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Pandemin har påverkat hela sam-
hället och hälso- och sjukvården i 
synnerhet. Sjukvården har trots det 
höga trycket levererat otroligt bra 
och det har varit imponerande att se 

kraften hos professionen. När beslutsvägarna 
blir kortare och vi har fått möjlighet att själva 
styra hur vi ska organisera oss har resultaten 
i de allra flesta fall blivit mycket bra. Inom 
Svenska Läkaresällskapet (SLS) ställde vi tidigt 
om verksamheten för att möta upp behovet av 
snabba uppdateringar kollegor emellan. Vi har 
hittills arrangerat ett 50-tal digitala seminarium 
i samarbete med SLS vetenskapliga sektioner 
samt skapat en covid-19-arbetsgrupp med 
representanter från SLS sektioner. Möten som 
bland annat resulterat i ett nationellt vårdpro-
gram för covid-19 samt initierat ”State of the 
Art Covid-19” som Svenska Läkaresällskapet 
arrangerar i samarbete med partners den 15-16 
december 2020.  
 
Sveriges första vetenskapliga möte om 
covid-19 
Det är glädjande att vi på så kort tid lyckats 
samla till Sveriges första vetenskapliga möte 
om covid-19. Det hade inte varit möjligt utan 
alla fantastiska kollegor som nu går samman 
för att diskutera och försöka summera vad vi 
vet. Mötet har dessutom fått ett stort stöd från 
alla medicinska universitet som är med som 
partners och bidrar med expertis. Det veten-
skapliga programmet håller hög kvalitet och 
jag ser framemot två dagar tillsammans med 
nationella och internationella experter som 
alla på ett eller annat sätt arbetar i frontlinjen i 
kampen mot viruset. Det är ingen slump att det 
är just SLS som läkarkårens oberoende veten-
skapliga professionsorganisation som tar det 
här initiativet. En viktig del av vår verksamhet 
handlar om att vara en arena för läkare oavsett 
specialitet för kunskapsutbyten. 

Unik möjlighet att ta del av kunskaps- 
läget 
”State of the Art Covid-19” vänder sig till 
läkare samt alla andra som arbetar inom hälso- 
och sjukvården – som vill hålla sig uppdaterade 
om covid-19. Vi erbjuder en unik möjlighet att 
ta del av kunskapsläget och eftersom mötet är 
digitalt och spelas in så kommer alla som an-
mäler sig till mötet att kunna välja om man är 
med live eller tar del av innehållet i efterhand. 
Lars-Magnus Andersson som är ordförande 
i Svenska Infektionsläkarföreningen leder 
arbetet med det vetenskapliga programmet. Till 
sin hjälp har han Sveriges främsta experter som 
bildar den vetenskapliga kommittén för mötet. 
Läs mer om programmet och medverkande i 
denna tidning. En programöversikt presenteras 
på sid 10-11. 
 

Varmt välkomna!
TOBIAS ALFVÉN 
Ordförande  
Svenska Läkaresällskapet 

 

Varmt välkomna till  
”State of the Art Covid-19” 

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET 

Vi är läkarkårens oberoende, vetenskapliga, 
professionsorganisation, en ideell, politiskt 
och fackligt obunden förening. Vårt huvud-
sakliga syfte är att verka för förbättrad hälsa 
och sjukvård i samhället, genom att främja 
medicinsk forskning, utbildning, etik och  
kvalitet. Vi sprider kunskap, stödjer forskning 
och utarbetar riktlinjer, uttalanden, rapporter 
och policydokument. SLS ingår dessutom i 
statliga utredningar och besvarar remisser. 

Läs mer www.sls.se
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  Vetenskaplig 
kommitté

ANDERS SÖNNERBORG 
Svenska Infektionsläkarföreningen
ANDERS OLDNER 
Svensk förening för Anestesi och  
Intensivvård
ANNA BERGGREN 
Svensk Barninfektionsförening
BIRGITTA LYTSY 
Svenska Hygienläkarföreningen
CARL-JOHAN FRAENKEL 
Svenska Hygienläkarföreningen
EMMI ANDERSSON 
Föreningen för klinisk mikrobiologi
FREDRIK MÅNSSON 
Svenska Infektionsläkarföreningen
LENA DILLNER 
Svenska Infektionsläkarföreningen
MAGNUS GISSLÉN 
Svenska Infektionsläkarföreningen
MAGNUS LINDH 
Föreningen för klinisk mikrobiologi
MAGNUS RASMUSSEN 
Svenska Infektionsläkarföreningen
MARTINA SANSONE 
Svenska Hygienläkarföreningen
MIA FUREBRING 
Svenska Infektionsläkarföreningen
SOO AHLEMAN 
Svenska Infektionsläkarföreningen
STEFAN JAMES 
Svenska Kardiologföreningen/ 
Hjärtförbundet
ÅSA GYLFE 
Föreningen för klinisk mikrobiologi 

Lars-Magnus Andersson, ordförande i Svenska Infektions- 
läkarföreningen (SILF), Martin Sundqvist, ordförande i  
Föreningen för klinisk mikrobiologi (FMK) samt Anders  
Johansson, ordförande i Svenska Hygienläkarföreningen 
(SHLF) har i samråd med den vetenskapliga kommittén 
utarbetat det övergripande vetenskapliga programmet 
med keynoteföreläsningar och de teman som ska tas upp i 
parallella symposier och seminarier. Läs mer om program-
met på sid 10-11.
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Under pandemin har Lars-Magnus 
Andersson, ordförande i  
Svenska Infektionsläkarfören-
ingen (SILF) haft en nyckelroll 
i kunskapsutbytet kollegor 

emellan. SILF har under pandemin arrangerat 
veckovisa webbinarier med vetenskaplig upp-
datering och lägesrapporter från olika delar av 
landet. Lars-Magnus ingår även i den covid-19-  
arbetsgrupp som Svenska Läkaresällskapet 
(SLS) bildade under våren. 

Du ansvarar tillsammans med Martin 
Sundqvist (FKM) och Anders Johansson 
(SHLF) för ”State of the Art Covid-19”,  
berätta om varför mötet arrangeras?
Vi som ingår i SLS covid-19-arbetsgrupp såg 
ett behov av att sammanfatta det vetenskapliga 
kunskapsläget om covid-19 ur ett svenskt  
perspektiv och vi diskuterade möjligheten att 
arrangera ett möte som samlar professionen 
över specialitetsgränserna. Vi efterlyste samti-
digt en arena där alla svenska forskargrupper 
som startat studier om covid-19 skulle ha möj-
lighet att presentera och diskutera sina resultat 
och det blev startskottet för mötet.

Vilka vänder sig mötet till?
Mötet vänder sig till forskare och läkare men 
även andra vård- och hälsoprofessioner som 
varit delaktiga under pandemin.

Varför är det viktigt att man deltar?
”State of the Art Covid-19” ger en fantastisk 
möjlighet att få en sammanfattande bild av 
kunskapsläget, men också att presentera sina 
egna observationer och diskutera dem med 
professionskollegor. Ju fler som har en djup 
kunskap om covid-19 och dess följdeffekter de-
sto bättre behandling kommer varje patient att 
få under det kommande året. Alla specialiteter 
har varit berörda på något sätt. Vi hoppas kun-
na belysa så många vinklar som möjligt och är 
väldigt angelägna att SLS medlemsföreningar 
och sektioner också deltar med egna program.

Hur är programmet upplagt?
Mötet är helt webbaserat. Det vetenskapliga 
huvudprogrammet består av keynoteföreläs-
ningar med internationella experter, för-
djupande seminarier som täcker in de vikti-
gaste aspekterna vid vård av patienter med 
covid-19 och åtgärder för att förhindra sprid-
ning. Inskickade abstrakt kommer presenteras 
som posters eller muntliga föredrag. Dessutom 
kommer tre posterpris på 10 000 kr vardera 
delas ut till bästa postrar. Varje dag avslutas 
med en paneldiskussion. Första dagen med 
tema vetenskapsjournalistik där företrädare för 
professionen och media resonerar kring hur 
man bäst sprider kunskap om en ny sjukdom 
och hur professionen bör kommunicera i  
media. Och andra dagen mellan professionen 
och företrädare för myndigheter och politiker 
om lärdomar.

Mötet samlar Sveriges främsta experter, 
vilka internationella perspektiv kommer 
att lyftas?
Intresset för att medverka och bidra med kun-
skapsinnehåll är stort, vilket är mycket glädjan-
de. Det internationella perspektivet lyfter
bl. a. Marion Koopmans vid Viroscience 
Erasmus MC samt Peter Pickkers vid Rad-
boud University Medical Center, båda från 
Nederländerna. Marion Koopmans är ledande 
forskare och studerar bland annat spridning av 
virus och är rådgivare åt WHO medan Peter 
Pickkers har lett framstående forskningsprojekt 
kring intensivvård och covid-19. Från USA 
medverkar Mark J. Mulligan, VD vid NYU 
Langone Vaccine Centre som varit en nyckel-
spelare i jakten på ett vaccin mot covid-19.
 

LARS-MAGNUS  
ANDERSSON 
Ordförande  
organisations- 
kommittén

Experterna samlas till  
Sveriges första vetenskapliga 

möte om covid-19 
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ALESSANDRA HEDLUND Ordförande Svenska Psykia-
triska Föreningen
AMINA MANZOOR Medicinreporter på Dagens Nyheter 
ANDERS JOHANSSON Ordförande Svenska Hygienläkar- 
föreningen
ANDERS OLDNER Svensk förening för Anestesi och 
Intensivvård
ANNA BERGGREN Barnläkare, PhD, Barnmottagningen 
TioHundra
ANNA CARIN HORNE MD, PhD, Biträdande överläkare, 
Barncancerforsknings enheten, KBH
ANNE EKDAHL Docent, Lunds universitet
BIRGITTA LYTSY Svenska Hygienläkarföreningen
BJØRN G. IVERSEN Senior Medical Officer, MD, PhD, MSc. 
Department of Global Health, Norwegian Institute of 
Public Health
CARINA METZNER Ordförande Svensk Geriatrisk Fören-
ing, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset
CECILIA BREDIN Verksamhetschef Medicinsk Enhet 
Lung-och allergisjukdomar, Karolinska Universitets- 
sjukhuset
CECILIA JENDLE BENGTÉN Överläkare, Klinisk Mikrobio-
logi, Region Värmland 
CARL JOHAN FRAENKEL Svenska Hygienläkarförening-
en
DOROTA RELIGA Professor i geriatrik, Karolinska  
Institutet
EMMI ANDERSSON Föreningen för klinisk mikrobiologi
EVA UUSTAL Ordförande Svensk förening för obstetrik 
och gynekologi 

FRANCESCA CAMPOCCIA JALDE Perioperativ Medicin 
och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset
FREDRIK LILJEROS, Professor i sociologi, Stockholms 
universitet
FREDRIK MÅNSSON Överläkare, VO Infektionssjuk- 
domar, Skånes Universitetssjukhus  
HAIBE HUSSEIN Transkulturellt Centrum
HEDVIG GLANS Doktorand, Karolinska Institutet, biträ-
dande överläkare/chef för slutenvården infektionsklini-
ken, Karolinska Universitetssjukhuset
HENRIETTÆ STÅHLBRANDT Överläkare, PhD, Hög-
landssjukhuset Eksjö
INGVAR ELIASSON Verksamhetschef, Klinisk mikrobio-
logi, Region Skåne
JAN ALBERT Professor, överläkare, Inst. för Mikrobiologi, 
Tumör- och Cellbiologi, Karolinska Institutet
JOACIM ROCKLÖV Professor i epidemiologi och  
folkhälsa vid Umeå universitet
JOHAN MÅRTENSSON Perioperativ Medicin och Inten-
sivvård, Karolinska Universitetssjukhuset
JOHAN PETERSSON Perioperativ Medicin och Intensiv-
vård, Karolinska Universitetssjukhuset
JOHAN VON SCHREEB Professor i global katastrof- 
medicin, Karolinska Institutet
JUDITH BRUCHFELD Docent, överläkare, Karolinska 
Institutet
KARIN TEGMARK WISELL Avdelningschef, avdelningen 
för mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten
KARL HENRIK GRINNEMO Professor, Institutionen för 
kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Experterna
Internationella och nationella experter, forskare samt företrädare för regering, 
myndigheter och media medverkar i det vetenskapliga programmet.
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IMMUNSVAR TROLIG ORSAK BAKOM NERV-
PÅVERKAN VID COVID-19  ”Det är troligen inte 
viruset i sig, utan snarare immunsvaret som ger 
upphov till förvirring och andra symtom från 
nervsystemet hos vissa patienter med covid-19. 
Det framgår av en studie på sex svenska  
patientfall, publicerad i tidskriften Neurology. 
Magnus Gisslén, professor i infektionssjuk- 
domar vid Sahlgrenska akademin samt över-
läkare inom infektion på Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset, leder akademins kliniska 
forskning på covid-19”.  
(www.gu.se/nyheter 2020-10-21) FÖR ATT SNABBARE HITTA BEHANDLINGAR 

MOT COVID-19 ”WHO har startat den inter-
nationella kliniska studien Solidarity Trial där 
patienter världen över deltar i prövningar för att 
utvärdera effekten av redan befintliga läke-
medel. Soo Aleman, överläkare på Karolinska 
Universitetssjukhuset och docent på Karolinska 
Institutet har av regeringen utsetts till nationell 
koordinator för den svenska delen av studien”.
(www.life-time.se)
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Soo Aleman  medverkar i fleraprogrampunkter i det vetenskapliga  programmet.  Läs mer sid 10-11

Magnus Gisslén  medverkar i fleraprogrampunkter i det vetenskapliga  programmet.  Läs mer sid 10-11

KATARINA NIWARD Adj. universitetslektor, överläkare, 
Linköpings universitet
KATRIN HRUSKA Akutläkare, Mälarsjukhuset Eskilstuna
KRISTOFFER STRÅLIN Överläkare, docent, Infektions-
sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
LARS-MAGNUS ANDERSSON Ordförande Svenska 
Infektionsläkarföreningen
LENA DILLNER Svenska Infektionsläkarföreningen
LENA HALLENGREN Socialminister
LENA SERRANDER Docent, överläkare, Klinisk mikrobio-
logi, Universitetssjukhuset i Linköping
LENNART BLOMQVIST Professor, överläkare, Medicinsk 
Strålfysik/Nuklearmedicin/Bild och Funktion Karolinska
MAGNUS GISSLÉN  Professor, Sahlgrenska Akademin
MAGNUS LINDH  Professor, Göteborgs universitet, Avd 
för infektionssjukdomar
MAGNUS RASMUSSEN Professor i infektionsmedicin, 
Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus i Lund
MALIN NYGREN-BONNIER Docent i fysioterapi, Karolin-
ska Institutet
MARCUS BUGGERT Biträdande lektor, Centrum för 
infektionsmedicin, Karolinska Institutet  
MARION KOOPMANS Professor, Head of Department, 
Viroscience Erasmus MC, The Netherlands
MARK MULLIGAN Professor, New York University
MARTIN SUNDQVIST Ordförande Föreningen för Klinisk 
Mikrobiologi
MARTINA SANSONE Specialistläkare i infektionssjuk- 
domar och vårdhygien, Med Dr., Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset och Göteborgs universitet
MATS LIDÉN Överläkare, PhD, Röntgenkliniken Örebro 
och Örebro universitet
MATTI SÄLLBERG Professor, Karolinska Institutet
MIA FUREBRING Svenska Infektionsläkarföreningen
MICHAEL VON SCHICKFUS Universitetssjukhuset i 
Linköping
MIKAEL SANDLUND Svenska Läkaresällskapets  
delegation för medicnsk eik
MIKA SKEPPHOLM Överläkare, PhD, Danderyds sjukhus
OLA BLENNOW Överläkare, Medicinsk enhet Infektions-
sjukdomar, Karolinska Universitetsjukhuset/ 
Infektionskliniken St.Görans sjukhus
OLLI VAPALAHTI Professor, University of Helsinki,  
Department of Virology, Veterinary Biosciences
OLOF HERTTING Överläkare barninfektion, PhD, Barnin-
fektion, Karolinska Universitetssjukhuset

 

OMAR MUKHEBER Transkulturellt Centrum
OSKAR EKELUND Verksamhetschef, Överläkare, Klinisk 
Mikrobiologi, Region Kronoberg
PATRIK BENJAMINSSON NYBERG Universitetssjukhuset 
i Linköping
PER ÖRNINGE Sjukvårdens larmcentral
PETER PICKKERS Professor of experimental intensive 
care medicine, Department of Intensive Care Medicine, 
Radboud University Medical Center, The Netherlands
PÄR GUNNARSSON Chefredakör, Läkartidningen
SARA CAJANDER Universitetslektor, Infektionskliniken, 
Örebro Universitetssjukhus  
SOFIE BÄÄRNHIELM Docent, överläkare, chef, Trans- 
kulturellt Centrum
SOO ALEMAN Överläkare, Medicinsk enhet Infektions-
sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
STEFAN JAMES Överläkare, professor vid Institutionen 
för medicinska vetenskaper, Kardiologi
SUSANNA LEACH Göteborgs universitet
TOBIAS ALFVÉN Ordförande Svenska Läkaresällskapet  
TOBIAS ALLANDER Överläkare, Docent, Klinisk Mikro-
biologi, Karolinska Universitetslaboratoriet
THOMAS LINDÉN Chef avd. för kunskapsstyrning för 
hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
TOMAS BERGSTRÖM Professor i klinisk mikrobiologi, 
Göteborgs Universitet  
ULLAKARIN NYBERG Psykiater, suicidforskare, Norra 
Stockholms Psykiatri
ULF KARLSSON Specialistläkare i infektionssjukdomar, 
Med Dr. Skånes universitetssjukhus och Lunds 
universitet
ULRIKA BJÖRKSTÉN Redaktionschef, Vetenskapsradion, 
Sveriges Radio
ÅSA GYLFE Specialist i Klinisk Mikrobiologi, Med Dr. Inst 
för Klinisk Mikrobiologi, Norrlands Universitetssjukhus, 
Umeå Universitet
ÅSE BALKHED ÖSTHOLM Adjungerad universitets- 
lektor, överläkare, Linköpings Universitet



Foto: Ulf Sirborn/KI

Vilka anser du är pandemins största  
utmaningar? 
Att den inte bara drabbar brett utan att den drabbar 
utsatta grupper och äldre speciellt hårt. Globalt ser 
vi att ojämlikheter i samhället förstärks under pan-
demin och omvandlas till stora olikheter i hälsa. Det 
är också en stor utmaning att vi inte var tillräcklig 
förberedda för en pandemi. Viruset fick ett alltför 
stort försprång. KI ser det nu som en huvudprioritet 
att identifiera kunskapsluckor och samverkans- 
luckor för att stärka beredskapen i samhället inför 
nästa kris. Denna gång har det visat sig att vi har 
svårt att skydda de mest skyddsvärda. Detta måste vi 
göra bättre nästa gång.   
                             
Vad anser du har varit särskilt viktiga insatser 
för att klara dessa utmaningar?
Att snabbt ställa om forskningen för att få fram kun-
skap om virusets egenskaper och utveckla effektiva 
och verksamma behandlingsinsatser, men också 
vikten av samordning mellan olika aktörer och att 
få människor att ta det här på allvar. Kommunika-
tionen kring covid-19 har varit och är fortfarande 
extremt viktig.
                             
Vilka personliga lärdomar har du dragit av 
pandemin?
Att aldrig underskatta kraften i en pandemi och att 
tidigt inse att det här kommer att pågå länge. Jag 
har också lärt mig och imponerats av engagemanget 
och förmågan till omställning och omprioriteringar. 
Människor, institutioner, aktörer ställer verkligen 
upp när det behövs. Det är hoppingivande!

Vilka lärdomar kan hälso- och sjukvården dra 
av pandemin?
Flera saker, men några viktiga handlar om att snabbt 
kunna ställa om, vara flexibel och ha förmåga att 
gå utanför de ordinarie rutinerna. Det är också en 
viktig lärdom att se till att organisera verksamheten 
på ett sådant sätt så att personalen orkar med. 
Pandemin har också visat på betydelsen av bered-
skap, att det finns tillgänglig skyddsutrustning och 
att personalen har uppdaterad och rätt sorts kom-
petens. Slutligen får vi inte tappa bort vikten av att 
den ordinarie verksamheten i största möjliga mån 
kan fortsätta, inklusive det viktiga preventiva arbetet 
som t.ex. screening- och vaccinationsprogrammen. 
Det är synnerligen viktigt att redan nu börja bygga 
beredskap inför nästa pandemi eller större sam-
hällskris. Är det något den här pandemin visat så 
är det att vi behöver vara bättre förberedda – det 
gäller samhället i stort, men hälso- och sjukvården i 
synnerhet.

Vad kan hälso- och sjukvårdens besluts- 
fattare dra för lärdomar av pandemin?
Att vi behöver planera bättre inför olika scenarier 
och bygga beredskap. Vi behöver också ha margina-
ler i de ordinarie verksamheterna, så att vi klarar av 
att skala upp när krisen är ett faktum. Det är naivt 
att tro att vi ska klara en långvarig och omfattande 
samhällsbelastning om vi har en organisation som 
redan från början är extremt slimmad och tunn och 
som inte är byggd på ett hållbart sätt. Här vill jag 
också inkludera stora delar av äldreomsorgen, där 
ju ett av problemen är att personalen ofta saknar 
relevant utbildning, ofta är timanställda och där ba-
sala kunskaper om hygien- och skyddsrutiner varit 
uppenbart bristfälliga.  

Vi behöver vara  
bättre förberedda Fo
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OLE PETTER OTTERSEN   
Rektor Karolinska Institutet 
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Det vetenskapliga programmet 
består av föredrag av inbjudna 
föreläsare, som kommenteras 
av en moderator och inbjudna 
experter. Dessutom planeras 

parallella seminarier, också de med inbjudna 
föreläsare, moderatorer och experter som kom-
menterar föredragen.  
 
Interaktion via chatt 
Samtliga planerade programpunkter är korta,  
20-30 minuter, med efterföljande diskussion 
för att passa det webbaserade formatet. Åhöra-
re kommer kunna ställa frågor via chatt-funk-
tionen.  
 
Mötet spelas in  
Föredragen och seminarierna kommer vara 
tillgängliga för registrerade deltagare under tre 
månader efter mötets avslutande. 

Forskning om covid-19/SARS-CoV-2 
Under ”State of the Art Covid-19” kommer det 
även finnas möjlighet att presentera forsk-
ningsprojekt om covid-19/SARS-CoV-2 som 
genomförts av svenska forskargrupper eller 
forskargrupp där svenska medarbetare deltagit. 
De arbeten som presenterats ska vara veten-
skapliga studier av covid-19/SARS-CoV-2.

Om resultaten har presenterats tidigare vid an-
dra vetenskapliga möten eller redan publicerats 
ska detta anges och tillstånd måste inhämtas 
från eventuella rättighetsinnehavare.

Pris för bästa poster 
Svenska Läkaresällskapet delar ut posterpris, 
tre stycken på 10 000 kr vardera till bästa post-
rar. Vinnare av posterpris förväntas presentera 
sina fynd med en kort (3 min) muntlig presen-
tation vid den avslutande sessionen.  
Abstract accepteras i kategorierna;  
virologi, diagnostik, patogenes,  
immunologi, kliniskt förlopp,  
behandling, komplikationer,  
epidemiologi, smittspridning  
och samhällseffekter. 

Det vetenskapliga  
programmet

 
Välkommen till två dagar med keynote-föreläsningar, seminarier, 

föredrag, posterpresentationer och diskussioner.


Ta del av det  

vetenskapliga 
programmet på 

följande två sidor!
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PROGRAM ”STATE OF THE ART COVID-19” 
DEN 15-16 DECEMBER 2020

DAG 1   TISDAG DEN 15 DECEMBER
 
 
12.30 VÄLKOMMEN OCH MÖTETS ÖPPNANDE
 Moderator Lars-Magnus Andersson, ordf Svenska  
 Infektionsläkarföreningen
 Medverkande Tobias Alfvén, ordf Svenska  
 Läkaresällskapet, Anders Johansson,  
 ordf Svenska Hygienläkarföreningen, Martin 
 Sundqvist, ordf Föreningen för Klinisk 
 Mikrobiologi, Hedvig Glans, Karolinska  
 Universitetssjukhuset 

13.00 KEYNOTE 1 TEMA: VIROLOGI/EPIDEMIOLOGI
 Titel Virological features and epidemiology 
 of SARS-CoV-2
 Föreläsare Marion Koopmans, Viroscience   
 Erasmus MC, The Netherlands
 Moderator Åsa Gylfe, Umeå universitet
 Expert Jan Albert, Karolinska Institutet
13.30 Kommentarer och frågor 
 
13.00 KEYNOTE 2  TEMA: PATOGENES
 Titel Covid-pathogenesis explained
 Föreläsare Peter Pickkers, Radboud 
 University Medical Center, The Netherlands
 Moderator Magnus Rasmussen, Lunds 
 universitet
 Expert Sara Cajander, Örebro universitet
13.30 Kommentarer och frågor  
  
13.50 PAUS

14.00 SEMINARIUM 1 TEMA: DIAGNOSTIK
 Titel Diagnostik av pågående eller 
 tidigare covid-19
 Föreläsare Olli Vapalahti, University  
 of Helsinki
 Moderator Magnus Lindh, Göteborgs  
 universitet
 Expert Lena Serrander, Universitets- 
 sjukhuset i Linköping
14.20 Kommentarer och frågor 
 
14.00 SEMINARIUM 2 TEMA: SYMTOM OCH FÖRLOPP 
 Titel Symtom och förlopp vid covid-19 
 Föreläsare Åse Balkhed Östholm, Katarina 
 Niward, Linköpings universitet 
 Moderator Soo Aleman, Karolinska  
 Universitetssjukhuset 
 Expert Kristoffer Strålin, Karolinska  
 Universitetssjukhuset
14.20 Kommentarer och frågor 
 
14.00  SEMINARIUM 3 TEMA: SMITTSAMHET OCH  
 SKYDDSÅTGÄRDER
 Titel Smittvägar och skyddsåtgärder i    
 sjukvården
 Föreläsare Ulf Karlsson, Skånes universitetssjukhus  
 Moderator Birgitta Lytsy, Svenska Hygien- 
 läkarföreningen
 Expert Martina Sansone, Sahlgrenska  
 universitetssjukhuset
14.20 Kommentarer och frågor

14.00 SEMINARIUM 4  TEMA: COVID-19 OCH ÄLDRE 
 Titel Age, frailty and comorbidity as prognostic 
 factors for short-term outcomes in patients with 
 COVID-19 in geriatric care 

 Föreläsare Dorota Religa, Karolinska  
 Institutet 
 Moderator Carina Metzner, ordf  
 Svensk Geriatrisk Förening 
 Expert Anne Ekdahl, Karolinska Institutet
14.20  Kommentarer och frågor 
  
14.30 PAUS 

14.40 SEMINARIUM 5 TEMA: IMMUNOLOGI 
 Titel Antikroppssvar och T-cellsimmunitet  
 vid covid-19
 Föreläsare Tomas Bergström, Göteborgs
 universitet, Marcus Buggert, Karolinska  
 Institutet
 Moderator Magnus Gisslén, Göteborgs universitet
 Expert Susanna Leach, Göteborgs universitet 
15.00 Kommentarer och frågor 
 
14.40 SEMINARIUM 6 TEMA: HJÄRTPÅVERKAN/ 
 TROMBOSSJUKDOM
 Titel Kardiovaskulär trombos - Covids onda ansikte 
 Föreläsare Mika Skeppholm, Danderyds  
 sjukhus
 Moderator Stefan James, Uppsala  
 universitet
 Expert Karl Henrik Grinnemo, Uppsala 
 universitet
15.00 Kommentarer och frågor 
 
14.40 SEMINARIUM 7 TEMA: SEQUELE/ LÅNGTIDS- 
 EFFEKTER
 Titel Kvarstående symtom efter covid-19:  
 Hur vanligt är det och hur skall det följas upp? 
 Föreläsare Judith Bruchfeld, Karolinska  
 Institutet   
 Moderator Fredrik Månsson, Skånes 
 universitetssjukhus
 Expert Malin Nygren-Bonnier, Karolinska 
 Institutet
15.00 Kommentarer och frågor 
 
14.40 SEMINARIUM 8 TEMA: BARNMEDICIN/HYPER-
 INFLAMMATION 
 Titel Hyperinflammation vid covid-19 hos barn, 
 vad vet vi?
 Föreläsare Anna Carin Horne, Karolinska 
 Institutet 
 Moderator Anna Berggren, Karolinska
 Institutet 
 Expert Olof Hertting, Karolinska sjukhuset
15.00 Kommentarer och frågor  

15.10 PAUS 

15.20 MUNTLIGA FÖREDRAG 1 TEMA: VIROLOGI/ 
 DIAGNOSTIK/PATOGENES/IMMUNOLOGI 
 Moderator Emmi Andersson,  
 Föreningen för Klinisk Mikrobiologi
16.00 Kommentar och frågor  
 
15.20 MUNTLIGA FÖREDRAG 2 TEMA: KLINIK/ 
 BEHANDLING/KOMPLIKATIONER 
 Moderator Mia Furebring, Sv.  
 Infektionsläkarföreningen
16.00 Kommentar och frågor 
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15.20 MUNTLIGA FÖREDRAG 3 TEMA: EPIDEMIOLOGI/ 
 SMITTSPRIDNING/SAMHÄLLSEFFEKTER
 Moderator Carl-Johan Fraenkel, Hygienläkarföreningen
16.00 Kommentar och frågor 

16.10 PANELDISKUSSION 1 TEMA: COVID-19 OCH 
 VETENSKAPSJOURNALISTIK 
 Titel Medias roll och professionens ansvar under  
 pandemin
 Moderator Tobias Alfvén, ordf Svenska 
 Läkaresällskapet 
 Medverkande Amina Manzoor, medicinreporter,   
 Dagens Nyheter, Ulrika Björkstén,redaktionschef,  
 Vetenskapsradion, Pär Gunnarsson, chefredaktör,  
  Läkartidningen, Johan von Schreeb, 
 Karolinska Institutet, Jan Albert, Karolinska 
 Institutet, Soo Aleman, Karolinska Universitets- 
 sjukhuset 

16.50 SAMMANFATTNING OCH AVSLUT 
 Reflektioner kring dagens program 
 Moderator Lars-Magnus Andersson, ordf Svenska  
 Infektionsläkarföreningen 
 Medverkande Åsa Gylfe, Föreningen  
 för Klinisk Mikrobiologi, Fredrik Månsson, 
 Svenska Infektionsläkarföreningen

DAG 2   ONSDAG DEN 16 DECEMBER

09.00 FÖRETAGSSPONSRADE SYMPOSIER

10.00 POSTERPRESENTATIONER 1 
 TEMA: VIROLOGI/DIAGNOSTIK/PATOGENES/ 
 IMMUNOLOGI

10.00 POSTERPRESENTATIONER 2
 TEMA: KLINIK/BEHANDLING/KOMPLIKATIONER

10.00 POSTERPRESENTATIONER 3  
 TEMA: EPIDEMIOLOGI/SMITTSPRIDNING/ 
 SAMHÄLLSEFFEKTER 

11.30 PAUS/LUNCH
 
12.30 INLEDNING OCH VÄLKOMSTHÄLSNING
 Moderator Lars-Magnus Andersson, ordf  
 Svenska Infektionsläkarföreningen,  
 Martin Sundqvist, ordf Föreningen för  
 Klinisk Mikrobiologi
 Medverkande Ingvar Eliasson, verksam- 
 hetschef, Klinisk mikrobiologi, Region Skåne,  
 Lena Dillner, specialist i klinisk virologi,   
 verksamhetschef för Infektionskliniken, Karolinska  
 Universitetssjukhuset 

13.00 KEYNOTE 3 TEMA: HANDLÄGGNING OCH 
 BEHANDLING 
 Titel Handläggning och behandling av covid-19 
 Föreläsare Ola Blennow, Karolinska Universitetssjukhuset
 Moderator Soo Aleman, Karolinska Universitets-
 sjukhuset
 Expert Sara Cajander, Örebro Universitetssjukhus
13.30 Kommentar och frågor 

13.00  KEYNOTE 4 TEMA: FRAMTIDSPROGNOSER 
 Titel Covid-19 under 2021 och framåt
 Föreläsare Joacim Rocklöv, professor,  
 epidemiologi och folkhälsa, Umeå 
 universitet, Fredrik Liljeros, professor 
 i sociologi, Stockholms universitet
 Moderator Anders Johansson, Svenska Hygien- 
 läkarföreningen
13.30 Kommentar och frågor 

13.50 PAUS

14.00 SEMINARIUM 9 TEMA: SAMHÄLLSSPRIDNING/  
 SKYDDSÅTGÄRDER
 Titel Munskydd i samhället - en evidensvärdering
 Föreläsare BjørnG. Iversen, Senior Medical Officer,  
 MD, PhD, MSc. Department of Global Health,   
 Norwegian Institute of Public Health
 Moderator Carl Johan Fraenkel, Svenska Hygien-
 läkarföreningen
14.30 Kommentar och frågor

14.00 SEMINARIUM 10 TEMA:IVA VÅRD 
 Titel IVA-vård av covid-19 patienter: Vad har vi lärt  
 oss och hur har det gått för patienterna?
 Föreläsare Francesca Campoccia Jalde och Johan  
 Mårtensson, Karolinska Universitetssjukhuset
 Moderator Johan Petersson, Karolinska
 Universitetssjukhuset
14.30 Kommentar och frågor  
 
14.00 SEMINARIUM 11 TEMA: RADIOLOGI
 Titel Visuell scoring av CT förutsäger vårdförloppet  
 hos covid-19-patienter med behov av sjukhusvård. 
 Föreläsare Mats Lidén, Röntgenkliniken Örebro och  
 Örebro universitet
 Moderator Henriettæ Ståhlbrandt, 
 Höglandssjukhuset Eksjö
 Expert Lennart Blomqvist, Karolinska 
 Universitetssjukhuset 
14.30 Kommentar och frågor  

14.00 SEMINARIUM 12 TEMA: PREHOSPITAL TRIAGERING 
 OCH BEDÖMNING PÅ AKM 
 Titel: Hur identifierar vi covid-19 i ambulanssjukvård  
 och på akutmottagning?
 Föreläsare: Katrin Hruska, Mälarsjukhuset  
 Eskilstuna, Patrik Benjaminsson Nyberg, 
 Universitetssjukhuset i Linköping
 Moderator: Michael von Schickfus,  
 Universitetssjukhuset i Linköping
 Expert Per Örninge, Sjukvårdens larmcentral
14.30 Kommentar och frågor 

14.30 MEDLEMSFÖRENINGARNAS OCH SEKTIONERNAS  
 DISKUSSIONSFORUM
 Parallella ”break out sessions” 
 SLS medlemsföreningar och sektioner står för   
 program. Läs mer www.sls.se/covid19

15.00 KEYNOTE 5 TEMA: VACCIN
 Titel  State of the art of COVID-19 vaccines
 Föreläsare Mark Mulligan, New York University, 
 USA
 Moderator Magnus Gisslén, Göteborgs universitet 
 Expert Matti Sällberg, Karolinska Institutet
15.30 Kommentar och frågor 

15.50 PANELDISKUSSION 2 TEMA: LÄRDOMAR AV   
 COVID-19-PANDEMIN 
 Titel Lärdomar av covid-19-pandemin för  
 framtidens hälso-och sjukvård – Regeringen,   
 myndigheter och professionen samtalar
 Moderator Tobias Alfvén, ordf Svenska 
 Läkaresällskapet
 Medverkande Lena Hallengren, Socialminister, 
 Thomas Lindén, Socialstyrelsen, Karin Tegmark   
 Wisell, FHM, Mikael Sandlund, ordf. Svenska  
 Läkaresällskapets Etikdelegation, Eva Uustal, Svensk  
 förening för obstetrik och gynekologi, Lars-Magnus  
 Andersson, Svenska Infektionsläkarföreningen 
 
16.30 POSTERPRIS OCH AVSLUT 
 Moderator Lars-Magnus Andersson, ordf  
 Svenska Infektionsläkarföreningen 
 Medverkande Tobias Alfvén, ordf  
 Svenska Läkaresällskapet, Anders  
 Johansson, ordf Svenska Hygien- 
 läkarföreningen, Martin Sundqvist,    
 ordf Föreningen för Klinisk  
 Mikrobiologi 
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VACCINJÄGAREN: ”DET KOMMER TA TID”
 
”Världen har mer eller mindre satts på paus i väntan på  
ett vaccin mot det nya corona-viruset. Men vaccin- 
utvecklaren Matti Sällberg känner ingen press.  
”Jag är realist,” säger han. ”Vi kan inte skynda på mer  
än vad vi gör. Det finns andra som är snabbare och  
därför tänker vi långsiktigt och fokuserar på att hitta  
ett vaccin som kan skydda mot flera coronavirus,  
även sådana som kan dyka upp i framtiden.”  
 
(www.ki.se/forskning/vaccinjagaren-det-kommer-ta-tid)
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Sverige har mycket att lära av pandemin

Jan Albert är ordförande i Karolinska Institutets covid-19  
expertgrupp och överläkare på Klinisk Mikrobiologi,  
Karolinska Universitetssjukhuset.  

Vilka anser du är pandemins största utmaningar?
Hitta balans mellan åtgärder för att dämpa smittspridning utan 
att orsaka alltför stora långsiktiga skador på folkhälsan, gäller 
minst lika mycket globalt som i Sverige.

Vilka personliga lärdomar har du dragit av pandemin?
Att pandemiberedskap har varit eftersatt både i Sverige och 
globalt. Att man ska akta sig för att ha tvärsäkra åsikter när 
mycket grundläggande kunskap kring viruset, sjukdomen och 
bästa preventionsåtgärder fortfarande saknas.

Vilka lärdomar anser du att hälso- och sjukvården kan dra 
av pandemin?
Att man bör se över både sjukvårdens organisation, framför 
allt medicinskt ansvar på alla nivåer: kommun, region och stat. 
Man bör också se över beredskap för extrema händelser som 
en pandemi. ”Just-in-time” tänkande, svångrem och ständiga 
effektiviseringskrav innebär risker.   

AKTUELL I PROGRAMMET!  
15/12 KL 13.00 KEYNOTE 1 TEMA: VIROLOGI/EPIDEMIOLOGI

Titel Virological features and epidemiology of SARS-CoV-2

Föreläsare Marion Koopmans, Viroscience Erasmus MC,  
The Netherlands

Moderator Åsa Gylfe, Umeå universitet

Expert Jan Albert, Karolinska Institutet
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STATE OF THE ART COVID-19
Vad vet vi? Vad har vi lärt oss? Vad gör vi nästa 
gång en pandemi drar fram över världen? Nu 
samlas landets främsta experter till Sveriges första 
vetenskapliga möte om covid-19! 

VAR & NÄR Mötet är digitalt och äger rum den  
15-16 december 2020.

MÅLGRUPP Mötet vänder sig till läkare och övriga 
professioner inom hälso- och sjukvården.

ARRANGÖR Svenska Läkaresällskapet i samarbete 
med SLS vetenskapliga sektioner.

PARTNERS Karolinska Institutet, Linköpings  
universitet, Lunds universitet, Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse, Sahlgrenska akademin, 
SciLifeLab, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges 
läkarförbund, Umeå universitet, Uppsala universitet 
och Örebro universitet.

AVGIFT  
Svenska Läkaresällskapet medlem 550 kr

Kandidat- och underläkarföreningen    
medlem     200 kr

Sveriges läkarförbund medlem  550 kr

Svensk sjuksköterskeförening 
medlem     550 kr

Svensk sjuksköterskeförening 
studentmedlem     200 kr

Övriga, eller anmälan efter 
7 december     850 kr 
 
Vid gruppbokningar kontakta 
sophie.palmquist-klockhoff@sls.se 

Missa inte årets viktigaste vetenskapliga möte om 
covid-19. Gå in och säkra din plats! 

PROGRAM & ANMÄLAN www.sls.se/covid19

AKTUELL I 
PROGRAMMET! 

16/12 kl. 15.00 KEYNOTE 5  TEMA: VACCIN
Titel  State of the art of  COVID-19 vaccinesFöreläsare Mark Mulligan,  New York University,USAModerator Magnus Gisslén,  Göteborgs universitet Expert Matti Sällberg,  Karolinska Institutet
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Henriettæ Ståhlbrandt, ordförande för Svensk Förening för Medicinsk  
Radiologi

Vilken roll har du haft under pandemin?
I mitt vardagsjobb som biträdande verksamhetschef på länsövergripande röntgen- 
kliniken i region Jönköping har det inneburit att kunna utföra radiologi med största 
säkerhet för både patienter  och personal. Utöver det har jag varit ordförande för  
Svensk Förening för Medicinsk Radiologi som verkar på ett nationellt plan för att  
sprida kunskap och riktlinjer inom radiologi.

Vilka anser du är pandemins största utmaningar?
I min yrkesutövande roll tycker jag den största utmaningen har varit att sålla bland  
all information, för att få fram den som är mest vetenskaplig och därmed värd att  
sprida, och sedan paketera den i olika format för att nå så många som behöver  
informationen som möjligt.

Vad anser du har varit särskilt viktiga insatser för att klara dessa  
utmaningar?
Vi har provat att använda nya medier för att sprida kunskap, såsom webbinarier via  
Svenska Läkaresällskapet. Det är viktigt att få till ett informationsutbyte mellan  
olika kliniker i Sverige, så att vi kan lära oss av varandra.

Vilka personliga lärdomar har du dragit av pandemin?
Samarbete, båda inom den egna specialiteten i Sverige, och mellan olika specialiteter,  
är otroligt viktigt. Och vi kan när vi måste!

Vilka lärdomar anser du att hälso- och sjukvården kan dra av pandemin?
Det är viktigt att vården baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, och leds av  
personer som förstår vad det innebär.

Vilka utmaningar anser du är viktiga att redan nu adressera när det gäller  
pandemins påverkan på hälso- och sjukvården? 
Även när man är mitt uppe i vad man tror är pandemins centrum behöver man avsätta 
tid eller personer för att tänka på det som komma skall - den vård man för tillfället skju-
ter upp, och vilken eftervård och rehabilitering de patienter som drabbats av pandemin 
behöver framöver. Det är viktigt att man belyser detta även på högre ledningsnivåer.

Har pandemin även inneburit några möjligheter? 
Vi har fått möjligheter att snabbt kunna ställa om till mer digitala arbetssätt, något som 
skulle tagit mycket längre tid om vi inte var tvingade till detta på grund av pandemin.

Vad anser du att hälso- och sjukvårdens beslutsfattare ska dra för  
lärdomar av pandemin?
Det är aldrig för dyrt att förbereda för pandemier, varken utrustningsmässigt eller tanke-
mässigt.

Samarbete är otroligt 
viktigt!

HENRIETTÆ STÅHLBRANDT  
Ordförande för Svensk Förening 
för Medicinsk Radiologi

AKTUELL I PROGRAMMET!  

16/12 kl. 14.00 SEMINARIUM 11  
TEMA: RADIOLOGI

Titel Visuell scoring av CT 
förutsäger vårdförloppet   
hos covid-19-patienter med 
behov av sjukhusvård

Föreläsare Mats Lidén, 
Röntgenkliniken Örebro och  
Örebro universitet

Moderator Henriettæ Ståhl-
brandt, Höglandssjukhuset 
Eksjö

Expert Lennart Blomqvist,  
Karolinska Universitets- 
sjukhuset

                      PROFESSIONENS RÖST HENRIETTÆ STÅHLBRANDT
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Röster om pandemin
PANDEMIN HAR PÅVERKAT OSS ALLA. Med en snabb samhällspridning under våren ökade trycket  
på hälso- och sjukvården och intensivvårdsavdelningarna fylldes med patienter som kämpade för sina liv  
samtidigt som personalen riskerade sina egna för att rädda dem. Smittan spreds på äldreboenden med för- 
ödande konsekvenser och bristen på adekvat skyddsutrustning, läkemedel, diagnos och behandling bidrog  
till en oerhört pressad situation i hälso- och sjukvården samt omsorgen. Många har gjort sina röster hörda i  
den offentliga debatten under pandemin. Vi har valt ut några centrala citat med företrädare för regering,  
myndigheter, organisationer, professionen, media och patientföreningar. 

SOCIALMINISTER 
Lena Hallengren
”Vilket land är det som  
har haft rätt? Alla länder  
försöker göra bästa möjliga  
prognoser och träffa så rätt  
som möjligt. Men det gäller  
att vara förberedd på många
olika scenarion. Jag vet inte om det fanns något land 
i Europa som trodde att det skulle gå så här fort 
och komma med sådan kraft och drabba de länder 
som var hårt drabbade förra gången, som Spanien 
Frankrike och Storbritannien”.  
(Dagens Nyheter 2020-11-15)

ORDF. SLS DELEGATION  
FÖR MEDICINSK ETIK
Mikael Sandlund
”När det blåser hårt måste  
man styra stadigt. Det är  
mycket viktigt att inte  
glidningar, en förändrad  
grundsyn, eller rent av sedan  
tidigare förkastade principer,  
halkar in i regelverk och praxis. Visst kan extraordi-
nära situationer kräva undantag från gällande regel-
verk och principer. Men då måste detta diskuteras 
och beslutas i laga ordning. Om ”undantagsetiska 
principer” smygs in under pågående kris är risken 
stor att dessa principer blir kvar även efter det att 
vi lämnat krisen bakom oss – de riskerar att bli det 
”nya normala”. Vi befinner oss i en extraordinär 
situation med anledning av covid-19-pandemin och 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten står inför 
en av vår tids största utmaningar”.  
(SVD Debatt 2020-04-19)

AVGÅENDE ORDF. SVERIGES  
LÄKARFÖRBUND  
Heidi Stensmyren
”Pandemin visar tydligt på  
behovet av en ökad nationell  
styrning av hälso- och sjuk- 
vården. Varje enskild region  
mäktar inte själv med att axla de  
utmaningar som pandemin ställt oss inför. En redan 
ojämlik vård har blivit ännu mindre jämlik.  
Den ekonomiska kris som landet är på väg in i 
kommer att försämra regionernas förutsättningar 
och vissa kommer inte att kunna leverera sitt åtag-
ande gentemot sina invånare. Det är nödvändigt 
med ett nationellt ansvar för vissa vitala delar av 
vården”. (DN debatt 2020-07-10)

ORDF. SVENSK FÖRENING  
FÖR ALLMÄNMEDICIN 
Magnus Isacsson
”Under covid-19-pandemin har  
det varit mycket fokus på sjukhus  
och antalet IVA-platser, men  
även på hur Sverige har misslyckats  
med att skydda de äldre från smittan. Nu har 
fokus börjat skifta mot patienter med långdragen 
covid-19 och den vårdskuld vi har byggt upp.  
(. . . .) Primärvården är ansvarig både för äldrebo-
enden och för dem med långdragen covid-19. Att 
titta lite närmare på dessa patientgrupper kan för-
modligen ge oss en del ledtrådar till vilka åtgärder 
som behöver vidtas efter pandemin. Bägge behöver 
kontinuitet, trygghet, korrekt medicinsk handlägg-
ning och en vetskap om vem som har det medicin-
ska ansvaret för dem”.
(Läkartidningen 2020-08-04)
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INTENSIVVÅRDSLÄKARE 
SÖS 
Karin Hildebrand 
”Resursfördelningen i  
svensk sjukvård behöver  
ses över. Jag upplever att  
många delar av sjukvårds- 
systemet har tagit ett enormt  
ansvar och visat en fantastisk lojalitet med den 
sjuka patienten och med varandra. För framtiden 
behöver fundamenten i svensk sjukvård såsom 
akutsjukvård och primärvård förstärkas.” 
(Läkartidningen 2020-07-06)

GD SOCIALSTYRELSEN 
Olivia Wigzell 
”De brister som pandemin 
belyser har varit kända,  
och är kopplade till förut- 
sättningar som kompetens,  
resurser, fungerande rutiner  
och strukturer. En förutsättning för att förebygga 
smittspridning, av såväl det nya coronaviruset som 
säsongsinfluensa och andra sjukdomar, är att det 
finns hygienrutiner som följs.” 
(Dagens Samhälle Debatt 2020-04-22) 

MEDICINREPORTER 
DAGENS NYHETER 
Amina Manzoor
”Även om vi har lärt oss  
massor om det nya viruset  
under pandemin så vet vi  
fortfarande inte vilken strategi  
som är bäst på lång sikt. Ingen har gjort allt rätt 
och ingen har gjort allt fel. Sverige har haft tragiskt 
många dödsfall, en stor andel av dem på äldrebo-
enden. Men även i länder som haft nedstängningar 
har många dödsfall inträffat på äldreboenden. 
Dessutom är pandemin inte över. Det som fungera-
de under våren kanske inte fungerar under hösten. 
En del av de länder som lyfts fram som framgångs-
rika exempel mot viruset upplever nu bakslag. Vi 
gör nog bäst i att undvika att peka ut vinnare och 
förlorare, det här är ingen tragisk tävling. Det nya 
coronaviruset är här för att stanna, nu behöver alla 
länder hitta metoder som förebygger smittspridning 
och med så liten påverkan på ekonomin och den 
enskilde medborgaren som möjligt.” 
(DN 2020-09-09)

GD FOLKHÄLSO- 
MYNDIGHETEN
JOHAN CARLSON 
”Vi ser en stor påfrestning på  
samhället och många kommer  
att avlida. Det är uppenbart så.  
Vårt mål kan inte vara att stoppa  
varje enskilt smittotillfälle, utan målet är att förhin-
dra att den här pandemin sprids snabbt. Folkhäl-
somyndigheten är en myndighet som arbetar med 
lägesanalyser, information och vi jobbar med exper-
tis både i Sverige och på andra håll. Det är väldigt 
mycket ett lagarbete. Jag har varit chef för den här 
myndigheten i 12 år, och jag har aldrig någonsin ti-
digare fått sådan positiv respons från civilsamhället, 
andra myndigheter, enskilda och organisationer”. 
(Läkartidningen 2020-03-20)

KUNGL.VETENSKAPSAKADEMIEN 
STÄNDIGE SEKRETERARE  
Göran K Hansson
”Debatten om den svenska  
corona strategin har varit  
polariserad. Folkhälso- 
myndigheten har fått hård  
kritik från till exempel ”de 22  
forskarna” bland annat för att  
underskatta risken för asymtomatisk smittspridning 
och för att inte ta till sig nya resultat angående  
effekterna av munskydd. (. . . .) Det finns uppenbar-
ligen en djup förtroendeklyfta där många medi-
cinare upplever en ”bunkermentalitet” hos Folk-
hälsomyndigheten som gör att den inte är beredd 
att ompröva tidigare ställningstaganden när ny 
information tillkommer”. 
(DN Debatt 2020-08-12)

 
ORDF. SVENSKA COVID- 
FÖRENINGEN* 
Åsa Kristoferson Hedlund 
”Många av vårens drabbade 
är fortfarande sjuka och nu 
även utförsäkrade. När smittan 
nu åter tar fart står vi inte bara 
inför ökad belastning på IVA och fler dödsfall,  
utan även en andra våg av långtidssjuka som vården 
fortfarande står oförberedd att hantera.  
Vi behöver forskning och covidmottagningar så att 
långtidssymtom kan utredas och behandlas av olika 
specialister i samverkan. Vi bör följa Storbritannien 
och Danmark, där man förstått vikten av sådana 
satsningar”.  
(facebook.com/Svenskacovidforeningen 2020-11-11)

*Svenska Covidföreningen är en patientförening för covid- 
drabbade och deras anhöriga. Föreningen verkar för  
ökade forskningsanslag, tillgång till evidensbaserad vård  
och ett adekvat socialt skyddsnät för de som drabbats.  
www.covidforeningen.se
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Stefan James, professor i kardiologi, Uppsala universitet 
 
Vilken roll har du haft under pandemin?
En undervisande och forskande roll när det gäller covid-19 genom att anordna en serie  
webbinarium om covid-19 och hjärtsjukdom under våren som samlade nära 10 000 del- 
tagare. Jag har också deltagit i planering och initiering av flera covid-relaterade forsknings-
studier. Jag har också jobbat för att få till en samlad genomtänkt uppföljning av covid-patien-
ter och försöker nu skapa förutsättningar för att genomföra en stor randomiserad studie för 
att jämföra och utvärdera effekterna av olika vacciner. Jag har även jobbat kliniskt med akut 
hjärtsjukvård men den har inte påverkats i någon stor utsträckning.

Vilka anser du är pandemins största utmaningar?
Att balansera skydd av individer mot sjukdom gentemot att inte drabba samhället socio- 
ekonomiskt. I sjukvården gäller det hög belastning i tillägg till små befintliga resurser.

Vad anser du har varit särskilt viktiga insatser för att klara dessa utmaningar?
Balanserade insatser. Snabba prioriteringar. 

Vilka personliga lärdomar har du dragit av pandemin?
Att det är mycket av biologin och livet vi inte förstår och att vi ska ta vara på varje tillfälle att 
lära oss. Att det går att ställa om forskning och undervisning till digitalt format. 

Vilka lärdomar anser du att hälso- och sjukvården kan dra av pandemin?
Behov av samarbete, fokus på det centrala i sjukvården. Att förutsättningar för sjukvård, 
hälsa och liv snabbt kan ändras. Att evidens måste sökas - den finns inte automatiskt.

Vilka utmaningar anser du är viktiga att redan nu adressera när det gäller 
pandemins påverkan på hälso- och sjukvården? 
Prioriteringar är den största utmaningen. Vi bör även dra lärdomar om vården av äldre.

Har pandemin även inneburit några möjligheter? 
Stora möjligheter till samling. Professionens centrala roll har bekräftats. Möjligheter till  
omställning som bara en föraning om vad som krävs för klimatomställning och klimatflykt.

Hur kan dessa möjligheter tas till vara?
Alla lärdomar av att ställa om sjukvård, byta arbetsuppgifter, arbetssätt och tider måste tas 
med i framtida utmaningar. Att lyssna till erfarenhet, evidens och ha tålamod.

Vad anser du att hälso- och sjukvårdens beslutsfattare ska dra för lärdomar 
av pandemin? 
Sjukvårdens beslutsfattare har fungerat väl. Ta vara på professionen, fokusera på det centrala 
i vården. Tänk långsiktigt. Fokusera på det centrala i vården och sträva efter att alltid samla 
kunskap så att vi lär oss tillsammans.

Prioriteringar är den  
största utmaningen

STEFAN JAMES Professor i  
kardiologi, Uppsala universitet.

AKTUELL I PROGRAMMET!  

15/12 kl. 14.40 Seminarium 6  
TEMA: HJÄRTPÅVERKAN/
TROMBOSSJUKDOM
Titel Kardiovaskulär trombos  
- Covids onda ansikte 
Föreläsare Mika Skeppholm, 
Danderyds sjukhus
Moderator Stefan James,  
Uppsala universitet
Expert Karl Henrik Grinnemo, 
Uppsala universitet

PROFESSIONENS RÖST STEFAN JAMES                                                                                                                                                 PROFESSIONENS RÖST KATRI OLSON                                                                                                                     
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Katri Olsson, sjuksköterska (blivande specialistsjuksköterska inom  
Infektionssjukvård) Sahlgrenska. 
 
Vilken roll har du haft under pandemin?
Jag har arbetat som sjuksköterska på vårdavdelning på infektionskliniken i Göteborg.

Vilka anser du är pandemins största utmaningar? 
I den kliniska vardagen är det en stor utmaning att ge våra patienter god, jämlik omvård-
nad trots stor arbetsbelastning samt de skyddskläder vi använder. Skyddskläderna skapar 
en distans mellan patient och vårdgivare. Det är en utmaning att förmedla trygghet, sär-
skilt hos patienter med nedsatt kognitiv förmåga. Vi har också en utmaning i att ge värdig 
palliativ vård med tanke på de restriktioner vi haft. Vårdpersonal har även ett stort ansvar i 
kommunikationen mellan patient och anhöriga och att löpande informera anhöriga. 

Vad anser du har varit särskilt viktiga insatser för att klara dessa  
utmaningar?
Personalens stora engagemang och energi. Både ordinarie avdelningspersonal och all ny 
personal från bemanning och övriga avdelningar. Nära samarbete med närmsta chef.  
På min avdelning har vi under våren haft dagliga avstämningar där vi fått aktuell informa-
tion och haft möjlighet att diskutera rutiner och riktlinjer. Detta har skapat en känsla av 
trygghet i personalgruppen.

Vilka personliga lärdomar har du dragit av pandemin?
Jag har lärt mig mycket om min egen och mina kollegors kapacitet. Vi har arbetat väldigt 
intensivt tillsammans och det har varit en fin upplevelse att dela det med varandra.

Vilka lärdomar anser du att hälso- och sjukvården kan dra av pandemin?
Vi har lärt oss otroligt mycket, både om hur vi kliniskt arbetar med patienterna, men även 
vilka rutiner vi ska ha för att minska smittspridning. En fördel nu när patientantalen ökar 
igen är att vi har träffat de här patienterna tidigare och vet hur vi ska vårda dem. 

Vilka utmaningar anser du är viktiga att redan nu adressera när det gäller  
pandemins påverkan på hälso- och sjukvården? 
Personalfrågan. Det är otroligt viktigt att personalen orkar en ny våg med ökad arbetsbe-
lastning efter en tuff vår. 

Har pandemin även inneburit några möjligheter? Hur kan dessa möjligheter 
tas till vara?
Att det är möjligt med en snabbare beslutsgång i både stort och smått.

Vad anser du att hälso- och sjukvårdens beslutsfattare ska dra för lärdomar 
av pandemin?
Vikten av en god personalpolitik. Det har blivit extremt tydligt hur viktigt det är med  
personal med rätt utbildning på rätt plats. De behöver incitament att stanna kvar.

Vi måste orka en  
andra våg
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KATRI OLSON 
Sjuksköterska, Infektionskliniken,  
Sahlgrenska. R



Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin, Karolinska Institutet  
 
Vilken roll har du haft under pandemin?
Jag är forskare på KI och har tagit fram covid-kurser för Socialstyrelsen samt bidragit med 
katastrofmedicinsk expertis till Socialstyrelsen och region Stockholm. Är utsänd av WHO till 
Libanon för att stärka Covidvården sedan augusti.

Vilka anser du är pandemins största utmaningar? 
 •   Ställa om vården för att hantera många IVA-fall
 •   Balansera insatserna mellan direkta och indirekta hälsoeffekter
 •   Vinna och upprätthålla befolkningens förtroende
 •   Hur får man människor att ändra på sitt beteende?
 •   Brist på skyddsutrustning

Vad anser du har varit särskilt viktiga insatser för att klara dessa utmaningar?
 •   Att vården själva fått organisera omställningen
 •   Att onödiga dokumentation försvann, kortare beslutsgångar 

Vilka personliga lärdomar har du dragit av pandemin?
 •   Sverige kan drabbas av katastrofer
 •   Det jag lärt mig från globala katastrofer gäller även i Sverige
 •   Det går att ställa om
 •   Många har uppfattningar men få har erfarenhet och kunskap att leda

Vilka lärdomar anser du att hälso- och sjukvården kan dra av pandemin?
 •   Det går att ställa om men det har ett pris. Man bör bedöma vad som kan  
      rationaliseras bort i pre-covid vården inklusive mängder av onödiga rutiner  
                       och dokumentation
 •   Behov av planering och katastrofmedicinskt tänk och övningar
 •   Att det krävs tydliga policy som är realistiska för att bibehålla den vanliga                    
                      vården
 •   Det är personalen det handlar om och de måste skyddas och stöttas, bra  
       ledarskap är essentiellt 

Vilka utmaningar anser du är viktiga att redan nu adressera när det gäller  
pandemins påverkan på hälso- och sjukvården? 
 •   Moralisk stress hos personalen måste beaktas och bättre stöd krävs men då   
      krävs förståelse och respekt hos chefer som inte arbetar kliniskt
 •   Göra mer övergripande analyser av effekten på folkhälsan och använda bättre 
      indikatorer än antal smittade, döda och på IVA för att bedöma situationen

Vad anser du att hälso- och sjukvårdens beslutsfattare ska dra för lärdomar 
av pandemin?
Mer makt till de som genomför arbetet på golvet! 

Bra ledarskap är  
essentiellt

JOHAN VON SCHREEB  
Professor i global katastrof-
medicin, Karolinska Institutet.

AKTUELL I PROGRAMMET!  

15/12 KL 16.10
TEMA: COVID-19 OCH VETEN-
SKAPSJOURNALISTIK

Titel Medias roll och professio-
nens ansvar under pandemin

Moderator Tobias Alfvén, ordf 
Svenska Läkaresällskapet

Medverkande Amina Manzoor, 
medicinreporter, Dagens  
Nyheter, Ulrika Björkstén,  
redaktionschef, Vetenskaps- 
radion, Pär Gunnarsson, chef-
redaktör, Läkartidningen, 
Johan von Schreeb, Karolinska 
Institutet, Jan Albert, Karolinska 
Institutet, Soo Aleman, Karolin-
ska Universitetssjukhuset

PROFESSIONENS RÖST JOHAN VON SCHREEB                                                                                                                                                      PARTNERS & SPONSORER
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KAROLINSKA INSTITUTET
Ett av världens ledande medicinska 
universitet. Vår vision är att driva utveck-
lingen av kunskap om livet och verka för 
en bättre hälsa för alla.  
www.ki.se

KNUT OCH ALICE WALLENBERGS 
STIFTELSE
Sveriges största privata forsknings- 
finansiär. 
www.kaw.wallenberg.org

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Ett universitet med internationell lyskraft 
– där människor och idéer möts och 
utvecklas.  
www.liu.se  
 
LUNDS UNIVERSITET
Ett universitet i världsklass som förstår, 
förklarar och förbättrar vår värld och 
människors villkor.   
www.lu.se

SAHLGRENSKA AKADEMIN
Sahlgrenska akademin bedriver forsk-
ning och utbildning inom medicin, tand-
vård och vårdvetenskap – alltid i nära 
kontakt med den praktiska vården. 
www.gu.se/sahlgrenska-akademin

SCILIFELAB
Science for Life Laboratory is an institu-
tion for the advancement of molecular 
biosciences in Sweden. 
www.scilifelab.se 

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING
Svensk sjuksköterskeförening arbetar 
för sjuksköterskans professionella  
utveckling och en god omvårdnad. 
www.swenurse.se

SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Sveriges läkarförbund – ett professions- 
och fackförbund för alla läkare under 
hela karriären. 
www.slf.se

UMEÅ UNIVERSITET
Medicinska fakulteten – forskning, 
forskarutbildning och utbildning inom 
medicin, biomedicin, tandvård, vård och 
hälsa. 
www.umu.se/medicinsk-fakultet

UPPSALA UNIVERSITETET
Uppsala universitets uppgift är att vinna 
och förmedla kunskap till mänsklighet-
ens gagn och för en bättre värld. 
www.uu.se

ÖREBRO UNIVERSITET
Institutionen för medicinska  
vetenskaper. 
www.oru.se/institutioner/medicin-
ska-vetenskaper/

Tillsammans
Vi stödjer ”State of the Art Covid-19” och bidrar med vår 
expertis under mötet. 

PETTER BRODIN  
Läkare och forskare i immuno- 
logi, institutionen för kvinnors och 
barns hälsa, Karolinska Institutet. 

AKTUELL I PROGRAMMET! 

16/12 kl 14.30 SCILIFELAB OCH 
PETTER BRODIN

Avancerad analys av immunsys-
temsaktivering hos svårt sjuka 
patienter med covid-19.

PROFESSIONENS RÖST JOHAN VON SCHREEB                                                                                                                                                      PARTNERS & SPONSORER
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Svenska Läkaresällskapet i  
samarbete med SLS sektioner  
och partners presenterar  
Sveriges första vetenskapliga  
möte om covid-19

”State of the Art Covid-19” 
den 15–16 december 2020
Vad vet vi? Vad har vi lärt oss? Vad gör vi nästa gång 
en pandemi drar fram över världen? 
 

  

Välkommen till ”State of the Art Covid-19” den 15–16  
december 2020. Mötet vänder sig till läkare och 
andra professioner inom hälso- och sjukvården. 

SPONSOR

ARRANGÖR   SAMARBETSPARTNERS

Missa inte! Årets viktigaste  möte om covid-19.  Anmäl dig senast  den 7/12 för reducerad avgift. sls.se/covid19


