
baserar sina åsikter och ställningstaganden på medicinska argument
och evidens, inte på partipolitik, säger
hon och förtydligar att om profes-

sionen är för sluten skapar det bara
misstanke och osäkerhet. Och vem
tjänar på det?
I vilka frågor är det då speciellt
angeläget att läkarna tar plats i debatten? Märit Halmin tycker att det
är tydligast i frågan om hur vården styrs och vilka konsekvenser
dagens (ekonomiska) styrning får för
patienterna. Här tycker hon att både
Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund blivit mycket tydligare i att säga ifrån. Och att det är
väldigt betydelsefullt.
– Det är först när vi gemensamt uttalar oss som yrkesgrupp som det blir
kraft bakom orden. Det räcker inte
med att fyra läkare skriver under en
debattartikel nu och då.
Märit Halmin berättar att hon har

fått oväntat mycket stöd också av äldre
läkare. Men det är framför allt från
unga läkare, läkarstudenter och ATläkare som hon får massvis med brev,
samtal och stöd för att hon debatterar.
– De unga är förbannade över att
deras ideal och anledningar till att de
ville bli läkare blir krossat av verkligheten i dagens hälso- och sjukvård.
De har en jäkla vilja att förändra, säger Märit, och menar att det gör att
hon känner sig ganska hoppfull om
framtiden. Även när det gäller framtiden för organisationer som Svenska

SE VIDEOKLIPPET där
Märit Halmin
intervjuas
inför Svenska
Läkaresällskapets möte
Framtidens Medicin & Hälsa den
14–15 november
på Stockholm
Waterfront.
www.sls.se/fmh

Läkaresällskapet och medlemsengagemang framöver.
– Om tio år blir de unga läkarna
mina kollegor. De kommer att härja
och vara engagerade, det är jag säker
på. Och de hjälper mig redan att lyfta
blicken från min verklighet där jag varannan dag känner hopp och varannan
förtvivlan. De unga läkarna är tydliga
med att de som läkare inte kommer
att drivas av hur mycket beröm de får
för antalet diagnoser de lyckas producera per dag. De vill mer än så.
På frågan om det är värt priset att

göra sig synlig som den debatterande
läkaren, svarar Märit:
– Det måste ju vara värt det eftersom jag fortsätter. Men visst, det är
ganska ensamt, även om jag egentligen har fått väldigt lite skit.
Journalister som intervjuar Märit
Halmin säger att de har svårt att hitta
någon annan läkare som vågar prata.
– Jag fattar inte vad jag skulle vara
rädd för. Samtidigt gillar jag inte att
för att jag vill ha förändring måste
jag på köpet bli personen som syns
och hörs, en persona, men det är just
nu det enda sättet att få en plattform.
– Om alla som skickar mig uppmuntrande mejl och ger mig ryggdunk
skulle ta klivet in i debatten, skulle det
bli mycket lättare och inte kopplat till
en person, säger Märit Halmin. ■
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PORTRÄTT
MARIAM CLAESON, VÄRLDSBANKEN

”Vi kan
inte vänta!”
Nästan hela sitt yrkesliv har svenska läkaren Mariam Claeson
outtröttligt arbetat för barns och kvinnors hälsa i världen. Kliniskt, ja,
men under en stor del av sin karriär har hon sett till att finnas där
det finns både kunskap och pengar att påverka system och beslutsfattare.
Text Ulrica Segersten Foto Samuel Unéus

D

et bildas en informell
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kö runt Mariam Claeson vid kaffepauserna
när några av de främsta internationella ledarna inom global hälsa är samlade
på Kungl. Vetenskapsakademien i
Stockholm. Richard Horton, chefredaktör för The Lancet, och internationella representanter från universitet och institut är här för att på
initiativ av SIGHT (Swedish Institute
for Global Health Transformation)
under ett par dagar diskutera vilken
roll Sverige kan spela för global hälsa.
Det höjs röster internationellt för

att Sverige tappar position och engagemang i frågan. Svenskan Mariam
Claeson är dock en av rösterna som

Framtidens

& Hälsa
Medicin
STOCKHOLM 14-15 NOV 2017

Foto: privat

DAGS ATT TA
GREPP OM ETIKEN
”Läkare ställs
inför konflikten
mellan att följa
regler och
att göra det
de uppfattar som etiskt rätt.” Ulrik
Kihlbom, docent och lektor i etik,
diskuterar lösningar i praktiken på
Framtidens Medicin & Hälsa.

MARIAM
CLAESON
Ålder: 63
Karriär: Chef,
GFF, Världsbanken, Bill &
Melinda Gates
Foundation,
WHO, Sida. Läkare i Tanzania,
Bangladesh och
Bhutan, Nationell
immunisering
och kontroll av
diarrésjukdomar
(Etiopien), hälsosektorutvecklingsprogram i
bl.a. Egypten,
Jordanien, Uzbekistan, Kina
och Filippinerna.
Nationella Hiv/Aids-program i
Afghanistan och
Indien. Läkare
på barnkirurgen
S:t Görans
sjukhus.

hörs, och som hävdar att Sverige och
många svenskar spelar en viktig roll.
Hon har själv bidragit både i sin roll
vid Bill & Melinda Gates Foundation
och för tillfället som chef för The
Global Financing Facility (GFF)
inom Världsbanken.
– I mitt arbete internationellt ser
jag tydligt att Sverige kan bidra med
väldigt mycket mer, inte minst vetenskapligt, säger Mariam.
Hon menar att Sverige med Hans

Rosling och andra svenska experter på
global hälsa har inspirerat många, att
det är bland annat därför Bill & Melinda Gates Foundation har finansierat
starten av det nya institutet SIGHT
med Svenska Läkaresällskapets tidigare ordförande Peter Friberg som föreståndare.
– Det fi nns ett viktigt arv efter
Hans Rosling som Sverige behöver
förvalta. Vi kan inte vänta. Just nu sker
många beslut som påverkar speciellt
kvinnors hälsa. Sverige måste därför
fortsätta Hans Roslings arbete, säger
Mariam, glad över att Ola Rosling drog
en energisk Gapminder-presentation
för de församlade experterna som visade vilken betydelse framtagna data
kan ha för evidensbaserade policyförändringar.
Och varför behövs det globala
perspektivet och engagemanget?
– Det finns gemensamma utma-

ningar var man än bor. Fattiga eller marginaliserade människor har
mycket mer gemensamt med utsatta
i andra fattiga länder än med sina rika
grannar. Det finns gemensamma
problem, även om lösningarna är specifika och lokala. Vi behöver alltså
lära av varandra.
– Vi ser till exempel att oavsett
geografi är tonåringar en utsatt grupp
och lider i allt större utsträckning av
depressioner och självskadebeteende.
I Bangladesh och afrikanska länder
lider och dör för många ungdomar
fortfarande i tonårsgraviditeter. I
Mellanöstern handlar det ofta om
våld som hotar ungas hälsa.
– Det gemensamma är att vi
måste börja investera mer i ungdomars hälsa och utveckling oavsett
geografi och kultur, men ta hänsyn
till de faktorer som driver ohälsa och
dödlighet lokalt. Det blir lättare att
engagera myndigheter i Sverige för
hälsoutmaningarna globalt om vi ser
att vi har gemensamma problem på
våra ungars bakgårdar.
Vad fick dig att som läkare
gå över till en mer övergripande
roll för att påverka hälsosystem
internationellt?
– Jag har alltid velat jobba i utvecklingsländer. Men som läkare i Bhutan
i Himalaya insåg jag att de flesta barn
dog av annat än vad kliniska grepp
kunde åtgärda. Jag tog kontakt med

som jobbar kliniskt, planerare och
finansiärer. Framför allt behövs fler
läkare i samhällsbygget för att det
människocentrerade synsättet inte
ska komma i skymundan. Tekniska
innovationer behöver också skapas
runt individens behov och vi behöver
tänka mer i populationstermer.

”Framför allt
behövs fler
läkare i samhällsbygget.”

I Linnés anda. I över 30 år har Mariam Claeson, läkare från Sverige, jobbat över hela världen med att visa
på de bakomliggande orsakerna till barns, kvinnors och fattigas ohälsa, i dag med uppdrag för Världsbanken.

WHO för att skapa ett förebyggande
program. Då det blev tydligt för mig
att jag kunde göra mer nytta för fler
genom att påverka primär vård, folkhälsa och de bakomliggande orsakerna
till barnadödlighet.
Mariam hade hunnit med preven-

tivt arbete i många utvecklingsländer, både för WHO och Världsban-

ken, då hon blev handplockad 2012
av Bill & Melinda Gates Foundation.
– Och nu är jag tillbaka på Världsbanken igen och jobbar med finansiering av kvinno- och barnhälsa.
Från ett läkarperspektiv, vilka
frågor och samarbeten skulle behöva
hända för att göra större skillnad?
– Det är viktigt att hitta nya och
bra samarbetsformer mellan läkare

Mariam Claeson, du var engagerad i SLS
stora möte Global Health Beyond 2015.
Vad betydde SLS möte för dig?
– Det var spännande och nytt med debatter om fattiga människors rätt
till hälso- och sjukvård. Hans Rosling var provocerande som vanligt
och uppmanade läkare till globalt engagemang. Efteråt diskuterade jag
med SLS dåvarande ordförande Peter Friberg om att ta den här idén

Vilken är din viktigaste
lärdom av att arbeta med
Bill och Melinda Gates?
– Fokuseringen på resultat, att de
så idogt vill se en förändring. De fokuserar på interventioner som tydligt
förändrar människors liv. Grundvärderingen är att alla människor är lika
värda, att alla ska ha samma möjlighet. Pengarna bidrar förstås, men
deras röst och syn på världen är lika
mycket värt som pengarna.
Det finns en pågående diskussion om läkarprofessionens allt
svagare röst. Hur ser du på det?
– Läkare måste vara mer engagerade i beslut som påverkar vården.
De behöver förenas och använda sin
kunskap för att bidra och försvara
en människocentrerad vård. Det är
bekymmersamt att många människor tappar tilltron till kvaliteten i
den svenska vården. Det är en hög
kostnad för Sverige när man börjar
försumma tidiga vårdinsatser.
– Jag är egentligen chockerad över
att hälsa inte har större utrymme i
valtider. Det kommer till exempel inte
som någon överraskning att andelen
äldre människor kommer att växa,
varför är vi då så dåliga på att planera
för det på samhällsnivå?
■

vidare och att engagera unga människor i global hälsa. På mötet var
det nämligen tydligt att frågan engagerade unga.
– Sedan gällde det att omsätta idén i praktiken och få fram Sveriges
röst i globala sammanhang. När vi skissade på det som sedan blev
ett nytt svenskt institut (SIGHT), visste vi inte hur betydelsefull den
svenska rösten skulle komma att bli, inte minst genom det som skett
på grund av det amerikanska presidentvalet vad gäller satsningar på
reproduktiv hälsa.
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”Ska vi påverka och leda må
Text Ulrica Segersten Foto Colourbox

enar än som skiljer
läkares vardag åt.
– Arbetsuppgifterna är ofta gemensamma, generiska frågor är centrala
och gemensamma för de flesta läkare,
men det blir sällan möjlighet att dryfta
frågorna över specialitetsgränser, konstaterar Stefan Lindgren, ordförande
SLS, när han får frågan varför Svenska
Läkaresällskapet bjuder in till mötet
Framtidens Medicin & Hälsa.
– Läkarkåren har förutsättningar
att ta initiativ till att förbättra svensk
hälso- och sjukvård, men vi måste
också ta ansvar att tala om hur.
Med det nya mötet vill Svenska
Läkaresällskapet visa hur läkare kan
vara delaktiga och engagerade i samhällsdebatten och -utvecklingen utifrån samhällets och patienters behov,
lyfta centrala värden när det behövs.
– Vi kan inte vara passiva medpas-

sagerare om utvecklingen inte är förenlig med våra kärnvärden eller när
våra enheter kommer i direkt konflikt med hälso- och sjukvårdslagen
för att de måste prioritera effektivitet.

Foto: Tove Smeds
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D

et finns mer som för-

I och med ordförandeskapet för SLS

STEFAN
LINDGREN
inleder och sammanfattar mötet
Framtidens Medicin & Hälsa.
– Mötet ska få
läkare att se att
det är möjligt att
påverka, att få
trovärdiga och
konstruktiva
idéer baserat på
vår kompetens
om hur vi kan
förändra.

har Stefan Lindgren själv tagit plats i
debatten och offentligheten.
– Det är absolut värt det, att agera
för professionen. Som läkare måste vi
medverka till att utveckla hälso- och
sjukvården så länge man utgår från
medicin och det som är bäst för patienterna och samhället.
– Jag är imponerad och glad över
positionen som Svenska Läkaresällskapet har. Min upplevelse är att när
vi uttalar oss lyssnar man, både beslutsfattare och allmänhet.
Dessutom, tror Stefan Lindgren,
att det är oerhört viktigt för läkarkåren att känna att de har möjligheter att påverka i sin vardag.
När programkommittén för mötet

Framtidens Medicin & Hälsa lade
upp riktlinjerna för mötet, identifierades tre rubriker som är angelägna
för läkarkåren att diskutera och debattera: teknikutvecklingen, att som
läkare ta plats i debatten och ta tag i
etiken i läkarens arbetsvardag.
Ola Björgell är ordförande för pro-

gramkommittén och också ny vetenskaplig sekreterare i SLS nämnd.
– Det är en fantastisk samling i
programkommittén som gemensamt
och utifrån olika kompetenser och
erfarenheter har stött och blött för
att ge förslag till programmet, säger
Ola Björgell.
– Och jag är stolt och glad över att
Sällskapet har modet att ordna ett
modernt, interaktivt möte där läkarkåren möts på ett nytt sätt. På mötet
kommer deltagarna att få tag i essensen av de viktiga frågor som vi läkare
brottas med över specialitetsgränser –
och så blir det fortbildning på köpet.

STEFAN LINDGREN OM FMH-MÖTETS TEMAN:

Läkare!
a
Dags att t
plats i
debatten!

”Ska läkaren begränsa sig till
mötet med den enskilde patienten
eller försöka påverka hälsa på
samhällsnivå? Vi anser att läkaren
ska använda sin kunskap för att delta
i debatten, så att medicinska hänsyn
finns med i samhällsbygget.”

Läkare!
a
Dags att t
er
kontroll öv
tekniken!

”Vi behöver bejaka teknik som förenklar
för att få mer resurser över i hälso- och
sjukvården till det tekniken inte kan lösa.
Den ska komplettera, förenkla och förbättra
kommunikationen. Tekniken kan förstås
bli ett hinder om kunskapen är otillräcklig
och de tekniska lösningarna för dåliga.”

Även om patientmötet och
patientens bästa har högsta
prioritet i läkarrollen, innebär
just den prioriteringen ett ansvar.
– Till exempel är en hel del kunskap om levnadsvanor väl befäst,
men inte utbredd. Och det beror på
att läkarkåren inte deltar i debatten,
med konsekvensen att viktiga frågor utelämnas åt charlataner som
blir sedda och hörda i debatten,
säger Stefan Lindgren, ordförande
Svenska Läkaresällskapet.

ste vi ses”
Vill man påverka och trendspana på
riktigt är det självklart att man kommer till mötet, menar Ola Björgell.
Han säger att det är mer angeläget
än på länge att vara med och definiera läkarens roll i samhället. Och i en
mötesform som är så koncentrerad.
– Jag hoppas på ett möte där
många olika specialister kommer för
att ta plats och synas.
Som läkare är patienten och patientens behov alltid prioritet ett,
säger både Stefan Lindgren och Ola
Björgell, men menar att just denna
prioritet också innebär ett ansvar att
bidra till den bästa tänkbara samhällsutvecklingen.
– För att det viktiga och centrala
patientmötet ska fungera, måste fortbildning och möten av det här slaget
finnas. Läkaren ska ha en ledarroll i
framtidens hälso- och sjukvård – och
då måste vi ju ses. Vi måste ta tag i de
frågor som berör oss alla, säger Ola
Björgell.
■

Läkare!
a
Dags att t
grepp om
etiken!

Child brain development,
learning and digitalization
– Den uppkopplade
barnhjärnan
Monday 27th November 2017
in Stockholm

OLA
BJÖRGELL,
Docent & överläkare i medicinsk radiologi,
Lunds universitet. Ordförande
programkommittén för
SLS-mötet Framtidens Medicin
& Hälsa och
ny vetenskaplig
sekreterare i
Svenska Läkaresällskapets
nämnd.

”Dagligen ställs vi inför etiska frågor
som blir utmanande när nya organisationsformer hotar den enskilda
läkarens etiska krav och kommer i
konflikt med patientetiken. Orkar och
vågar vi då stå upp för etiken? Vägra
bli en maskin i produktionsapparaten?”

Speakers: Hugo Lagercrantz
Patricia Kuhl, USA
Tzipi Horowits-Kraus, USA
Torkel Klingberg • Predrag Petrovic
Manfred Spitzer, Germany
Ingegerd Ericsson • Mikael Heimann
Håkan Danielsson • Åse Victorin
Gunilla Bolinder • Anna Bärtås
Åsa Fahlén • Johanna Jaara Åstrand
Josef Milerad
Ingrid Pramling Samuelsson
More information and registration
www.sls.se
The symposium is arranged by
the Swedish Society of Medicine in cooperation with
Acta Paediatrica, Svenska Skolläkarföreningen,
Karolinska Institutets Kulturråd
and the Swedish Paediatric Society
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Framtidens Medicin & Hälsa
– ett nytt forum för den svenska läkarkåren

Den 14–15 november arrangerar Svenska Läkaresällskapet
mötet Framtidens Medicin & Hälsa på Stockholm Waterfront.
TISDAG 14 NOVEMBER
8.45–10.00 Registrering och kaffe
10.00–10.05 Dags att ta initiativet!
Välkomsthälsning av Stefan Lindgren,
ordförande Svenska Läkaresällskapet
10.05–10.10 Hur har läkarrollen sett ut
genom tiderna? Vilka är utmaningarna för
läkarrollen i dag? Introduktion till programmet
för Framtidens Medicin & Hälsa.
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Hur driver digitala läkarbesök på utvecklingen
av patientmötet? Johan Flodin, medicinskt
ansvarig KRY, samtalar om hur dagens
verksamhet kan påverka framtiden och om
vem som är med och driver utvecklingen.
Telemedicin fullt integrerat – snart i varje
landsting? Erik Sköldenberg, överläkare barnkirurgi och projektägare för pilotprojektet med
COSMIC i Uppsala, pratar om hur patientmötet
fungerar med videomöte i ett skarpt projekt.

10.10–12.00
DAGS ATT TA KONTROLL ÖVER TEKNIKEN!
Fokusfråga 1: Om digitaliseringen och patientmötet – vilken utveckling ska läkaren
bejaka och vad krävs av ett patientmöte?

11.10–11.15 Vilken information vill patienten ge till systemen? Är vi beredda att ge de
digitala systemen den information de kräver
för att kunna möta digitaliseringens potential?
En ny rapport från Vårdanalys presenteras
som beskriver människors syn på att dela sina
uppgifter.

10.10–10.40 Går läkaren samma öde till
mötes som prästen? Föreläsning av Anders
Ekholm, vice vd Institutet för Framtidsstudier.
Hur ser framtidens möte mellan patient och
läkare ut i en snar framtid? Vilka är det som
driver på utvecklingen? Hur ser teknikens möjligheter ut? En tankeväckande och ibland kanske provocerande föreläsning om ett möjligt
framtidsscenario.

11.15–11.30 Vilken vision verkar politiken
och myndigheter för? Vilken riktning ger de
som styr? Jean-Luc af Geijerstam, läkare och
tf stabschef, beskriver eHälsomyndighetens
visionsdokument och Lena Furmark, avdelningschef för eHälsa och strategisk IT på SLL och
tidigare statssekreterare (KD), ger sin vision
av hur landstingen bör arbeta med patientmötet i framtiden.

Foto: Lena Dahlström

Anders Ekholm.

11.30–11.35 En vision att sträva mot?
Susanne Bergenbrant Glas, ledamot i SLS
Kommitté för eHälsa, ger sin vision av hur
digitaliseringen kan utvecklas samtidigt som
kärnan i patientmötet bevaras.

12.00–13.30 Lunch på Stockholm
Waterfront
13.30–16.00
DAGS ATT TA GREPP OM ETIKEN!
Fokusfråga 2: Att vara professionell som
läkare innebär flera saker. När det gäller
att hantera flera av de etiska dilemman
man möter i sin yrkesvardag – hur ska
och kan vi agera? Vad krävs i form av arbetsplatskultur och system för att komma
åt de missförhållanden som uppdagas?
13.30–13.40 Att vara professionell – vad
tycker läkaren? Hur ser läkaren på sin egen
professionalitet? En kavalkad av reflektioner.
13.40–14.00 Vilka etiska dilemman brottas
läkaren med? Ulrik Kihlbom, docent och
universitetslektor i medicinsk etik vid Centrum
för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet,
ger sin beskrivning av både stora och mindre
dilemman som läkaren har att hantera.
14.00–14.30 Hur ta grepp om de riktigt
svåra frågorna? Ibland hamnar man i en
konflikt mellan att följa regler och att följa det
man uppfattar som etiskt rätt. Hur göra? Ett
samtal med bland andra Lars-Torsten Larsson,
avdelningschef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen, Ulrik Kihlbom, docent och universitetslektor i medicinsk etik samt läkare.
14.30–15.00 Fika och samtal

10.40–11.10 Digitalisering och patientmöte – exempel som redan är här:
Vård via lina – glesbygden visar vägen – Peter
Berggren, verksamhetschef, förklarar hur Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman arbetar.

11.35–12.00 Att möta sin patient – vad
är viktigt? Vilken kontroll ska vi ta över tekniken? Ett samtal mellan läkare, bland andra
Valdemar Erling, överläkare Göteborg, samt
Josefin Aldén, läkarstudent Uppsala, om vilka
kvaliteter ett möte mellan patient och läkare
bör ha, och hur man som läkare kan vara med
och påverka utvecklingen av patientmötet i en
allt med digitaliserad värld.

15.00–16.00 Hur ta grepp om
miss förhållanden?
Vad säger arbetsgivarna och Inspektionen
för vård och omsorg, IVO? Ett samtal
mellan bland andra Erik Lagersten,
kommunikationsdirektör på Västra
Götalandsregionen och representant
för IVO. Hur ska vi läkare ta grepp om

16.00–17.15 Mingel och musik! Ta ett glas
(det ingår i biljetten!), mingla med gamla och
nya bekantskaper, och lyssna på husbandet!
ONSDAG 15 NOVEMBER
8.00–8.45 Waterfront öppnas
8.45–11.15
DAGS ATT TA PLATS I DEBATTEN!
Fokusfråga 3: När, var, hur och varför
kan och ska läkaren ta plats i samhällsdebatten?
8.45–8.50 Har vi abdikerat från vårt
samhällsansvar?

Foto: Johan Wingborg

Agnes Wold.

8.50–9.50 Hur kan läkare göra skillnad i
debatten? Exempel på när läkare på olika sätt
verkat för att genom debatten göra skillnad:
Är Fetmainitiativet rätt väg att gå? Helena
Dreber, allmänläkare, förklarar hur de resonerat.
Är globalt engagemang något som påverkar
mer än själva arbetet i fält? Kan utmanande
av myter vara rätt sätt att ta plats i debatten?
(talare ej bekräftat) Fredrik Nyström, läkare
och professor i internmedicin, och Agnes Wold,
läkare och professor i klinisk
bakteriologi,
diskuterar.

9.50–10.30 Fika och samtal
10.30–11.15 Vilket debattklimat har vi
inom kollegiet och hur bör läkaren ta
plats i debatten? Samtal mellan läkare och
myndigheter, bland andra Anna Kiessling,
docent i kardiologi och projektledare för SLS
Levnadsvaneprojekt, Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket, representant
för Folkhälsomyndigheten, Lars Jacobsson,
professor emeritus, överläkare, psykiatriska
kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
11.15–11.45 Läkemedelsutveckling
– bara testsite eller aktiv partner? Ett
samtal mellan läkare och läkemedelsföretag
om digitaliseringens utvecklingsmöjligheter,
om etik och roller och gemensamt ansvar att
utveckla nya läkemedel. Professionen och
läkemedelsföretagen har i grunden olika roller
och drivkrafter, så hur når vi en win-win-situation? Hur hanterar vi möjliga etiska dilemman?
Hur kan läkemedelsföretagen bidra till vårdens
teknikutveckling, exempelvis inom digitalisering? Hur kan läkarna och företagen tydliggöra
för omvärlden – patienter, sjukvårdshuvudmän
och politiker – att ett nära samarbete krävs
för en bättre vård? Hans Hjelmqvist, professor
i medicinsk vetenskap, Hans Winberg, generalsekreterare LeadingHealthCare, och Peter
Hovstadius, medicinsk chef Novartis samt
representant LIF, samtalar.
11.45–12.45 Lunch på Stockholm
Waterfront
12.45–13.15 Förändrad roll för primär-

vården och därmed för läkaren? Hur kommer
läkarens roll att förändras om de förslag som
finns i utredningen Effektiv vård kommer att
genomföras? Vad innebär utredningens förslag
och hur ser tidtabeller och processen ut? Med
bl a Anna Nergård, regeringens utredare med
ansvar att leda arbetet med att ställa om och
modernisera vården med fokus på primärvården, Emma Spak, samordnare för nära vård
på SKL, och Hanna Åsberg, ordf SFAM.
13.15–14.45 Läkarvärldens största workshop? Vad tycker vi som deltar? En workshop
kring mötets tre fokusfrågor. Fika i samband
med workshop.
Emma Spak.

Foto: Rickard L. Eriksson

etiken? Med bland andra Karin Pukk Härenstam,
läkare Astrid Lindgrens barnsjukhus och forskare inom patientsäkerhet Karolinska Institutet,
Sofia Zettermark, underläkare i primärvården
i Göteborg och genusvetare, samt Torie Palm
Ernsäter, Leg.sjuksköterska, magister i omvårdnad samt sakkunnig kvalitets- och vårdutveckling på Svensk Sjuksköterskeförening.

14.45–15.15 Statsrådet och kristallkulan
– läkaren i framtiden? Hur ser ett statsråd
på läkarens roll i framtiden? (ej bekräftat)
15.15–15.25 Dags att ta initiativet
– men hur?! Avslutande reflektioner av Stefan
Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet.
15.30 Framtidens Medicin & Hälsa
avslutas

ANMÄLAN & BILJETTPRISER
Välkommen att boka din plats på www.sls.se/fmh. Bokar du senast den
30 september får du ett lägre pris. OBS! Biljett kan köpas t.o.m. den 5 november.
BILJETTPRISER vid köp SENAST den 30 september:
SLS medlem: 4 290 kr
Ordinarie pris: 5 090 kr

Medlem SLS kandidat: 790 kr
Student: 990 kr

Reducerat pris för medlemmar i Svenska Läkaresällskapet. Då du köper din biljett finns
möjlighet att välja biljett där medlemskap ingår.
BILJETTPRISER vid köp EFTER den 1 oktober:
SLS medlem: 5 290 kr
Ordinarie pris: 6 090 kr

Medlem SLS kandidat: 890 kr
Student: 1 090 kr

Priserna är exklusive moms. I biljettpriset ingår hela programmet, fika och lunch under
två dagar samt dryck och snacks under minglet.
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Utvecklad för
sjukvården

Ascom Myco 2
smartphone

@SRd_`RXc`[Ni_QWTĦbVZ_RNRS]SRRS[N^RS^ͨRXbSZdXŮQZN^ͨ
hjälper Ascom Myco 2 dig att ta kliniska beslut.
•
•
•
•
•
•

Intelligent integration med kliniska system
Prioriterad klinisk översikt, skräddarsydd för dina behov
Viktig information samlas och presenteras på ett ställe
Avancerad personsäkerhet med noggrann positionering
Bältesklämma, streckkodsläsare och utbyttbart batteri
WiFi, 3G, SIP, MDM/EMM, RTLS och IR

ascom
www.ascom.se
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TIDIGARE ORDFÖRANDE AMA

E-hälsoläkaren Robert Wah:

”Tekniken måste främja relationen
mellan patient och läkare”
Text Karin Rehn Foto T. Busch-Christensen

Läkaren Robert Wah
är en av USA:s mest
inflytelserika personer
inom e-hälsa. Men han
har aldrig tappat bort
det viktigaste perspektivet – patienthälsan.

R

obert Wahs karriär inne-

fattar bland annat ansvarsfulla tjänster inom USA:s
regeringsdepartement, och
som ord förande i AMA,
American Medical Association. I dag
arbetar han som globalt ansvarig för
e-hälsa på företaget DXC. Han agerar också rådgivare för beslutsfattare
runt om i världen. SLS Aktuellt passade på att be om hans reflektion i
en brännande fråga då han nyligen
besökte Sverige.
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Foto: privat

DAGS ATT TA KONTROLL
ÖVER TEKNIKEN
”Tekniken
bakom journalsystemen är
chockerande
eftersatt och
inte ens synkroniserad.” Josefin
Aldén, läkarstudent, har i media lyft
frågan om ineffektivitet och brist på
gemensamma rutiner. Möt henne på
Framtidens Medicin & Hälsa.

Vår regering har uttalat målet
att Sverige ska bli nummer ett i
världen inom e-hälsa. Samtidigt ser
vissa personer teknologin som ett
hot mot den personliga relationen
mellan läkare och patient. Hur ska
vi kunna behålla rätt perspektiv?
– Det kliniska perspektivet måste
alltid sättas i första rummet. Själva
hjärtat i all sjukvård är relationen
mellan läkare och patient. Teknologin måste alltid stärka den relationen
och förbättra möjligheten att ta hand
om patienten. Det var så jag själv
blev intresserad av det här området
en gång i tiden. Ibland får jag höra
att läkare är rädda för ny teknik.
Jag tror det är helt fel. Läkare kommer alltid att välkomna nya verktyg
som kan hjälpa deras patienter, men
samtidigt alltid vara hårdnackade
motståndare till teknologi som står
i vägen för dem att göra sitt jobb på
bästa sätt. Därmed måste alltid läkarerfarenheten ha en direkt inverkan
på hur teknologi designas och utvecklas. Även en sådan sak som hur
vi benämner projekt inom e-hälsa
har betydelse. De ska inte kallas itsatsningar, utan snarare satsningar
för bättre hälsa, svarar Robert Wah.
– Det är när digital information koordineras som vi verkligen kan se de
verkligt stora effekterna på patientnyttan, både i det enskilda fallet och
i det större perspektivet. Genom att
digitala data relativt enkelt kan extraheras ut från sitt sammanhang med
hjälp av olika tekniska verktyg, kan
också värdefull information kopplas
samman och interagera på många
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sätt. Därmed skapas revolutionerande
möjligheter, både när det gäller hur vi
kan personalisera omhändertagandet
och att följa stora populationer för att
skapa en proaktiv sjukvård. Här är
inte bara kliniska data av värde. Även
uppgifter från sociala media, inmatning i appar, shoppingmönster och
mat- och träningsvanor kan integreras,
och öppna helt nya perspektiv. Samtidigt får aldrig den konfidentiella och
integritetskänsliga informationen läcka
ut. Det är extremt viktigt att förvalta
patienternas förtroende, och här har
hälso- och sjukvården en del att lära av
andra branscher som kommit längre i
sitt säkerhetstänkande.
■

– Under min tid
som ordförande
i AMA (American
Medical
Association),
blev jag övertygad om att
investeringar
i e-hälsa är
värdefulla för
att förbättra
hälsoutfallet för
patienterna och
öka tillfredsställelsen inom läkaryrket för våra
medlemmar.

MÖTE MED
CHRISTINA BERGH

Övergripande
Christina Bergh brinner
för forskning och
vetenskap. Som
nämndledamot i SLS
dryftar hon numera
också frågor som
allmänläkarrollen i
framtiden. Lite oväntat,
men viktigt, konstaterar professorn, vars
ledstjärna alltid har
varit ”kunskap”.
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Text Karin Rehn Foto Samuel Unéus

D

et var inte lätt att

finna tiden för samtal
med Christina Bergh.
Men till slut lyckades
vi sammanstråla på
hennes arbetsrum på Sahlgrenska,
precis efter lunchen med HTA-centrum och dagen innan resan till SBU
i Stockholm.
Christina Bergh har sedan länge
många åtaganden som ska skötas
utöver det kliniska arbetet på sjukhuset, den egna forskningen, och
att vara kursledare för studenter och
handledare för doktorander.

Men när Kerstin Nilsson, tidigare
ordföranden i SLS, ringde kunde
Christina ändå inte säga nej till ännu
ett uppdrag.
– Kerstin berättade hur trevligt
det var att sitta i nämnden för SLS,
så jag övergick från att vara vanlig
medlem till att bli nämndledamot i
den nya styrelsen 1 juli förra året.
På grund av en ridolycka missade

Christina en stor del av höstens möten, men nu är hon i full gång igen.
– Och visst är det lika trevligt
som Kerstin lovade, att träffa så duktiga och engagerade människor. Men
uppdraget innebar inte riktigt det
som jag förväntade mig, ler Christina Bergh.
– Med min forskningsbakgrund,
och min stora erfarenhet av akademiska granskningsnämnder på höjden och tvären, trodde jag kanske
att jag skulle nischa in mig inom
vetenskapen även i SLS, men just nu
är fokus på allmänläkarfrågor även
för mig.
Christina Berg ingår i en arbetsgrupp med uppdrag att belysa hur
första linjens sjukvård kan stärkas.*
Hennes spetskunskap finns inom reproduktionsmedicin, så primärvård
kändes till en början något perifert.
– Men samtidigt kan det vara bra
att inte bara allmänläkarna själva

Årets Jubileumspris

Pris till David Ingvars minne

går till diabetesforskaren Marcus Lind

går till prof. em. Bengt Linderoth, KI

Diabetesforskare Marcus Lind, Göteborgs universitet/NU-sjukvården,
tilldelas Jubileumspriset för banbrytande kliniska prövningar inom typ
1- och typ 2-diabetes. Han har utfört nyckelstudier för att bättre förstå
prognosen och hur sjukdomarna bör behandlas för att minska risken för
organskador. Priset delas ut på Sällskapets årshögtid den 14 november.

Bengt Linderoth, professor emeritus vid Institutionen för Klinisk
neurovetenskap, KI, får ta emot årets Ingvarpris för mångårigt vetenskapligt och kliniskt arbete med ryggmärgsstimulering. Forskning
som bidragit stort för många patienter med svårbehandlad smärta.
Priset delas ut vid Läkaresällskapets årshögtid den 14 november.

ämnen måste lyftas
granskar sin egen roll, och hur den
bör se ut i framtiden.
Det är just de centrala och över-

gripande frågorna som Christina
tycker är viktigast för SLS att lyfta,
diskutera och ta ställning till.
– Frågor som ”hur ska sjukvården vara organiserad i Sverige, hur
ska läkarrollen se ut, hur mycket
primärvård ska vi ha?”. Liksom utbildningsfrågor, både inom grundutbildningen och vidareutbildningen,
och inte minst fortbildningen för
specialister. De breda frågorna blir
ofta sekundärt prioriterade inom den
egna specialiteten. Det gäller för oss
i SLS att hitta nya forum för att lyfta
de övergripande viktiga ämnena, och
att få fler läkare att förstå att dessa
frågor verkligen angår dem.
Christina menar också att det är
viktigt att tydliggöra de olika rollerna för Svenska Läkaresällskapet
respektive Läkarförbundet.
– Jag tror att många lätt blandar
ihop dem, det gjorde jag nämligen
själv tidigare, skrattar hon.
Christina Bergh är i dag 63 år.
Mycket av det hon sysslar med utanför den vanliga tjänsten kan sorteras
under epitetet ”eldsjälsarbete”, det
vill säga sådant som inte direkt betalar sig i rena pengar. Det är i stället
passionen för och jakten på kunskap

som har drivit henne vidare i alla år,
till det ena engagemanget efter det
andra.
– Den kunskap jag får genom att
till exempel vara registerhållare för
det nationella kvalitetsregistret för
assisterad befruktning Q-IVF, den
kunskapen är gratis och samtidigt
ovärderlig, och något som ingen någonsin kan ta ifrån mig. Det finns en
stor trygghet i det.

”Att beslut ska
vila på kunskap
snarare än på
tyckande, det
gäller inte bara
i vårdprocesser utan i alla
managementstrukturer.”
– Jag har alltid beundrat alla som
är riktigt duktiga inom sitt gebit, och
därmed blir det naturligt för mig
själv att eftersträva detsamma.
Även om Christina Bergh inte sit-

ter i någon vetenskaplig delegation
inom SLS, så tror hon att hennes
”HTA-tänk” kan bidra en hel del till

Läkaresällskapets arbete. Hon har varit
chef för HTA-centrum i Västra Götalandsregionen ända sedan enheten
startades för tio år sedan. På HTAcentrum utvärderas metoder och tekniker i hälso- och sjukvården genom
att plocka fram vetenskapligt baserade beslutsunderlag, ungefär som en
regional motsvarighet till SBU.
– Att beslut ska vila på kunskap
snarare än på tyckande, det gäller ju
inte bara i vårdprocesser utan i alla
managementstrukturer. Systematiska
kunskapsöversikter kan landa såväl i
ett konstaterande att det inte finns
några studier gjorda, som i starka
evidensdata från randomiserade
stora studier. Men det är sällan svart
eller vitt, utan det mesta handlar om
gråzoner. Det viktiga är att veta hur
mycket stöd som fi nns innan man
tar ställning. Det perspektivet tar jag
med mig in i SLS, och jag hoppas att
min erfarenhet i dessa frågor kan bidra till något positivt.
■
* Arbetsgruppen kommer att belysa effektiva arbetsformer och rimliga prioriteringar i första linjen. En central fråga
är hur den ” friska” befolkningens tillfälliga behov av hälso- och sjukvård kan
tillgodoses på ett resurseffektivt sätt, för
att nödvändiga resurser ska kunna fördelas för att möta behovet av kontinuitet
och samordning för patienter med långvariga och komplexa sjukdomstillstånd.

CHRISTINA
BERGH
Professor/överläkare, Sahlgrenska Akademin/
Kvinnokliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.
Nämndledamot
i Svenska Läkaresällskapet,
i SBU:s vetenskapliga råd
samt i Regionala
etikprövningsnämnden i Göteborg, chef för
HTA-centrum i
Västra Götaland,
ansvarig för nationella Kvalitetsregistret Q-IVF.
Fritid: Joggning,
promenader,
skidåkning (både
längd och alpint)
samt lite golf
och segling.
Tycker också
om att läsa,
och är med i en
bokklubb. Ett
boktips är En
gud i spillror av
Kate Atkinson;
”den berörde
mig enormt”.

SLS deltar i arbetet med framtidens cancervård
SLS vice ordförande Britt Skogseid och kanslichef Per Johansson
deltog i augusti i ett möte om den svenska cancervården på Socialdepartementet, tillsammans med representanter från Läkarförbundet,
Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening. Diskussionen handlade om de utmaningar och möjligheter som svensk cancervård står
inför. Svenska Läkaresällskapet lyfte särskilt fram vikten av forskning.

– Forskning är en förutsättning för att kunna utveckla nya framgångsrika behandlingsmetoder och upprätthålla en vård av hög kvalitet. Vi behöver särskilt satsa på den akademiskt drivna och oberoende forskningen för att möta de utmaningar som cancervården står
inför, påpekade Britt Skogseid, vice ordförande i Svenska
Läkaresällskapet, vid mötet.
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RESEBERÄTTELSE
STIPENDIUM SKAPADE MÖJLIGHETER

Max Klasén, med. stud,
var en av dem som fick
Hennerlöfska Fondens
stipendium 2017. Här
delar han med sig av
sin reseberättelse.

Foto: Privat

Skrev examensarbete i Sydney
HENNERLÖFSKA
FONDEN

Text Max Klasén Foto Colourbox
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ag har tillbringat tre och

en halv månad i Sydney
och är snart redo att åka
hem. Min master uppsats
är skriven och inskickad
till fakulteten.
Efter ett seminarium på min anestesi-intensivvårdplacering i april 2016
kontaktade jag min blivande handledare, biträdande professor Niklas
Nielsen. Jag letade efter ett intressant
projekt för mastersexamen och nämnde
att jag gärna skulle åka utomlands.
Projektet som sattes upp blev ett

samarbete främst med blivande
neurokirurg Dr. Thedore Hirst som
påbörjat en systematisk översikt av
hypotermi för experimentell traumatisk hjärnskada. Bakom honom finns
flera mycket kunniga professorer: Peter Andrews, Malcolm Mcleod och
bitr. professor Jonathan Rhodes. En
tidigare forskningskollega till professor Nielsen, Dr. Manoj Saxena, som
skrivit sin avhandling om temperaturkontroll vid traumatisk hjärnskada
och arbetar vid The George Institue
for Global Health (TGI) i Sydney,
var också intresserad av projektet.
Jag bjöds in till institutet för att där
genomföra mitt projekt under hand-

Dr. Manoj Saxena (tv), Max Klasén och bitr. professor Niklas Nielsen (th).

ledning av både professor Nielsen och
Dr. Saxena.
Under min resa har jag fått vara

med om mycket, förutom förmånen
att skriva mitt projekt. Jag har varit
på Australian and New Zealand Intensive Care Society (ANZIC) Clinical Trials Group (CTG) annual conference i Noosa, Queensland, där jag
hade förmånen att lyssna till inspirerande och lärorika presentationer om
både nyligen avslutade och ännu ej
påbörjade kliniska studier av högsta
kvalitet. ANZIC bedriver fantastisk
forskning och knyter internationella
band med länder som Irland, Sverige,
Frankrike och flera andra europeiska
länder i sina studier. Där finns även
TGI representerat.
Jag har även haft förmånen att få

prata på ett symposium för neurointensivvård. Vid St George & Sutherland Medical Research Foundation

Neurocritical Care Symposium 2017
höll jag ett föredrag om metoderna
bakom vårt projekt och presenterade
preliminära data. Symposiet var ett
regionalt/nationellt symposium med
internationella gästtalare från Sverige
och Nya Zeeland. Cirka 120 kliniska
forskare, läkare, intensivvårdssköterskor och studenter deltog.
Min tredje akademiska erfarenhet
var en konferens i Adelaide för kirurgiskt intresserade läkarstudenter med
ett flertal namnkunniga föreläsare
och kirurgiska workshops. Med mig
fick jag också insikt i det australienska utbildningssystemet av läkare.
Jag är djupt tacksam över de ekonomiska bidrag jag erhållit, och min
resa och mitt arbete hade inte varit
möjliga utan det stödet. Dessa pengar
har fi nansierat mitt boende under
min tid i Sydney.
■
Max Klasén, 11 maj 2017 – Sydney,
i vanliga fall vid Lunds universitet

är en stipendiefond för
medicinstudenter och har till
ändamål att dela
ut stipendier till
”medicine studerande eller medicine kandidater
från Karolinska
Institutet och
universiteten
i Uppsala och
Lund som har
visat särskild flit
och gott resultat
samt har ekonomiska svårigheter”. Svenska
Läkaresällskapet
prioriterar
sökande som
avsatt tid för
forskningsarbete
vilket har förhindrat studierna.
Ansökan
lämnas in
senast 15/1
varje år.
Läs mer på
www.sls.se

s
n
e
d
i
t
m
Fra

& Hälsa
Medicin
STOCKHOLM 14-15 NOV 2017

Missa in
te!

UNGA LÄKARE
SLS KANDIDAT- OCH UNDERLÄKARFÖRENING

Föreläsning
om etik
vid katastro
fsitu
med bl.a. Jo ationer
han
Schreeb på von
SLS
3/10.

E-hälsoframtid
Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025 har
SKL och regeringen beslutat. Vad innebär det för
oss inom Kandidat- och underläkarföreningen?

E

hälsa är ett begrepp
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som handlar om allt från
journalsystem till appar
för mätning av blodsocker. Socialstyrelsens
definition av begreppet lyder ”e-hälsa
innebär att använda digitala verktyg
och utbyta information digitalt för
att uppnå och bibehålla hälsa*”. I den
vidaste av meningar innefattas all
elektronik och teknik inom vården. I
mer vardagligt tal syftar dock termen
på nya it-lösningar som kan förbättra
för de som söker och de som verkar
inom vård och omsorg. Rätt använt
kan digitala stöd stärka individen
samt öka kvaliteten på den vård/omsorg som bedrivs.
Socialstyrelsen har ett e-hälsoråd

med uppgiften att ge vägledning
om den gemensamma informationsstrukturen och underlätta användbarheten av den i vård och omsorg.
I detta e-hälsoråd deltar Svenska Läkaresällskapet och indirekt alltså även
Kandidat- och underläkarföreningen.
Svenska Läkaresällskapet å sin sida
har en kommitté för e-hälsa som ger
råd till nämnden (sällskapets styrelse)
gällande it-lösningar i hälso- och
sjukvården. I denna kommitté sitter
två representanter för Kandidat- och
underläkarföreningen, och de är intervjuade härintill.

Foto: privat

Text Stina Fredriksson Foto Mostphoto

STINA
FREDRIKSSON
Redaktör för SLS
Kandidat- och
underläkarföreningens sidor
i SLS aktuellt.

FÖR FRÅGOR
mejla KUF på
ordf.kandidat@
sls.se

eHälsomyndigheten som arbetar för
ett bättre informationsutbyte inom
hälsa, vård och omsorg. Regeringen
har, tillsammans med SKL, beslutat
om en vision som innebär att ”Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025”
och det är eHälsomyndigheten som
ska omsätta denna vision till handling. Visionen innebär i korthet att
e-hälsa ska hjälpa till att sätta individen i centrum, utveckla verksamheter samt göra vård/omsorg jämlik,
effektiv, tillgänglig och säker. För
att nå dit beskriver visionen insatser
inom tre spännande nyckelområden,
på myndighetens hemsida går det att
läsa mer om vilka dessa områden är.
Om du vill veta hur Kandidat- och
underläkarföreningens arbetar med
e-hälsofrågor, tveka inte att kontakta
oss på ordf.kandidat@sls.se.
■

I nära samarbete med Socialstyrel-

sen (de sorteras under samma departement, Socialdepartementet) finns

*Hälsa innebär fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande.

MISSA INTE ...
... allt intressant som våra lokalföreningar ordnar, exempelvis:
9/10 i Uppsala, filmvisning Salud med diskussion och pizza
10/10 i Uppsala, suturkväll

11/10 i Uppsala, föreläsning om Kvinnlig könsstympning med
Hannes Sigurjónsson
Mer info om finns på respektive lokalorts Facebook-sida

Appar i sjukvården?
Har du idéer men vet inte hur du ska göra?
Låt oss visa verktygen vi tagit fram till oss i sjukvården.
Välinformerade patienten och välutbildade vårdgivaren
är nyckeln till framtidens vård!
• Vi är läkare som arbetar i svensk sjukvård. •
• Vi vet vad vi vill ha och vet därför också vad Du vill ha! •
• Vi är forskare och vet hur man lägg er upp en studie. •
• Vi är universitetsutbildade programmerare •
www.appinmed.com

SUP46
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Scheelevägen 15
223 63 Lund
470 Ramona Street
Palo Alto Ca 94301
United States
contact@appinmed.com
Telefon:
+ 46 708 15 23 68
Support:
+ 46 763 20 04 18

Hallå där ...
... Kandidat- och underläkarföreningens
nya e-hälsosekreterare

Foto: privat

SAMI EL AMRANI
(tv på bilden),
läkarstudent KI termin 5
Vad är det som lockar till
engagemang inom e-hälsa?
– Att få vara med från start i ett
snabbt växande område med
ständigt utvecklande av nya,
smarta verktyg med potential att
förändra hur vi bedriver vård.
Med dessa spännande förändringar som sker ter det sig naturligt för mig att läkarprofessionen, med dess långa erfarenhet av
att bedriva vård, antar en central roll i utformandet av sådana
verktyg.
Vilken uppfinning inom e-hälsa längtar du efter?
– De samlade uppfinningar och verktyg som tillsammans
skapar en verklighet där vi frigör tid och underlättar för läkare,
såväl som för vården som helhet, att erbjuda våra patienter vad
de upplever som bästa möjliga vård för just dem.

CHRISTOFFER HINTZE (th på bilden),
läkarstudent KI termin 5
Vad är e-hälsa för dig?
– E-hälsa är ett svårt ord, ett ord som många nog har olika
uppfattning om och definition av. För mig är e-hälsa olika sätt att
använda smarta digitala verktyg för att skapa en bättre och mer
tillgänglig vård för patienten och anhöriga. Det kan exempelvis
röra sig om att låta patienten själv boka sina läkartider via sin
smartphone eller applikationer som BarncancerAppen, som ger
stöd till föräldrar vars barn är under cancerbehandling.
Varför engagerade du dig i Kandidat- och underläkarföreningen?
– I mina ögon har vården halkat efter i digitaliseringen. Genom
Kandidat- och underläkarföreningen har jag möjlighet att påverka, att katalysera en förändringsprocess genom olika forum.
Men, den primära anledningen till mitt engagemang är nog för
att det är ett sådant härligt och taggat gäng där alla gemensamt
samlas kring målsättningen att påverka och förbättra vården.

Vi blickar framåt
– och bakåt
Nu har mer än halva verksamhetsåret gått och vi i Kandidat- och underläkarföreningen är stolta över arbetet under
det senaste halvåret, samtidigt som vi ser fram emot kommande planer och utmaningar. I detta nummer berättar vi
särskilt om vårt arbete inom e-hälsa, där student- och yngreläkarperspektivet är extra viktigt.
I min senaste krönika i SLS Aktuellt Nr 1 2017 beskrev jag
våra planer, med fokus på sjukvårdens organisation, medicinsk forskning, kvalitet inom läkarutbildningen och global
hälsa. Vi har sedan dess arbetat brett med ovanstående
frågor, som representanter i SLS delegationer och kommittéer, genom samarbete med andra studentföreningar och
våra lokalföreningar. Bland annat har vi haft förmånen att
träffa representanter från samtliga vårdstudentföreningar i
Sverige, med målet att stärka samarbetet mellan professionerna redan under utbildningen.
Men vi har också arbetat med – och lyckats! – etablera
oss på samtliga sju studieorter runt om i landet. Och vi har
kommit långt i planeringen inför hösten. Till hösten kommer
vi att utforma en mer långsiktig strategi för vårt arbete, med
utgångspunkt i föreningens verksamhet de senaste 16 åren
och med fokus på att ännu tydligare definiera vår nisch i student- och yngreläkarlivet.
Ett område där vi som studenter och yngre läkare ofta
kan bidra med ett nytt perspektiv, och dessutom kunskap och
erfarenhet, är e-hälsa. Digitala lösningar kräver förståelse för
sjukvården som helhet, liksom för utbildningsperspektivet som
iibland riskerar att glömmas bort. Vi måste
också bygga på de erfarenheter som redan
o
finns – det gäller alltså att kunna blicka både
fframåt och bakåt på samma gång!

Hampus Holmer Ordförande,
H
K
Kandidat- och underläkarföreningen 2017,
o
ordf.kandidat@sls.se
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I DEBATTEN
AKTUELLA INLÄGG

Positivt om
forskningsfusk
LÄKARESÄLLSKAPET ställer
sig bakom förslagen i Oredlighetsutredningens betänkande ”Ny
ordning för att främja god sed och
hantera oredlighet i forskning”
(SOU 2017:10). Betänkandet utgör
ett gediget och grundligt arbete
med viktiga förslag och Läkaresällskapets ordförande Stefan
Lindgren hoppas i en kommentar
att regeringen skyndsamt nu
också genomför huvuddelen
av förslagen i betänkandet.

Startskott för tvärprofessionellt
studentsamarbete efterlyses
Representanter för
studenter från åtta utbildningar inom hälsooch sjukvård vill i en
debattartikel i Dagens
Medicin slå ett slag för
att utöka det lärandet
mellan professionerna,
som ett led i att höja
kvaliteten i vården.

R

edan 2009 skrev professor

Medarbetare i
välfärden ska få
större inflytande
REGERINGEN GER Statskontoret
i uppdrag att kartlägga hur
statliga myndigheter involverar
medarbetare från kommunal
verksamhet när styr- och stödmaterial ska tas fram.
– Det krävs politiskt ledarskap
för att göra upp med NPM och
skapa en styrkultur som utgår
från tillit, personligt ansvar och
individuella möten. Det statliga
uppdraget är ett steg i rätt
riktning, säger Stefan Lindgren,
ordförande i SLS.

Studentrepresentanterna konstaterar i debattartikeln att ett ökat
interprofessionellt lärande under
utbildningen är ett viktigt led i att
på sikt göra vården bättre. Tyvärr
saknas det en tydlig struktur för hur
de interprofessionella momenten ska
genomföras i praktiken.
■

De interprofessionella lärandemoment som fi nns sker främst inom
ramen för så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Studenterna
menar att interprofessionella moment
behöver vara en del av utbildningarna

Artikeln undertecknad av studentrepresentanter från
Vårdförbundet, Sveriges arbetsterapeutstudenter,
Fysioterapeutstudenterna, SLS kandidat- och underläkarförening, Sveriges läkarförbund, Sveriges psykologförbund
och Svenska logopedförbundet.

Immunförsvaret, friskt eller sjukt
eller orsak till psykisk sjukdom?
Foto: privat
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LÄKARESÄLLSKAPET uppmanade i våras Rådet för styrning
med kunskap att snarast utse en
myndighet med uppdrag att evidensgranska värdebaserad vård.
Nu ger regeringen SBU ett nytt
uppdrag att kartlägga kunskapsläget kring styrmodellen värdebaserad vård. Ett angeläget uppdrag
som Svenska Läkaresällskapet
välkomnar.

Foto: Angelica Klang

Värdebaserad
vård kartläggs

redan från början, och kompetenser
som är gemensamma för alla professioner: etik, gruppkommunikation
och kunskap om hur svensk sjukvård
är organiserad inkluderas.

Sari Ponzer en artikel i
Läkartidningen med titeln Framtidens sjukvård
kräver interprofessionellt
samarbete. Studenter från flera olika
hälso- och sjukvårdsutbildningar frågar sig 2017: Hur långt har vi kommit
sedan dess?
Sjukvårdsstudenterna förväntas efter examen arbeta interprofessionellt
i team för att säkerställa en god och
patientsäker vård, men upplever att det
erbjuds alldeles för få övningstillfällen.

LÄKARESÄLLSKAPET PREMIERAR
framgångsrik medicinsk forskning.
Särskilt forskning av klinisk karaktär
av stor betydelse för utvecklingen av
svensk hälso- och sjukvård. Petter
Brodin, Karolinska Institutet, får i år
priset för Bästa vetenskapliga projektansökan, 100 000 kronor, och Janet
Cunningham, Akademiska sjukhuset,

Translationella priset, 100 000 kronor,
för sin forskning av omedelbar nytta för
vården. De får priserna för sin forskning
om kroppens immunförsvar.
PRISERNA ÖVERLÄMNAS vid Läkaresällskapets årshögtid den 14 november
då pristagarna kortfattat presenterar
sina projekt.

Vid behandling och diagnos
av erektil dysfunktion

När PDE5-hämmarna inte fungerar, finns
goda anledningar att välja Bondil :
®

• Icke-invasiv behandling
• Flexibel dygnsdos 500-2000 μg
• Ingen dosjustering vid behandling
av äldre patienter

MEDA. 1514.029.april.2017. SLS A. nr3/17.

• Ingår i läkemedelsförmånen

www.intimhälsa.se/bondil
Bondil® alprostadil. Rx. F. ATC: G04BE01. Indikationer: Behandling och diagnos av erektil dysfunktion. Dosering: Max två doser inom 24 timmar.
Sortiment: uretralstift: 500μg 1st, 6st. 1000μg 1st, 6st. Produktresumé senast granskad 2013-10-21. För pris och fullständig information se
www.fass.se. Referenser: Produktresumé Bondil, www.FASS.se
Meda AB. Box 906, 170 09 Solna. Tel. 08 630 19 00, E-post: info@medasverige.se www.medasverige.se

KRÖNIKA
AV LARS BERGSTRÖM

”Kunskapen om sepsis
är oroväckande låg”
et är nu lite drygt ett år sedan jag kom in på Söder-

D

sjukhusets akutmottagning med hög feber, yrsel
och en rödflammig fot. En vecka tidigare hade de
första symtomen brutit ut. Jag hade just kommit
hem från landet där jag hade tillbringat en härlig
vecka med mina vänner. Min fru hade dukat fram en
ostbricka och ett gott rödvin.
Dagen därefter skulle jag
börja jobba. Jag är frilansjournalist och den här hösten hade jag lyckats sälja in
flera artiklar. Jag var full av
optimism och tillförsikt.
Men … det som jag
trodde var en kraftig och
övergående influensa skulle visa sig vara en svår sepsis,
som skulle kräva omfattande och långvariga åtgärder.

”Varje år drabbas
40 000 svenskar av
svår sepsis. 8 000
dör av sjukdomen.”

”Resan” startade på MIVA där jag låg utslagen
med slangar i armen och en övervakande monitor vid sidan av sängen. Det krävdes tre försök
med CR-skanning innan bilderna till slut
visade att jag hade en abscess i fjärde till sjätte
ryggkotan, vilket förklarade min kraftlösa
högerarm. Det blev en akut operation
med spolning och rensning. Men trots
operationen pendlade crp-värdet
mellan 150 och 250 – vecka efter
vecka.
Efter ett oräkneligt antal
skanningar, gastroskopi, prov”Det slog mig ibland där jag låg ner och
rondteamet stod runt sängen och diskuterade
mitt fall, att det är tur att jag är journalist också
och är van vid att ställa en massa frågor.”

Hade jag haft större kunskap om sepsis är det möjligt

– ja, rent av troligt – att behandlingstiden hade blivit
kortare och besvären mindre. Min bild av blodförgiftning var: ”det är väl sånt man drabbas av om man
trampar på en rostig spik”.
En undersökning som Sepsisfonden låtit göra tillsamman med YouGov visar att bara knappt en tredjedel av
Sveriges befolkning har kunskap om sepsis. Det kan jämföras med exempelvis hjärtinfarkt, diabetes eller stroke,
där kännedomen ligger på runt 95 procent.
Varje år drabbas 40 000 svenskar av svår

sepsis. 8 000 dör av sjukdomen. Trots det
saknar fortfarande många akutmottagningar
rutiner för att diagnostisera sepsis.
Här finns alltså ett stort utbildningsbehov,
och det gäller inte bara allmänheten utan
även sjukvårdspersonal. Första steget är
att sprida kännedom om symtomen
på sepsis. För precis som för stroke
är tiden en kritisk faktor.

Lars Bergström
Foto: pri va t
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tagningar och bakterieodlingar visade det sig att bakterierna satt i mina tio år gamla höftproteser.
Det krävdes fem operationer och långvarig penicillinbehandling med dropp för att slå ut de envisa bakterierna. Det senaste året har jag tillbringat på infektionsoch operationsavdelningar, rehabhem, korttidsboende i
kommunen och hemma med hemtjänst och ASIH.

Frilansjournalist, som plötsligt fi ck
vänja sig vid titeln patient.

Korta fakta
Sepsis är vår tids okända folksjukdom
Svår sepsis är den tionde vanligaste dödsorsaken i världen. En patient
med sepsis löper fem gånger högre risk att dö än en patient med en
stroke eller hjärtinfarkt. I tredje världen står sepsis för 60–80 procent
av alla dödsfall, ofta hos nyfödda barn och gravida kvinnor. Sepsis kan
behandlas med hjälp av antibiotika, vätska och syrgas. Men det kräver

att läkarna insett vad det handlar om, och det kan vara svårt. Sepsis
har inga specifika kännetecken, utan symtomen – lågt blodtryck, feber,
hög puls, kräkningar och diarré, värk, förvirring – förekommer också vid
andra, mycket mindre farliga tillstånd. För den som är sjuk kan det vara
ännu svårare att veta när man ska söka vård. Källa: www.sepsisfonden.se

INBJUDAN TILL
IMMUNO-ONCOLOGY SEMINAR
KURS I TUMÖRIMMUNOLOGI
TERAPIINRIKTAD UTBILDNING
26 - 27 OKTOBER 2017
Scandic Grand Central Kungsgatan 70, Stockholm
PÅ PROGRAMMET
Immunologi
Tumörimmunologi
Cancervacciner
Antikroppsterapi
Adoptiv cellterapi
Immunterapi i kliniken
Gruppdiskussioner

FÖRELÄSARE
Professor Klas Kärre, Senior Professor Rolf Kiessling, Forskare/gruppledare
Andreas Lundqvist, Specialistläkare Per Marits, Karolinska institutet/Karolinska Sjukhuset
Överläkare Gustav Ullenhag, Akademiska Sjukhuset/Uppsala Universitet
FRÅGOR
Besvaras av Ulrika Brunell-Abrahamsson, 08-585 07 318,
ulrika.brunellabrahamsson@bms.com.

Sista
anmälningsdag:
6 oktober 2017

ANMÄLAN
Scanna och skicka
svarskortet till Karina
Roos via epost
karina.roos@bms.com
Avgift för resa och logi
betalas av deltagarna.
Bristol-Myers Squibb
står för fika, lunch och
middag.

WWW.BMS.SE AUG 2017 ONCSE17NP03730-01
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AKTUELLT FRÅN SLS SEKTIONER
I DETTA NUMMER: SVENSK UROLOGISK FÖRENING (SUF)

BÄSTA LÄSARE,
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Drygt 600 urologer* i Sverige ska ta hand
om urologiska besvär hos en befolkning på
nästan 10 miljoner, urologisk cancer inräknat. Därför är vi bekymrade över vikande
kompetensförsörjning av urologer, framför
allt utanför de större städerna.
Makthavares övertro på att det skulle bli
bättre för patienterna med ytterligare koncentration av högspecialiserad vård till ett
fåtal nationella centra ser vi som ett hot mot
en geografiskt jämlik urologisk vård.
Vi upplever att beslutsfattare ser oss som
något av cykelreparatörer. Men den urologiska verksamheten handlar inte om transporter
eller reparationer. Våra patienter genomgår
komplexa utredningsprocesser, medicinska
bedömningar i multidisciplinära team och har
individualiserade vårdplaner. Utredningar,
kontroller och uppföljningar är en stor del av
vår verksamhet. Bara en bråkdel av de urologiska cancerpatienterna går vidare från oss
till andra angränsande specialiteter.
Dessutom, skolning i benign kirurgi är
ABC-skolning för malign kirurgi. Transuretral
kirurgi av benigna åkommor är vägen in till
den maligna kirurgin och leder ofta till en optimering av just den senare. Detta gäller även
uretärskopisk benign kirurgi för urinvägskonkrement, såväl som urologia minor-kirurgi för
benigna åkommor i yttre genitalia. Därför är
det oroväckande med det kunskapstapp som
överdriven nivåstrukturering och standardiserade vårdförlopp kan leda till. Vi välkomnar
standardiserade vårdförlopp (SVF), speciellt
inom området makrohematuriutredningar,
men man måste konstruktivt kritisera, förbättra och uppgradera fortlöpande de olika
urologiska SVF som finns.
SLS kan göra skillnad genom att hänvisa
beslutsfattare till sektionerna för beslutsunderlag med förankring i den patientnära verkligheten. Vi specialister behöver draghjälp
av varandra. Om kunniga urologer försvinner från centrallasarett, då kommer andra
specialiteter och yrkesgrupper inom vården
att drabbas. Patienter måste kunna vara
säkra på att få träffa kvalificerad
urologisk kompetens var de än bor..
Den empiriska kunskap som finns i
våra sektioner måste tas till vara
för patienternas skull
Amir Sherif, Ordförande SUF
Överläkare Umeå NUS

*enligt Socialstyrelsen

Nu prövas om MR
kan vässa PSA-testet
I dag brottas vården med överdiagnostik av prostatacancer som inte kräver behandling. Men det pågår
spännande forskning i Sverige som kan lösa problemet.
Text Tove Smeds Foto iStockphoto & privat

L

itauen och Kazakstan är de

enda länderna i världen med
allmän screening för prostatacancer. Att man i Sverige och
alla andra länder inte gör
likadant beror inte på att screening med
PSA-testet har dålig effekt.
– Effekten på cancerdödligheten är
minst lika god som vid screening med
mammografi. Däremot är problemet med
överdiagnostik av betydelselös cancer ett
större problem, säger Ola Bratt, som nyligen återvänt från Cambridge för att arbeta
vid Sahlgrenska Akademin. Ända sedan
han började vikariera som underläkare
1991 har han ägnat sig åt prostatacancerforskning. Nu är han bland annat huvudansvarig medicinsk expert i Socialstyrelsens utvärdering om nationell screening för
prostatacancer, som kommer att presenteras senare i höst.
Dilemmat är välkänt. Ju känsligare diagnostikmetoder, desto fler fall av cancer som
inte kräver åtgärd upptäcks.
– Det är inte själva PSA-provet som leder

till överdiagnostik. Provet ger en indikation
på att det är något sjukt i prostatakörteln.
Man kan likna det vid att man upptäcker
blod i avföringen; något i tarmen är fel, men
det innebär inte att det per automatik är
cancer, säger Ola Bratt. Överdiagnostiken
orsakas i stället huvudsakligen av att man
hos män med förhöjda PSA-värden tar
spridda vävnadsprov från prostatan.
Trots att vi inte har någon organiserad

screening PSA-testas tre av fyra män i
Sverige. Och det upptäcks en mängd betydelselös cancer.
– Ofta är det äldre män som inte har
mycket att vinna på tidig diagnostik.
Situationen är problematisk.
– På gruppnivå vet vi att många som får
en cancerdiagnos efter PSA-prov inte skulle
ha utvecklat någon allvarlig cancer. Men
att säga till en enskild patient att just hans
cancer är ofarlig, är inte så enkelt.
Men det kan det bli ändring på. I Sverige

pågår intressant forskning för att förbättra

”Urologin i en föränderlig tid”
är temat för årets Urologidagar
SVENSK UROLOGISK FÖRENING ÄR EN SPECIALISTFÖRENING
inom Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapets sektion för
urologi. Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer

kamerabilderna kan man rikta vävnadsproven mot misstänkta tumörer och med ny
teknik smälts magnetkamerabilden samman
med ultraljudsbilden som vägleder nålen till
tumören.
– Magnetkamerabaserad screening liknar screening med mammografi, där man
vid misstanke om tumör tar riktade vävnadsprov för att ta reda på om det är en
malign tumör eller inte – inte en skur av
vävnadsprov lite varstans från bröstet, på
det vis som är rutin för män med förhöjda
PSA-värden.

Det pågår intressant forskning i Sverige för att förbättra diagnostiken för prostatacancer
bland annat där magnetkamera kompletterar screeningtest.

diagnostiken. I Göteborg har man genomfört en stor randomiserad screeningstudie.
Sedan ett år pågår en ännu större randomiserad screeningstudie, med magnetkamera
som ett kompletterande screeningtest. Forskarna, som leds av professor Jonas Hugosson, prövar även en riskbaserad screeningalgoritm med glesare tester för män med låga
PSA-värden.

I Stockholm har man nyligen under professor Henrik Grönbergs ledning avslutat
en stor studie av en kombination av kompletterande blodprov och magnetkamera
för män med förhöjda PSA-värden.
Syftet med båda studierna är att i görligaste mån undvika spridda vävnadsprov
och därmed minska överdiagnostiken av
betydelselös cancer. Med hjälp av magnet-

”PSA-testning av män utan
symtom är mer resurskrävande än vad ett systematiskt screeningprogram
hade varit.” Ola Bratt

har ett speciellt intresse för urologi. Föreningens uppgift är att bland
sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra
hälso- och sjukvårdens utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde.
FÖRENINGENS ÄNDAMÅL ÄR dessutom att befordra urologins
utveckling i Sverige, framför allt genom anordnandet av sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer. Såsom

– Tvärtemot vad många tror, skulle en organiserad prostatacancerscreening kunna
minska resursåtgången, säger Ola Bratt. I
dag bedöms varje PSA-prov individuellt i
vården och många män med förhöjda värden kontrolleras onödigt ofta. Dessutom
PSA-testas många män utanför den åldersgrupp som kan ha nytta av tidig diagnostik
av prostatacancer. Vid screening sköter i stället en dator kallelser och provsvar enligt en
algoritm.
– Men även med förbättrade screeningmetoder kommer många män att diagnostiseras med en prostatacancer som förmodligen är ofarlig. Allt fler män med en liten
prostatacancer följs med så kallad aktiv monitorering, i stället för att få omedelbar behandling. I dag saknas evidens från randomiserade studier för hur uppföljningen ska
genomföras, men två svenska studier ska
ändra på detta. Ola Bratt leder en av dem,
Anna Bill Axelson i Uppsala den andra.
– Sammantaget är Sverige världsledande
inom klinisk forskning som syftar till att
minska överdiagnostik och överbehandling
av prostatacancer, säger Ola Bratt.
■

SLS sektion för urologi ombesörjer SUF föredrag
vid Sällskapets sammankomster samt avger
utlåtande i eller handlägger ärenden som
hänskjutits till sektionen. 4–6 oktober samlas
Sveriges urologer till ett tvådagars möte i
Göteborg.
Missa inte Urologidagarna i
Göteborg 4–6 oktober, 2017
Foto: Svenska

Mässan
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I HUSET
WORKSHOP I SKÅNE MED SBU

Hälso- och sjukvården förändras. För att kunna leva upp
till de behov som patienterna och samhället har, krävs nya
arbetssätt. Hur ska relationen mellan akademin och sjukvården riggas så att kunskapsutvecklingen blir optimal?
Text Tove Smeds Foto Mostphoto

Sjukvården identifierar ku

S
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och Kungliga Vetenskapsakademien har tillsammans tagit initiativ
till ett idéprogram för
kunskapsutveckling inom hälso- och
sjukvården. Syftet är att de tolv arbetsgrupper som tillsatts ska ta fram konkreta förslag för hur denna utveckling
kan genomföras. I juni anordnades
workshop nummer två på Skånes
universitetssjukhus i Malmö.
Dagen inleddes med samtal om hur

forskningen möter de behov som
finns och omsätts till verklighet.
Alf Jönsson, regiondirektör i Region Skåne, menade att det behövs en
organisatorisk förändring inom universitetssjukvården om forskningen
ska nå sin fulla potential. Makt och
befogenhet måste återgå till verksamhetscheferna.
– För forskningens, förbättringsmöjligheternas och arbetsglädjens
skull.
– Framtidens universitetssjukvård
måste både vara smal och högspecia-

Foto: Tove Smeds

venska Läkaresällskapet

ALF JÖNSSON
Regiondirektör
Skåne:
– Det behövs
en organisatorisk förändring
inom universitetssjukvården
om forskningens
potential ska
komma till
sin rätt.

liserad – och bred, sade Gunilla Westergren-Thorsson, dekan på medicinska fakulteten vid Lunds universitet:
– Studenterna ska utbildas, vilket
sker i bredden, och vi vet inte varifrån
de nya rönen kommer inom forskningen. Därför är bredden nödvändig.
– Region Skåne bedriver forskning
i världsklass, men samtidigt kommer
vi inte att kunna ha internationell
spets inom alla områden, överallt,
sade Alf Jönsson.
Grundforskningen fyller en självklar

roll, men samtidigt är det nödvändigt
att kunskapsutvecklingen även styrs
av vårdens egna behov. Det menar
Stefan Lindgren som tillsammans
med Jan Nilsson, Kungliga Vetenskapsakademien, efterlyst ”perspektiv på universitetssjukvården som en
resurs för hela hälso- och sjukvården,
inte en verksamhet som är begränsad
till vissa byggnader eller geografiska
lokalisationer” i Läkartidningen.
Men då krävs bland annat nya
principer för finansiering och informationsöverföring.

Högspecialiserad vård utreds
”Tanken är att göra verkstad av Rosén-utredningen”
Under workshopen i Malmö redogjorde Per-Henrik Zingmark från
Socialstyrelsen för uppdraget att utreda högspecialiserad vård inom
varje specialistområde.
– Tanken är att högspecialiserad vård ska finnas inom alla delar av vårdkedjan; prevention, diagnostik, behandling fram till palliativ vård. Medan

– Forskning behöver bli en naturlig del av ledningsverksamheten.
Forskning och kunskap behöver följa
med till den kommunala verksamheten och även till hemsjukvården, sade
Stefan Lindgren.
Alla vill att forskningsresultaten
ska omsättas i den kliniska vardagen.
– Som kliniska forskare vet vi
känslan av att ha varit med i en randomiserad studie som gett fina resultat, tänk så roligt att implementera
dem direkt! Men för detta krävs en
större systematik med hälso- och
sjukvårdens förbättringsarbete, konstaterade Ingemar Petersson, forskningschef på Skånes universitetssjukvård.
Håkan Billig, ordförande för kommittén för nationell samordning av
kliniska studier, konstaterade att
den verksamhetsnära forskningen
inte utgör grunden för karriär och
utveckling.
– Jag är övertygad om att sjukvården kan identifiera de kunskapsbehov man har. Inte för att publicera

dagens rikssjukvård* omfattar en liten del av vården, ungefär 0,1 procent,
kommer det nya systemet att omfatta ungefär 5 procent av all slutenvård.
– Dagens rikssjukvård är framför allt kirurgisk. Det nya ska hantera
hela vårdkedjan. Syftet är att uppnå jämlik kvalitet oavsett var patienten
bor, sade Per-Henrik Zingmark. Arbetet beräknas ta tre år och nu arbetar man med att ta fram förslag på vårdområden (tillstånd och åtgärder)
som ska genomlysas. Beslutet om var vården ska bedrivas kommer i
ett senare skede.
*definierad högspecialiserad vård centraliserad till ett eller två sjukhus.

– Den verksamhetsnära
forskningen ger
sällan publikationer i The Lancet.
Men vi behöver
den, sade Håkan
Billig under workshopen i Malmö
om relationen
mellan akademin,
forskningen och
sjukvården.

nskapsbehov
Peter Croft, professor i primärvårds-

epidemiologi vid Keele University,
berättade om förändringar Storbritannien genomfört för att främja
samarbete mellan hälsovården och
akademin. Peter Croft menar att frågan om varför man ska forska i hälso- och sjukvården är fundamental.
– Ett forskningsaktivt hälsosystem
bedriver bättre patientvård. Ett sådant
system kan rekrytera och motivera
sjukvårdspersonal, och skapa delaktighet i forskningen som bedrivs i
den dagliga praktiken.
Varför sära på budgeten för grund-

forskning och hälsovårdsforskning?
– När det gäller basal biomedicinsk forskning är det inte bra att
diktera ramarna för snävt. Men i
tillämpad forskning är det grundläggande att utgå från en strategi om
vad som behövs i framtiden, konstaterade Peter Croft.
■

Foto: Håkan Röjder

sig i en vetenskaplig tidskrift, men
för att man behöver fylla den kunskapsluckan i sin verksamhet.

GUNILLA
WESTERGRENTHORSSON
Dekan på
medicinska
fakulteten
vid Lunds
universitet:
– Framtidens
universitetssjukvård måste både
vara smal och
högspecialiserad
– och samtidigt
vara bred.

Samtalet fortsätter

SSI Diagnostica
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Hälso- och sjukvårdens kunskapsutveckling
Just nu pågår arbetet med att ta fram ett idéprogram om hur
universitetssjukvården i framtiden ska vara ett nav för kunskapsutvecklingen inom den samlande hälso- och sjukvården. Bakom
initiativet står SLS, KVA och SBU. Håll utkik efter nästa workshop.
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GOTT & BLANDAT
MEDLEMSINFORMATION

Det är viktigt att det vi gör i
levnadsvanearbetet är vetenskapligt grundat.
Anna Kiessling, på SLS seminarium i Almedalen 4/7

Etikdag på SLS 29/9

”Mottagning på nätet”
– om de digitala e-hälsotjänsterna i dagens sjukvård
Vad gör en vårdcentral till en vårdcentral? Behövs
det personliga mötet för att ställa en diagnos? När krävs
ett personligt möte? Ökar de digitala tjänsterna
sjukvårdskostnaderna?
Pla
Plats: SLS, Klara Östra Kyrkogata 10,
St
Stockholm
Ar
Arrangörer: SLS och Sveriges läkarförbund
M
Mer info & anmälan:
w
www.sls.se, agneta.ohlson@sls.se,
te
tel. 08-440 88 75. Seminariet är kostnadsfr
fritt, lunch serveras.
V
Välkommen!
Bild : KRY
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PROGRAM
10.00 Inledning. Mikael Sandlund ordförande, Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik, Thomas Lindén,
ordförande, Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd
10.10 Det personliga mötet – när behövs det? Valdemar
Erling, Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus
10.35 Vad gör en vårdcentral till en vårdcentral?
Susanne Barenius, allmänläkare, Sjöstadsdoktorn, Stockholm
11.00 Paus
11.10 Vilken funktion fyller en digital vårdcentral?
Johan Flodin, medicinskt ansvarig, KRY
11.35 e-hälsa i framtiden. Anders Henriksson,
vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
12.00 Lunch
13.00 IVO:s tillsyn av e-hälsa. Anders Bergmark,
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
13.25 Marknadsföring, etik och ansvar. Thomas Lindén, Slf
13.50 Mentimeterfrågor med diskussion.
14.10 Patientperspektivet – för och emot.
Eva Helmersson, Neuroförbundet
14.30 Kaffe
15.00–16.00 Paneldiskussion

Tisdagsdebatt:

24/10

”

Kan man evidenssäkra medicinska
bedömningar i juridisk kontext?

Projektet Personcentrerad vård
Vad karakteriserar personcentrerad vård? Svenska Läkaresällskapet
och Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Fysioterapeuterna,
Sveriges Arbetsterapeuter och Dietisternas Riksförbund fått statsbidrag
för att ta fram en skrift om de kompetenskrav som möts över professionsgränserna. Arbetsprocessen startade med en gemensam workshop på SLS
den 11 september, där samtliga medverkande professionsorganisationer
deltog tillsammans med patientföreträdare. Mer information www.sls.se

PLANERAR DU FEST
ELLER KONFERENS?
Inspirerande miljö för seminarium, konferens, lunch,
ch,
middag, större eller mindre fest hittar du på Svenska
a
Läkaresällskapet. Jugendhuset mitt i Stockholms city.
y.
Modern konferensteknik i rum för 2 till 200 personer.
r.
Restaurang av högsta klass där största matsalen
rymmer cirka 100 personer.
Kontakta Gunilla Eng, gunilla.eng@sls.se, 08-440
0 88 85,
för visning/bokning av lokalerna eller Anna Benediktsson,
tsson,
0 50,
bokning@restaurang-lakaresallskapet.se, 08-411 60
för menyförslag/festoffert.
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”Sjukvård under attack”
i samarbete med Läkare Utan Gränser. Märit Halmin m.fl.

Nytt från kansliet
Nya medarbetare hälsas välkomna
Ellinor Schmidt började på Läkaresällskapet i maj. Hon arbetar halvtid som administratör åt Hjärtförbundet och övriga tiden bland annat
med SLS kurs för asylsökande läkare. Ellinor har tidigare arbetat på
Wellness Diabetes kansli. Mattias Carlsson, vaktmästare, fastighetsansvarig och konferenstekniker, går nu efter 13 år på SLS kansli vidare

i karriären. Han efterträds av Richard Brodal Bragning, som arbetat
med internservice på Sveriges Ingenjörer och fastighetsskötsel på
Sveriges läkarförbund. Vi önskar Ellinor och Richard välkomna till
kansliet och Mattias lycka till på nya jobbet!

KONST & LÄKEKONST
26 september 2017 kl 18.00

”Körkarlen”
– en kväll med Matti Bye
Filmmusik är en speciell konstart som sällan uppmärksammas efter förtjänst. Kompositören och stumfilmspianisten
Matti Bye är dock flerfaldigt prisad och guldbaggebelönad,
inte minst för sin musik till den restaurerade stumfilmsklassikern Körkarlen i regi av Victor Sjöström. Tuberkulos och alkoholism finns med som mörka stråk när huvudpersonen David
möter Körkarlen på Dödens kärra. Frälsningssoldaten syster
Edit försöker rädda honom med sin kärlek och självuppoffring.

Preventionsdag – State of the art 2018

17 oktober 2017 kl 18.00

Mitt sovjetiska nöjesliv!
Foto: Petra Hellberg

Foto : Jo ha n
Bergmark

Stephan
Rössner.

Lägga liv till åren
– hälsofrämjande arbete för äldre

Veronica
Reinstein
och Sissela
Kyle.

Ryssland i det sena 1800-talet är en blandning av västerländskt inspirerad kulturell förfining och en ofattbar social misär.
Sissela Kyle läser texter av Anton Tjechov om bland annat
svaga nerver, tandvärk och rädsla för andar och mörker.
Veronica Reinstein, konsertpianist och pianopedagog, spelar åtta korta pianostycken ur bland annat Årstiderna av Tjajkovskij. Veronica är född och uppvuxen i Moskva under Sovjettiden.
Hon varvar pianospelet med inblickar i hur livet kunde te sig för
en familj under Sovjeteran.
Stephan Rössner sätter in de ryska konstnärernas arbete i sitt socialhistoriska perspektiv. Fattigdomen och framför allt den utbredda alkoholismen var ett stort plågoris för
de obesuttna. Kosten var torftig och enahanda, men vodkan
billig. Sjukvården var rudimentär och korruption en förutsättning för någon hjälp värd namnet. Fortfarande i dag är den
ryska medellivslängden, till stor del på grund av alkoholmissbruket, lägre än i andra delar av Europa.

21 november 2017 kl 18.00

Vem var egentligen
Charles Emil Hagdahl?
Doktor Hagdahl är författare till den berömda kokboken,
Kok-konsten som vetenskap och konst. Den kom ut 1879
och blev omedelbart en succé. Med Viveka Adelswärd
och Stefan Hammenbeck.

Den årliga preventionsdagen äger rum
den 5 februari 2018 i Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10,
Stockholm. Temat för dagen: Hur ska vi
utveckla det hälsofrämjande arbetet för äldre?

Preliminärt program
Moderator Anna Kiessling
09.00 Kaffe
09.30 Inledning – Stefan Lindgren
10.00 Det aktiva åldrandet – idéhistoriskt perspektiv
10.30 Matvanor – Margareta Nydahl
11.00 Alkohol – Sven Andréasson
11.30 Fysisk aktivitet – Kerstin Frändin
12.00 Lunchsmörgås
13.00 Sömn – Torbjörn Åkerstedt
13.30 Stress
14.00 Kaffe
14.30 Tobak – Lovisa Brehmer
15.00 Hälsosamtal – Margareta Norberg
15.20 Uppsökande hembesök – Klas-Göran Sahlén
15.40 Avslutning

Anmälan:
www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium
Fritt inträde för Svenska Läkaresällskapets
medlemmar. Icke medlemmar 750 kr.
Kontaktperson: lilian.lindberg@sls.se

Varmt välkomna
till en spännande dag!
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Foto: iStockphoto
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14–15/11
Framtidens Medicin och Hälsa (FMH)
På Waterfront i Stockholm. Läs mer på www.sls.se/fmh

Nya regler för ansökan om
resebidrag och projektanslag
SLS har startat projektet Kurs för asylsökande läkare från
länder utanför EU. Intensivundervisning i svenska integreras
med föreläsningar i medicin.

”ASYLSÖKANDE LÄKARE
ÄR EN TILLGÅNG”

30

Det nystartade projektet Kurs för asylsökande läkare från
länder utanför EU är en del i Läkaresällskapets arbete för en
bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens
patienter.
– Asylsökande läkare är en stor tillgång för landet och vi
vill med kursen ta till vara deras kunskaper, samtidigt som vi
hoppas inspirera och stimulera dem till fortsatt fördjupning
inom respektive specialitet i väntan på besked, säger läkaren
Sten Lindahl, som tillsammans med kollegan John Wahren
tagit initiativ till projektet. Båda har under många år varit
verksamma som professorer vid Karolinska Institutet och
aktiva i Svenska Läkaresällskapet.
Kursens intensivundervisning i svenska integreras med
föreläsningar i medicin samt teoretiska och praktiska moment, och kommer att fungera som en del i introduktionen
till svensk hälso- och sjukvård.
– Vi är mycket glada över att idén har kunnat realiseras
snabbt och att kursen kunde starta redan den 6 september,
säger Per Johansson, Svenska Läkaresällskapets kanslichef.
KURSINFORMATION:
Kursen är på ett år och hålls på Södertörns högskola.
Föreläsningar och seminarier i medicin sker vid Karolinska
Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Den omfattar
intensivundervisning i svenska integrerat med föreläsningar i
medicin. Medicinprogrammet inkluderar såväl teoretiska som
praktiska moment. Maximalt antal deltagare är 20 personer.
KURSMÅL:
Målet är att deltagarna efter kursen ska kunna genomgå
Socialstyrelsens prov inför legitimering att utöva läkaryrket
i Sverige. Kursen siktar på att ge intyg om godkänd svenska
motsvarande C1-nivån.
MER INFORMATION:
Ellinor Schmidt, ellinor.schmidt@sls.se, Sten.Lindahl@ki.se
eller John.Wahren@ki.se

Ansökan om SLS resebidrag ska vara inkommen senast
två månader före avresa.
Resebidrag kan nu även sökas för forskningsvistelse kortare
än en månad. Från och med 2017 återinfördes krav på
medlemskap året innan ansökan om resebidrag, post
doc-stipendium och projektanslag. För att vara behörig
att söka medel i år krävs alltså medlemskap även
under 2016. Se www.sls.se för mer info.
Välkommen med din ansökan!

Foto: Colourbox

Sök pengar ur Erik Sjögrens fond
Lider du av cancer, barnförlamning eller reumatisk sjukdom och
kommer från Västmanland? Då kan du söka pengar ur Erik Sjögrens fond.
Fonden har till ändamål att dela ut understöd för beredande av vård inom Västmanlands län av personer som lider av cancer, barnförlamning eller reumatiska
sjukdomar. (Ingen speciell blankett, personligt brev och läkarintyg krävs).
Sista ansökningsdag är 1 december.

Generösa donationer

Foto: Colourbox

Läkaresällskapet kan tack vare generösa
donationer stimulera forskare till fortsatt
goda forskningsresultat genom vetenskapliga priser. Simon Timpka, Lunds universitet, Enikö Sonkoly och Liv Eidsmo,
Karolinska Universitetssjukhuset, Mo Wang,
KI, samt Joachim Burman, Akademiska
sjukhuset, Uppsala, är några av de forskare
som i år får ett av Läkaresällskapets priser.

20/11
Hard Choices in Nordic Health Care 2.0
A Nordic conference on ethics in priority
settings in health care
Mötet arrangeras på SLS i samarbete med Nordic Committee on
Bioethics Anmälan: www.sls.se Mer info: agneta.ohlson@sls.se,
08-440 88 75

SLS KALENDARIUM

På
www.sls.se
finns allt om
kommande
program

26 september

25 oktober

Konst & Läkekonst:
”Körkarlen” – en kväll
med Matti Bye.

”Sjukvård under attack”, i
samarbete med Läkare Utan
Gränser. Märit Halmin m.fl.

29 september

7 november

SLS–SLFs gemensamma
etikdag om den digitala
vårdcentralen

Off-label-användning av
läkemedel – vilken evidens
kan man kräva?
Nils Feltelius, Mikael
Hoffmann.

1 oktober
Sista dag för ansökan om
forskningsmedel till psykiatri
ur Stiftelsen Söderström
– Königska sjukhemmet

13 november
Seminarium om riktade
hälsosamtal på SLS

3 oktober

14 november

Presentation av Nobelpristagaren i medicin eller fysiologi

Årshögtid på SLS

10 oktober

Framtidens Medicin &
Hälsa (FMH) på Waterfront

Läkarrollen och de fattiga.
Ett medicinhistoriskt program
om läkarna Christoffer Carlander, Andrew Alfvén och Ada
Nilsson. Föredragshållare:
Nils O Sjöstrand. ”Tillblivelsen
av fattigläkaren”, Kristina
Lundgren ”Om Ada Nilsson”
samt Jan Halldin ”Om läkaren
Andrew Alfvén”. Moderator:
Kerstin Hulter Åsberg

17 oktober
Konst & Läkekonst: Mitt sovjetiska nöjesliv! Sissela Kyle,
Veronica Reinstein, Stephan
Rössner

24 oktober
Tisdagsdebatt: Expertutlåtanden som leder till
felaktiga domar. Ingemar
Thiblin (moderator), Rickard
Sjöberg, Niels Lynöe.

14–15 november
21 november
Konst & Läkekonst: Vem var
egentligen Charles Emil
Hagdahl? Viveka Adelswärd,
Stefan Hammenbeck

SLS KANSLICHEF
PER.JOHANSSON@SLS.SE

Vi ses på
Framtidens
Medicin & Hälsa

D

en som läst detta nummer av SLS

Aktuellt kan knappast ha missat att
Svenska Läkaresällskapet arrangerar
mötet Framtidens Medicin & Hälsa
den 14–15 november på Stockholm Waterfront. Flera
sidor ägnas åt det nya mötet och dess programinnehåll
– som onekligen ser mycket spännande ut!

27 november

Det fi nns i dag ingen given mötesplats för att dis-

Den uppkopplade
barnhjärnan BZ97.

kutera de centrala framtidsfrågorna inom hälso- och
sjukvården ur ett tydligt
läkarperspektiv. Genom
Framtidens Medicin &
Hälsa kan vi gemensamt
sätta ljuset på patient–
läkarmötet och hur den
medicinska verksamheten, forskningen och etiken bör
utvecklas för att främja patienten och hälsan i befolkningen. Vi kan också påverka utvecklingen i önskvärd
riktning genom att vi bjuder in andra professioner och
beslutsfattare inom hälso- och sjukvården till mötet.

1 december
Sista ansökningsdag
Erik Sjögrens fond

12 december
Vad krävs för att få ett
Nobelpris? Och varför jag
inte får det? Peter Aspelin.
Därefter julsupé.

1 december
– 1 februari 2018:
Ansökan om forskningsmedel
från SLS fonder och från specialfonder.

Efter Tisdagsdebatterna och Konst & Läkekonst finns möjlighet att mingla och äta en lättare middag. Pris: 150 kr/person
(exkl dryck). Föranmälan görs till SLS restaurang, 08-411 60 50.
Resebidrag för kongressresa eller forskningsvistelse kan sökas
t.o.m. 31/5 2018

Professionens röst blir starkare
tack vare dig som medlem!
Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga
och professionella organisation. Vårt syfte är att verka för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. 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.
Välkommen som medlem! Mer info: www.sls.se/medlemmar

”Det är vi som
ska ta bollen.”

Framtidens Medicin & Hälsa är ett möte som riktar sig
till en publik och som i huvudsak
vudsak utspelas i en enda
mötessal. Det är också ett möte som fördjupar sig i några få teman med
d koppling till
läkarrollen i en föränderlig sjukvård.
Svenska Läkaresällskapet är läkarnas
oberoende vetenskapliga och
ch professionella
organisation, och det är anledningen
ledningen
till att vi arrangerar ett nyttt stort
möte för professionen. Det är vi
som ska ta bollen.
Ni är alla varmt
välkomna!
Per Johansson,
kanslichef på SLS
Tel. 08-440 88 88,
per.johansson@sls.se
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®
Repatha® subventioneras som tilläggsbehandling för patienter i sekundärprevention efter hjärtinfarkt
som har ett kvarstående LDL-kolesterol ≥4 mmol/l trots maximal tolererbar behandling med statin
och ezetimib. Repatha® subventioneras också som tilläggsbehandling för patienter med homozygot
familjär hyperkolesterolemi. Se www.fass.se
Indikation - Hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi:
Repatha® är avsett för behandling av primär hyperkolesterolemi (heterozygot
familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi hos vuxna, som tilläggsbehandling till kostomläggning:
i kombination med en statin eller statin i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar hos patienter som inte kan uppnå målet för LDL-C
med den maximalt tolererade dosen av en statin eller,
ensamt eller i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar hos
patienter som är intoleranta mot statiner, eller för vilka statiner är kontraindicerade.
*Maximal tolererbar dos statin + ezetimib

Indikation - Homozygot familjär hyperkolesterolemi:
Repatha® är avsett för behandling av homozygot familjär hyperkolesterolemi
hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, i kombination med andra
blodfettssänkande behandlingar.
Effekten av Repatha® på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet har ännu
inte fastställts. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För
fullständig information vid förskrivning samt produktresumé, Amgen feb 2017,
se www.fass.se

Box 706, 169 27 SOLNA, 08 695 11 00, www.amgen.se

SWE-P-145-0317-046919

Repatha® (evolocumab) Rx, (F), ATC: C10AX13. 140 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna för engångsbruk.

