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JANUARI 2019 
 
 

eHälsomyndigheten fångar upp frågan om 
förskrivning med utbytesgrupper 
Svenska Läkaresällskapet tillsammans med företrädare för olika vårdprofessioner skrev 
nyligen på DN Debatt att det borde gå att använda ett eget namn för varje läkemedelsgrupp 
som får bytas ut mot varandra vid förskrivning av läkemedel. Något som idag inte är 
möjligt, och som ökar risken för felbehandlingar. Frågan har nu uppmärksammats av 
eHälsomyndigheten som meddelar att förskrivning med utbytesgrupper är relevant för 
arbetet med Nationella läkemedelslistan. 
 
"eHälsomyndighetens regleringsbrev för 2019 öppnar upp möjligheten att skapa förutsättningar 
för generisk förskrivning eller motsvarande. I detta arbete tittar vi på olika lösningar där förslaget i 
artikeln, så kallad ”entydig ordination av utbytesgrupp”, är ett alternativ" säger Magnus Åsén, 
programledare för Nationella läkemedelslistan på eHälsomyndigheten. 
 
–Det är mycket glädjande att eHälsomyndigheten nu agerar utifrån vår debattartikel och ser över 
möjligheten att förenkla för patienter där läkemedel byts ut, säger Mikael Hoffmann ordförande i 
SLS kommitté för läkemedelsfrågor. Det är en patientsäkerhetsfråga som måste tas på allvar, och 
som genom enkla åtgärder kan minska risken för felbehandlingar. 

Läs mer   
  

 
 

FEBRUARI 2019 
 

Läkares arbete med prevention och 
levnadsvanor – en framgångsfaktor för god och 
jämlik hälsa 
Svenska Läkaresällskapet (SLS) lanserar i dag rapporten ”På väg mot bättre och mer 
jämlik hälsa”som sammanfattar arbetet inom SLS Levnadsvaneprojekt som  
pågått sedan 2012 på uppdrag av Socialstyrelsen.  
 
Levnadsvaneprojektet syftar till att skapa förutsättningar inom hälso- och sjukvården för att 
implementera de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma 
levnadsvanor. Arbetet har varit mycket framgångsrikt bland vårdens professioner och rapporten 
lyfter särskilt fram sex framgångsfaktorer som krävs för ett lyckat resultat i arbetet med 
levnadsvanor. 

Läs mer   
  

 

http://c.postmanmarketing.se/?q=75220650105372190029
http://c.postmanmarketing.se/?q=75220650105372190030
http://c.postmanmarketing.se/?q=75220650105401260020
http://c.postmanmarketing.se/?q=75220650105401260020
http://c.postmanmarketing.se/?q=75220650105401260031


Ny rapport om alkoholens hälsomässiga och 
sociala effekter på äldre 
En ny rapport från IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, 
och CERA vid Göteborgs universitet i samarbete med Stiftelsen Ansvar för Framtiden 
visar att alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador bland äldre ökar. 

Rapporten tar upp den ökade känsligheten för alkoholens effekter hos äldre, som i kombination 
med åldrandet ökar risken för sjukdomar och olyckor, även vid en relativt låg konsumtion. 
Huvudorsaken till äldre personers ökade känslighet för alkoholens omedelbara och långsiktiga 
effekter beror dels på fysiologiska och kroppsliga förändringar men även medicinska faktorer. 
 
– Det är viktigt att vetenskapligt grundad kunskap om alkoholens negativa effekter på hälsan ökar 
och sprids inom hela hälso- och sjukvården och samhället, säger Britt Skogseid, ordförande i 
Svenska Läkaresällskapet. 

Läs rapport   
  

  

Lägg inte ned Läkemedelsboken – behövs som 
kunskapsstöd! 
Flera professionsföreträdare i gemensamt upprop i Dagens Samhälle.  

Svenska Läkaresällskapet skriver under med Mikael Hoffmann, ordförande i SLS kommitté för 
läkemedelsfrågor. Vården har ett stort behov av Läkemedelsboken som kunskapsstöd. Trots det 
har Läkemedelsverket beslutat att lägga ned den. Nu uppmanas Socialdepartementet att hitta en 
annan utgivare. 

Läs upprop   
  

 

Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet 
och vårdkvalitet 
Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas Riksförbund 
har i ett samverkansprojekt definierat kärnkompetensen personcentrerad vård.  
 
Arbetet har resulterat i en skrift som ska fungera som en gemensam kunskapsbas och inspirera 
till ett fortsatt utvecklingsarbete för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet. 

– Kunskapen om hur viktigt det personcentrerade förhållningssättet är i hälso- och sjukvården är 
på snabb tillväxt. Nu gäller det att föra in den kunskapen i vårdens alla utbildningar och ut i 
verksamheterna, säger Stefan Lindgren, tidigare ordförande i Svenska Läkaresällskapet. 

Läs mer   
  

 

http://c.postmanmarketing.se/?q=75220650105435980026
http://c.postmanmarketing.se/?q=75220650105435980048
http://c.postmanmarketing.se/?q=82163580405461750020


Låt professionen utveckla framtidens sjukvård 
LÄKARTIDNINGEN DEBATT Mediebilden av svensk hälso- och sjukvård domineras av problem 
med budgetunderskott, platsbrist, bemanningsproblem och dålig arbetsmiljö. Utvecklingen har 
gjort att utrymmet för att arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling har krympt. 
 
"I stället för att politikerna lappar och lagar där det för tillfället brister behöver vi en hälso- och 
sjukvård som löser sina egna problem. Det kan vi uppnå genom att vården i större utsträckning 
själv producerar och sprider kunskap", skriver SLS ordförande Britt Skogseid tillsammans med 
Jan Nilsson, professor och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien i ett debattinlägg i 
Läkartidningen. 

Läs artikel   
  

 
 
 

”Så vill vi läkare reformera den svenska 
primärvården” 
Primärvården är underdimensionerad, underfinansierad och kännetecknas av brist på 
allmänläkare. En förutsättning för att lösa problemen är att den medicinska professionen får styra 
utformningen av vården. Principen om en fast läkare för varje patient och ett listtak är också helt 
nödvändig, skriver SLS ordförande Britt Skogseid, tillsammans med sju företrädare för den 
svenska läkarkåren på DN debatt. 

”Så vill vi läkare reformera den svenska primärvården” DN Debatt 2019-02-24 

”Fel reglera primärvården med listningstak” Replik DN debatt 2019-02-26 

”SKL försvarar landstingens makt och hindrar reformer” Slutreplik DN debatt 2019-03-04 

Läs mer   
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://c.postmanmarketing.se/?q=75220650105423150022
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MARS 2019 
 
 

Forskning, utbildning och samarbete över 
disciplingränserna – framgångsfaktorer för 
Agenda 2030 
Swedish Global Health Research Conference 2018 samlade världsledande experter, 
forskare och regeringsföreträdare med målet att lyfta forskningens roll och betydelse för 
att nå målen i Agenda 2030. I veckan släpptes en konferensrapport som lyfter utmaningar 
och möjligheter i det fortsatta arbetet för en mer rättvis, jämlik hälsa och hållbar värld. 

– Konferensen var en stor framgång. Vi lyckades med att skapa en plattform där forskare, 
experter, beslutsfattare och studenter från olika discipliner kunde samtala om de utmaningar som 
världen står inför och hur vi tillsammans kan arbeta framåt, säger Tobias Alfvén, ordförande i 
organisationskommittéen samt vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Några viktiga 
lärdomar framåt är vikten av att resurser, forskning och insatser når även de som behöver det 
allra mest och att beslutsfattare grundar beslut på vetenskaplig evidens. 

  

Läs rapport   
  

 
 
 
 
 

Brott mot FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter 
Under veckan har det rapporteras i flera medier om att ogifta kvinnor anges till polis vid 
svenskdrivet BB i Förenade Arabemiraten. Frågan om hur svensk vårdpersonal ska agera 
när svenska vårdföretag driver sjukhus i andra länder diskuterades på Etikdelegationens 
möte idag fredag den 22 mars. Beslut togs om att ta fram ett kortare etiskt uttalande i 
frågan.  

Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik, säger i en kommentar till 
Dagens Nyheter "lagstiftningen om ogifta kvinnor och utomäktenskapliga barns rättigheter i 
Förenade Arabemiraten innebär ett flagrant brott mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter". 

Läs mer   
  

 
 
 
 

http://c.postmanmarketing.se/?q=82163580405470440026
http://c.postmanmarketing.se/?q=82163580405488920051


Ny läkarutbildning med start hösten 2021! 
Torbjörn Ledin, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för utbildning 
kommenterar. 

– Det här har vi alla väntat länge på. En ny modern läkarutbildning brådskar om vi ska kunna 
möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Det är av särskilt vikt att blivande 
läkare har goda kunskaper om patientsäkerhet, kvalitet och prioriteringar, bemötande, 
hälsofrämjande insatser samt de etiska principerna och deras tillämpning i hälso- och sjukvården. 

Läs mer   
  

 
 
 
 

Utan statistik riskeras vårdens jämlikhet! 
Möjligheten att kunna se hur ett läkemedel förskrivs över landet är central för att vi ska 
kunna avgöra om vården är jämlik. Men en färsk dom innebär att läkemedelsstatistiken nu 
försämras.  
 
Det duger inte att hänvisa till forskningen, forskning är en omväg när möjligheten till löpande 
statistik finns. Regeringen bör snarast hitta en lösning på situationen, uppmanar Funktionsrätt, 
SPF Seniorerna samt företrädare för Stiftelsen NEPI och Svenska Läkaresällskapet i ett 
debattinlägg på Dagens Samhälle. 

Läs inlägget   
  

 
 
 
 
 

Läkarens etiska ansvar i samhällen som inte 
respekterar mänskliga rättigheter 
Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har tagit fram ett etiskt uttalande om det 
personliga ställningstagande som krävs av en läkare inför beslut om att arbeta under förhållanden 
där det är känt att grundläggande mänskliga rättigheter inte respekteras. Detta med anledning av 
reportaget ”Nyförlöst och fängslad”, som sändes i mars 2019 i Sveriges Radios Kaliber i P1. 

  

Läs uttalandet   
  

 
 
 
 

http://c.postmanmarketing.se/?q=82163580405488920073
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APRIL 2019 
 
 

Regeringen tillsätter en oberoende utredning av 
medicinska åldersbedömningar 
SLS delegation för medicinsk etik bevakar frågan om medicinska åldersbedömningar sedan flera 
år och har efterlyst en oberoende vetenskaplig granskning av metoderna i ljuset av internationell 
och nationell forskning. Ordförande Mikael Sandlund, kommenterar nyheten om att regeringen nu 
tillsätter en utredning. 

Läs mer   
  

 

Patientsäkerheten förutsätter dokumenterad 
läkarkompetens 
Kritik har riktats mot kunskapsprovet. Det antyds att en alltför krävande prövning gör det svårt att 
fylla läkarvakanser och att läkare utbildade utanför EU lämnar landet. Kvalitet är dock viktigare än 
kvantitet, skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet i ett debattinlägg i 
Läkartidningen.Önskan att få arbeta som läkare får aldrig åsidosätta patientsäkerheten. Formell 
kompetensprövning är nödvändig. Kraven på läkare som utbildats utanför EU ska motsvara dem 
vi ställer på svenska studenter. 

Läs mer   
  

 
 
 
 

MAJ 2019 
 
 

SLS kraftsamlar för att sätta läkares 
kompetensutveckling i fokus 
Svenska Läkaresällskapets programtidning för 2019-2020 distribueras till hela Sveriges 
läkarkår med vårens utgåva av ”Framtidens Karriär – Läkare”. 
 
SLS presenterar en ny och uppdaterad programverksamhet med åtta programkoncept för att 
möta behovet av utbildning och fortbildning i läkarkåren.  

Läs & ladda ned SLS program 2019/2020   
  

 
 

http://s1690t.stats.theletter.se/?q=71112656705531740050
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Låt proffsen vara proffs! 
SLS ordförande Britt Skogseid medverkar i "Framtidens Karriär –Läkare" och slår ett slag 
för patient-läkarmötet som det enskilt viktigaste instrumentet sjukvården har att erbjuda 
och som utgör själva kärnan i utövandet av läkargärningen. 

– När de väsentliga besluten fattas av den kunniga och erfarna läkaren tillsammans med 
patienten blir vården individanpassad, behovsstyrd och effektiv. All organisation och styrning 
inom sjukvården bör syfta till att ge patient-läkarmötet så goda förutsättningar som möjligt, säger 
Britt Skogseid. 

Läs mer   
  

 

Läkaresällskapets koncept för yrkeslivslångt 
lärande 
– Det går inte att låta bli fortbildning, siktet är inställt på att göra den både högkvalitativ, trivsam 
och hållbar över tid. Det säger Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet 
(SLS) och ordförande i programkommittén, som kommentar till SLS nya programkoncept för 
yrkeslivslångt lärande. 

Läs mer   
  

 
 
 
 

Åtta programkoncept för dig som är läkare och 
medlem i SLS 
Under 2019 lanserar SLS en ny och uppdaterad programverksamhet för att möta behovet av 
utbildning och fortbildning i läkarkåren. 

Läs mer   
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Viktigt uppmärksamma tidiga signaler på 
suicidalitet 
Bo Runeson, ledamot i SLS nämnd samt psykiatriker och professor i psykiatri vid 
Karolinska Institutet samt överläkare vid Norra Stockholms psykiatri har i flera studier 
undersökt sambandet mellan depressionstillstånd samt bipolär sjukdom och risken för 
självmord. 
 
– Generellt sett ökar självmordsrisken bland patienter med de flesta typer av psykiatriska 
diagnoser, säger Bo Runeson i en artikelpublicerad i "Framtidens Karriär – Läkare". 

Bo är även aktuell med en "Fortbildningsdag om utmattningssyndrom" den 25 september 2019 på 
Svenska Läkaresällskapet.Utmattningssyndrom ökar bland både unga och medelålders och 
drabbar också i ökad utsträckning vår egen yrkesgrupp läkare. 

Läs mer   
  

 
 

SLS bygger ny organisation för att stärka 
läkarkårens röst i samhället 
Tisdagen den 14 maj 2019 samlades SLS sektioner, lokala läkaresällskap och associerade 
föreningar till årets fullmäktigemöte (FM). Det blev en givande och inspirerande dag fylld 
av framtidstro.  
 
FM tog under dagen ställning till två inkomna motioner, en om kraftsamling för ungas psykiska 
hälsa och en om klimatfrågan samt två propositioner från SLS nämnd. Under mötet genomfördes 
flera val, bland annat nya ledamöter till SLS nämnd samt hedersledamöter.Fullmäktige beslöt 
även att associera Svensk Förening för Narrativ Medicin till SLS. Fullmäktiges största och kanske 
viktigaste fråga var propositionen om en ny medlemskategori inom SLS.FM beslutade med 2/3 
majoritet att säga ja till en ny medlemskategori – medlemsförening – som ska träda ikraft den 1 
januari 2021. 

Läs rapport från FM 2019   
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Vikten av en enad läkarkår i en hårt pressad 
sjukvård 
SLS ordförande Britt Skogseid öppnade 2019 års fullmäktigemöte med att brandtal där 
hon bland annat lyfte vikten av att värna läkargärningen. Britt satte tonen för resten av 
dagen och gjorde starkt intryck på deltagarna. 

”Vi som är här i dag representerar majoriteten av specialiteter i svensk sjukvård. Vi må vara 
superspecialister i vårt dagliga värv, men vi är alla framförallt läkare. Som legitimerade läkare 
uppbär vi privilegiet att få utöva medicin under strikt personligt ansvar. I det rådande läget med 
hårt pressad sjukvård, personalflykt, stängda vårdplatser, är det oändligt viktigt att vi själva värnar 
läkargärningen. Vi ser redan att sjukvårdshuvudmän inte värnar oss. Tvärtom. Det pågår en 
avprofessionalisering". 

Läs hela talet   
  

 
 

SLS för en stärkt primärvård 
SLS lanserar sju utvecklingsområden för en stärkt primärvård.  
En utbyggd primärvård är en förutsättning för att klara vården av de mest sjuka äldre samtidigt 
som vi ska tillgodose övriga befolkningens tillfälliga vårdbehov med god tillgänglighet. SLS 
lanserar sju utvecklingsområden för en stärkt primärvård. Det är vårt bidrag i den diskussion och 
de arbeten som nu pågår för att reformera primärvården. 

Läs mer   
  

 
 

Nej tack till tillfälliga satsningar! 
Svenska Läkaresällskapet säger nej tack till tillfälliga satsningar och skärpta vårdgarantier 
och ja tack till långsiktiga förstärkningar och mer forskning i primärvården.  

En välfungerande och utbyggd primärvård är en grundförutsättning för att nå målet om en 
kostnadseffektiv och jämlik vård. Vägen dit nås inte genom detaljstyrning med skärpta 
vårdgarantier eller tillfälliga satsningar utan genom långsiktig forskning och utbildning, skriver 
Svenska Läkaresällskapets Britt Skogseid och Lars Borgquist i ett debattinlägg i Dagens 
Samhälle. 

Läs artikel   
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”Regeringen försvårar oberoende forskning” 
Medicinsk forskning behövs för en bättre hälso- och sjukvård. Men Läkemedelsverket har nu 
börjat ta ut en avgift för samtliga forskare, vilket är djupt olyckligt och slår mot den oberoende 
forskningen, skriver Mikael Hoffmann och Ola Winqvist, Svenska Läkaresällskapet, Sofia 
Rydgren Stale och Elin Karlsson, Läkarförbundet, Karin Meyer, Apotekarsocieteten samt Maria 
Palmetun-Ekbäck, Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, i en debattartikel i Svenska 
Dagbladet. 

Läs mer   
  

 
 

Agera för en bättre sjukvård, Lena Hallengren 
Vi ligger efter jämförbara länder vad gäller grundläggande politiska åtgärder som krävs för att dra 
nytta av precisionsmedicin. Vi manar därför regeringen att prioritera frågan, lära av andra länder 
och agera handlingskraftigt, skriver Svenska Läkaresällskapet tillsammans med företrädare för 
"Agenda för hälsa och välstånd" i en debattartikel i Dagens Samhälle. 

Läs mer   
  

 
 

Tydligare ansvar och regler för läkemedel 
REMISSVAR Svenska Läkaresällskapet anser i sitt remissvar på ”Tydligare ansvar och regler för 
läkemedel” att det saknas tillräckligt underlag för förslaget att inordna samtliga kostnader för 
receptförskrivna och rekvisitionsläkemedel i ett generellt statsbidrag. SLS anser samtidigt att 
dagens system med splittrade statsbidrag där läkemedel beroende på distributionssätt ingår i 
olika bidrag, är ologiskt och försvårar beslut kring läkemedel. SLS stödjer förslaget om en 
parlamentarisk utredning av den etiska plattformen. 

Läs mer   
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JUNI 2019 
 
 

Ny färdplan för global barnhälsa lanseras i dag – 
det handlar om alla barns rätt att blomstra 
För miljontals barn och ungdomar i världen är mänskliga rättigheter fortfarande bara ett 
abstrakt koncept. För de yngsta definieras framsteg ofta bara i termer av överlevnad. Nu 
lanserar SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) och Svenska 
Läkaresällskapet en färdplan för global barnhälsa, där framsteg definieras utifrån nästa 
generations rätt att blomstra och placerar barnen i centrum av de globala målen för hållbar 
utveckling i FN:s Agenda 2030. 

Enligt färdplanen ”Placing children at the centre of the sustainable development goals” är 
överlevnad en dålig måttstock för att säkerställa nästa generations välbefinnande. Dessa barn 
och ungdomar behöver få möjlighet att blomstra och bli rustade med tillräcklig motståndskraft i 
mötet med globala utmaningar såsom klimatförändringar, påtvingad konfliktrelaterad migration 
och den allt tyngre hälsorisk som icke smittsamma sjukdomar (non-communicable diseases, 
NCD) utgör. 

Färdplanen efterlyser en förändringsagenda där utvecklingsarbetet är fokuserat på barnen. Enligt 
rapportförfattarna kan bestående förbättring av barns och ungdomars hälsa endast uppnås om de 
globala hållbarhetsmålens synergier mobiliseras och barnhälsa inte enbart ses som en fråga 
enbart för hälso- och sjukvården. 

Läs mer   
  

 
 

AUGUSTI 2019 
 
 

Juleen Zierath tilldelas Svenska 
Läkaresällskapets Jubileumspris 2019 
Professor Juleen Zierath vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska 
Institutet tilldelas Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2019 för sina viktiga 
upptäckter inom metabolism och diabetes. 

– Jubileumspriset är ett av Svenska Läkaresällskapets främsta priser så det är en stor glädje att i 
år belöna Juleen Zierath för hennes banbrytande translationella diabetsforskning, säger Ola 
Winqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk forskning samt en av 
årets prisdomare. Hennes studier har lett till ny och viktig kunskap som kan förbättra hälsan för 
många människor som lever med diabetes. 

Läs mer   
  

 

http://s1690t.stats.theletter.se/?q=82163580405667590020
http://s1690t.stats.theletter.se/?q=82163580405667590031
http://s1690t.stats.theletter.se/?q=82163580405703800025


 

SLS och SLF om läkares livslånga lärande 
Arbetet för att utveckla läkares livslånga lärande på alla nivåer under hela yrkeslivet 
bedrivs i såväl nationella som internationella organisationer.  
 
I Sverige har både Svenska Läkaresällskapet och Läkarförbundet tagit fram policyer för hur 
fortbildningen kan utföras med hög kvalitet. I veckans nummer av Läkartidningen går SLS och 
SLF ut med en gemensam artikel som lyfter vikten av att läkarprofessionen måste kliva fram och 
hårdare driva frågan om läkares fortbildning. 

Läs mer   
  

 

SEPTEMBER 2019 
 
 

Svenska Läkaresällskapet lanserar global hälso-
podd! 
SLS kommitté för global hälsa i samarbete med SLS Kandidat- och underläkarförening 
lanserar podd om global hälsa och hållbar utveckling. Podden riktar sig till alla som vill 
lära sig mer om ämnet global hälsa. Inbjudna experter delar med sig av sin expertis på ett 
lättförståeligt sätt – för att så många som möjlighet ska kunna ta del av innehållet. 

I det första avsnittet möter vi Sir Michael Marmot, världens kanske mest kände socialepidemiolog, 
samt Helen Clark, tidigare premiärminister i Nya Zeeland och tidigare ledare för United Nations 
Development Program. Tillsammans med Helena Frielingsdorf, ordförande i SLS kommitté för 
global hälsa samt Anna-Theresia Ekman, ordförande i SLS Kandidat- och underläkarförening, 
diskuteras hälsan i världen samt vilken roll forskare, politiker och civilsamhället har i policyarbetet 
samt vilka hinder som finns för förbättrad global hälsa. 

Lyssna på podden   
  

 
 

Har du koll på den nya läkarutbildningen? 
Efter sex års väntan stod det i mars 2019 klart att det blir en ny sexårig läkarutbildning. 
Utbildningen förlängs med en termin så att den motsvarar totalt sex års studier och 
anpassas till de krav för legitimation som följer av riksdagens beslut om propositionen 
Bastjänstgöring för läkare (BT).  
 
SLS Kandidat- och underläkarförening har gjort en informationsfilm som benar ut begreppen och 
på ett lättbegripligt sätt förklarar vad moderniseringen av läkarutbildningen egentligen innebär. 

Se film   
  

 

http://s1690t.stats.theletter.se/?q=82163580405726720043
http://s1690t.stats.theletter.se/?q=82163580405763770027
http://s1690t.stats.theletter.se/?q=82163580405763770049


OKTOBER 2019 
 
 

"Vårdskadorna minskar inte – är det dags att 
byta strategi?” 
Ansvaret måste breddas till att omfatta de nivåer i hälso- och sjukvården som ger förutsättningar 
att bedriva en säker vård. Kiku Pukk Härenstam, ordförande i SLS delegation för medicinsk 
kvalitet, en av artikelförfattarna i ett debattinlägg publicerad i Dagens Medicin. 
 
Artikelförfattarna anser att: 
• Patientsäkerhet måste behandlas som ett prioriterat forskningsområde. 
• Säkerhetsforskningens nyare rön måste omsättas och tillämpas inom hela hälso- och 

sjukvårdssystemet – även inom tillsynsmyndigheter. 
• Förutsättningarna för att bedriva en säker vård måste beaktas av samtliga aktörer inom 

sjukvårdssystemet. 
• Resurser bör avsättas för att förbättra beslutsunderlag, baserat på forskningen, för dem som 

fördelar de resurser som i sin tur påverkar patientsäkerhetsarbetet. 
 

Läs mer   
  

 
 

Rättsmedicinalverket om differentierad 
felmarginal vid medicinska åldersbedömningar 
Till synes verkar Rättsmedicinalverket nu acceptera en differentierad felmarginal vid medicinska 
åldersbedömningar, och förhoppningsvis förändrar och förtydligar de sitt skrivsätt i utlåtandena. 
Mikael Sandlund, ordförande i SLS Etikdelegation kommenterar. 

Läs mer   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://s1690t.stats.theletter.se/?q=82163580405786950044
http://s1690t.stats.theletter.se/?q=82163580405786950066


Rättsläkaren Fredrik Tamsen belönas med 
Hippokratespriset 2019 
Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala universitet, 
tilldelas Svenska Läkaresällskapets etikpris ”Hippokratespriset 2019” för sitt mod, 
civilkurage och sin starka etiska kompass i läkargärningen. 

– Jag är glad och djupt hedrad över att belönas med årets Hippokratespris, säger Fredrik 
Tamsen. Men jag vill ta tillfället i akt och rikta ljuset mot att den oberoende granskning som 
regeringen beslutat om fortfarande inte har kommit igång. I den bör man inte bara ta fram en 
bättre modell för medicinska åldersbedömningar, man bör även analysera hur det kunde gå så 
här snett. En myndighet som RMV kan inte tillåtas agera i strid mot vetenskap och beprövad 
erfarenhet, det skadar förtroendet för rättsväsendet och i förlängningen staten. 

Läs mer   
  

 

Hälso- och sjukvården är till för att möta 
patientens behov – inte personalens! 
Hälso- och sjukvårdspersonal ska inte kunna hänvisa till samvetsfrihet. I stället ska ordet 
”vårdvägran” användas och skrivas in i hälso- och sjukvårdslagen. Det föreslår Liberalerna med 
anledning av att riksdagen så sent som i våras behandlade motioner från Sverigedemokraterna 
och Kristdemokraterna som båda vill införa samvetsfrihet. 

– Hälso- och sjukvården finns till för patientens skull och inte för personalens. Det är ingen 
rättighet att få arbeta inom hälso- och sjukvården, vare sig generellt eller i ett specifikt yrke. Om 
det uppstår intressekonflikter i vården, vilket det ibland gör, så är grundregeln att patientens 
intressen går först, säger Mikael Sandlund ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för 
medicinsk etik i en kommentar. 

Läs mer   
  

 

Aktuella frågor inom SLS och sektionerna på 
agendan! 
Den 16 oktober samlades Svenska Läkaresällskapets sektioner till höstens ordföranderåd 
för diskussion om aktuella professionsgemensamma frågor. Specialinbjuden gäst var 
Sofia Wallström, nytillträdd generaldirektör för IVO som bland annat berättade om 
myndighetens uppdrag. 

SLS ordförande Britt Skogseid inledde mötet med att lyfta vikten av att läkarkåren samlas i den 
vetenskapliga och oberoende professionsorganisationen, särskilt i en tid då hälso- och 
sjukvårdssystemen hotar patient-läkarmötet. 

Läs mer   
  

 

http://s1690t.stats.theletter.se/?q=82163580405806900020&TId=1
http://s1690t.stats.theletter.se/?q=82163580405806900042&TId=1
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SLS medlemsreform – för en starkare 
professionsröst! 
SLS fullmäktige 2019 beslutade att inrätta en ny medlemskategori – medlemsförening – 
med tillhörande stadgeändringar. Det är den största organisatoriska förändring inom SLS 
sedan fullmäktige infördes 1969 med sektioner som röstbärande organ. Förändringen 
tydliggör att SLS samlar landets specialitetsföreningar och deras medlemmar i en 
organisation. Det stärker professionens röst.  
 
Hur beskriver man medlemsreformen på ett enkelt sätt? Hur gör man för att ansöka om att bli 
medlemsförening? Vilka fördelar innebär medlemsreformen? Vi har samlat all information kring 
SLS medlemsreform för dig som vill veta mer om SLS nya medlemskategori. Ta del av bakgrund, 
förslaget, fördelar och hur man ansöker om att bli medlemsförening. Här kan du som sektion 
även ladda ned informationsmaterial. 

Läs mer   
  

 

NOVEMBER 2019 
 
 

Årets pristagare firades på SLS årshögtid 2019 
Tisdagen den 12 november ägde Svenska Läkaresällskapets årshögtid rum i 
Läkaresällskapets vackra hus. Medicinsk vetenskap var i fokus och årets pristagare fick 
motta sina priser under högtidliga former.  
 
Med under kvällen var SLS pristagare med anhöriga, inbjudna gäster från SLS sektioner, nämnd, 
delegationer, kommittér och arbetsgrupper samt representanter för samarbetsorgansiationer, 
myndigheter och beslutsfattare. 

Läs mer & ta del av bilder   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://s1690t.stats.theletter.se/?q=82163580405823270041&TId=1
http://s1690t.stats.theletter.se/?q=82163580405882280025&TId=1


Medicinska prioriteringar måste styra 
En majoritet av läkarna tror att hälso- och sjukvården kommer att fungera sämre om tre till 
fem år, och åtta av tio anser att de politiskt ansvariga för sjukvården inte gör ett bra 
arbete. En ökad tillit till sjukvårdens professioner kan bidra till att vända utvecklingen, 
skriver Annika Wihlborg i Framtidens Karriär – Läkare. 
 
– Det är oroande att läkare ser så pessimistiskt på sjukvårdens utveckling och det är en 
varningssignal, säger Britt Skogseid, professor vid Uppsala universitet, överläkare på 
Akademiska sjukhuset och ordförande i Svenska Läkaresällskapet. 
 
– Mötet mellan patient och läkare bör vara utgångspunkten för det fortsatta omhändertagandet. 
När de väsentliga besluten fattas av den kunniga läkaren tillsammans med patienten blir vården 
individanpassad och effektiv. All organisation och styrning inom sjukvården bör syfta till att ge 
patient-läkarmötet så goda förutsättningar som möjligt. Det innebär en behovsstyrd sjukvård med 
hög etisk svansföring där forskning och utbildning prioriteras fullt ut, säger Britt Skogseid. 

Läs mer   
  

 
 

Svenska folket vill satsa på medicinsk forskning 
Allmänheten vill prioritera medicinsk forskning i statsbudgeten, men frågan faller mellan stolarna 
på både statlig och regional nivå. Regeringen måste agera, Sveriges långsiktiga välstånd hänger 
på det, skriver Svenska Läkaresällskapet tillsammans med Forska!Sverige och en mängd tunga 
debattörer ur vård- och forskningsvärlden ett debattinlägg i Dagens Samhälle. 

Läs mer   
  

 
 
 
 

Digital vård på distans kompletterar fysisk vård 
77 procent av läkarna anser att digital vård på distans kan vara till nytta för patienten, och 
nästan hälften av läkarna anser att AI-lösningar inom sjukvården kan vara till nytta för 
patienten.  

Det är inte förvånande att majoriteteten av läkarna anser att digital vård på distans kan vara till 
nytta för patienten, det är snarare anmärkningsvärt att 23 procent inte anser att det kan tillföra 
patientnytta, säger Göran Petersson, öron-näsa-hals-läkare, seniorprofessor i hälsoinformatik vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar och ordförande för Läkaresällskapets e-hälsokommitté, i en artikel 
publicerad i Framtidens Karriär – Läkare. 

Läs mer   
  

 
 
 

http://s1690t.stats.theletter.se/?q=82163580405882280047&TId=1
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Läkarstudenter belönas för forskning om 
multipelt myelom samt riskfaktorer för olika 
typer av demens 
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening (KUF) delar årligen ut 
Asklepiospriset för att belöna och uppmuntra vetenskap av hög kvalitet. 

I år går priset för ”Bästa projektarbete” till Theresia Akhlaghi och ”Bästa vetenskapliga artikel” till 
Keivan Javanshiri, båda från Lunds Universitet. 

– Årets pristagare står för forskning av hög kvalitet och det är något som vi med stor glädje kan 
belöna genom Asklepiospriset, säger Emma Hammarlund, vetenskaplig sekreterare i KUF. En 
välfungerande och framgångsrik hälso- och sjukvård bygger på forskning och utveckling – där 
patienter kan dra nytta av nya effektiva metoder för diagnostik och behandling – något som årets 
pristagare visar att man kan bidra till redan som ung läkare. 

Läs mer   
  

 
 

Mod och civilkurage belönas med: ”Debattpriset 
Röst” och ”Etikpriset Columna 
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening (KUF) har under 2019 
instiftat två nya priser för att belöna läkarstudenter eller läkare innan legitimation som 
uppvisat särskilt engagemang för en bättre hälso- och sjukvård: ”Debattpriset Röst” och 
”Etikpriset Columna”. 

Årets pristagare har valts ut efter en nomineringsprocess och det är med stor glädje som årets 
pristagare kan presenteras. Debattpriset Röst 2019 tilldelas Fanny Nilsson, AT-läkare på 
Södersjukhuset och Etikpriset Columna 2019 tilldelas Eva Skärby, läkarstudent vid Karolinska 
Institutet. 

Läs mer   
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DECEMBER 2019 
 
 
 

Oroande att standardiserade vårdförlopp införs 
brett i vården 
I en debattartikel i Läkartidningen uppmanas SLS att tillsätta en krisgrupp och utifrån 
etiska principer kräva att SKR redovisar vilken evidens som finns för breddinförandet av 
standardiserade vårdförlopp. SLS gick i förra veckan ut med ett svar.  

För SLS är det breda införandet av standardiserade vårdförlopp en av de mest brännande 
frågorna som vi har att hantera. Det är uppenbart att standardiserade vårdförlopp inte kan 
fungera brett inom hela sjukvården, skriver SLS ordförande Britt Skogseid och Karin Pukk 
Härenstam, ordförande för SLS delegation för medicinsk kvalitet. 

SLS har under hösten inlett ett arbete med att ta fram ett kunskapsunderlag om standardiserade 
vårdförlopp ur ett kritiskt professionsperspektiv. SLS sektioner kommer att tillfrågas om vilka 
problem och fördelar de utifrån sina perspektiv ser med standardiserade vårdförlopp på nästa 
ordföranderåd i början av februari 2020. Då kommer även företrädare för det arbete som nu 
pågår att inbjudas. SLS kommer även att föra en nära dialog med Socialdepartementet. 

Läs mer   
  

 
 

SLS ger ut digital tematidning om medicinsk 
forskning 
Svenska Läkaresällskapet (SLS) tematidning om medicinsk forskning presenterar SLS 
samlade syn på forskningsområdet och vårt arbete för att stödja och utveckla svensk 
medicinsk forskning för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. 

Vad krävs för att förbättra förutsättningarna för forskningsinriktade läkare att bedriva forskning på 
alla nivåer? Ta del av våra åtgärdsförslag! Möt några av Sveriges främsta forskare och läs om 
deras strävan efter att finna nya behandlingsmetoder. Vi presenterar årets pristagare och hur 
forskande läkare kan söka stöd och anslag ur våra fonder och mycket mer. Tidningen finns att 
läsa som pdf eller som blädderbar fil. 

Läs tidning   
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Bästa möjliga hälsa för alla genom läkares 
kliniska och vetenskapliga excellens 
Förutsättningarna för att patienter ska få bästa möjliga hälsa ökar om de omges av 
forskande läkare. En position som SLS försvarat i över 200 år och som är en grundbult i en 
välfungerande och framgångsrik hälso- och sjukvård, säger Britt Skogseid, ordförande i 
Svenska Läkaresällskapet. 

Vi arbetar oförtrutet vidare för att nå vår vision om bästa möjliga hälsa för alla genom läkares 
kliniska och vetenskapliga excellens. I vår tematidning om forskning berättar vi mer om vårt 
arbete. Möt några av Sveriges främsta forskare, ta del av årets pristagare och läs mer om hur du 
kan söka stöd och anslag ur våra många fonder och mycket mer. 

Läs mer   
  

 
 

I den bästa av världar skulle alla läkare ingå i 
forskarteam 
Som ordförande i forskningsdelegationen har Ola Winqvist lagt stor vikt vid att 
modernisera forskningsdelegationens arbete. Inte minst har han vinnlagt sig om att både 
nomineringar och pristagare ska representera verkligheten som den ser ut dag, med både 
kvinnliga och manliga forskare. 

Eftersom utvecklingstaktenär så hög, anser Ola att det egentligen inte är det viktigaste vad man 
forskar, utan att man forskar. 
– Hälso- och sjukvården behöver det kritiska tänkandet, förstå hur forskningsresultat kan 
omsättas i praktiken i den kliniska vardagen. 

Läs mer   
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Forskningsstatistik & fakta 
Kinisk forskning är en förutsättning för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Sverige har 
en framgångsrik historia med många goda exempel på hur klinisk forskning lett fram till 
nya behandlingsmetoder och nya läkemedel som förbättrat hälso- och sjukvården i 
Sverige och internationellt. Men medlemmar i SLS vittnar om att förutsättningarna för att 
genomföra kliniska studier har försämrats under senare år. 

I syftet att bidra till kunskap och förståelse för läkares förutsättningar att ägna sig åt forskning har 
SLS sammanställt uppgifter om antalet disputerade läkare och resurser till medicinsk forskning 
över tid. 

Läs mer   
  

  
 

För en hälso- och sjukvård av hög kvalitet 
Det har varit ett intensivt år för Svenska Läkaresällskapet, men även för hälso- och 
sjukvården i stort. Ordförande Britt Skogseid sammanfattar året och blickar framåt.  

Omställningen till ”nära vård” pågår för fullt inom hälso- och sjukvården. Äntligen, får man säga 
efter närmare 40 år av utredningar och politiska utfästelser. Samtidigt får vi nu dagligen rapporter 
om varsel av personal och ekonomiska nedskärningar på sjukhus runt om i landet som riskerar 
patientsäkerheten. Omställningen till den nära vården är viktig, men får inte ske på bekostnad av 
kvaliteten i sjukhusvården. Det måste till resurser för att klara omställningen. 

Läs mer   
  

 

 
Positivt att information om restnoteringar blir 
mer tillgängligt  
Mikael Hoffmann, ordförande i SLS kommitté för läkemedelsfrågor kommenterar 
nyheten om att Fass kommer kunna visa detaljerad information om restnoterade 
läkemedel. 

– Det är bra med mer information till läkare och sjuksköterskor i vården i en kanal 
man använder, till apotekspersonal och patienter, säger Mikael Hoffmann. Ännu 
bättre vore om regionerna tillsammans med Läkemedelsverket kunde ordna så att 
informationen automatiskt presenteras i journalsystemen när en läkare försöker 
skriva recept på ett läkemedel som är restnoterat. 

Frågan om restnoterade läkemedel är komplex och påverkas av många olika 
faktorer. 

http://s1690t.stats.theletter.se/?q=82163580405941690161&TId=1
http://s1690t.stats.theletter.se/?q=82163580405964930028&TId=1


– Restnoterade läkemedel är ett gemensamt internationellt problem. Det beror på att 
det särskilt för läkemedel utan patent blivit känsligare tillverknings- och 
leveranskedjor. Prispress i många led har lett till underleverantörer i flera led och 
otillräckliga mellanlager. Ibland kan alla läkemedelsföretag i världen som tillverkar ett 
läkemedel vara helt beroende av en enda underleverantör, säger Mikael Hoffmann. 

Huvudproblemet ligger inte hos apotekskedjorna enligt Mikael Hoffman, som vill rikta 
kritik mot vårdens bristande beredskap i form av egna lager av kritiska varor på 
sjukhus. 

Läs mer https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2019/positivt-att-information-
om-restnoteringar-blir-mer-tillgangligt/ 
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