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Långa väntetider, otillräckliga re-
surser och patienter som hamnar
på fel vårdnivå – årets medicins-
ka riksstämma belyser den »sju-
ka« sjukvården, inte minst i det
akuta omhändertagandet som
dessutom är temat för årets
stämma.

❙ ❙ – Vi har ett hårdare samhällsklimat
idag och det speglar sig också i sjukvår-
den. Det är nog en del av orsaken till pro-
blemen, säger stämmans generalsekrete-
rare Gunilla Bolinder.

För tredje året arrangeras Läkaresäll-
skapets riksstämma i Göteborg, den
27–29 november. Totalt väntar omkring
1 200 presentationer, varav 45 är de se-
minarier som valts ut bland 110 inkomna
förslag. Dessutom bjuder årets stämma
på ett helt nytt inslag: Läkaresällskapets
populära serie Konst & Läkekonst åter-
kommer nu på riksstämman med sju oli-
ka föreställningar. Musik, litteratur och
annat konstutövande belyses ur både en
konstnärlig och medicinskt synvinkel.

Akut omhändertagande
Temat för årets riksstämma är akut om-
händertagande, och under de tre dagarna
kommer 14 symposier att behandla oli-
ka aspekter av akutvård. Allmänna mö-
tet tar upp problemen på det organisato-
riska planet, under rubriken Akut – sjuk
– vård. 

– Det ställs oerhörda krav på dem
som arbetar med akut omhändertagande,
samtidigt som väntetiderna ofta är långa
och resurserna otillräckliga. Det här är
ett problem som finns i hela landet.

– Samtidigt har vi idag mer personal
än tidigare. Men det finns något som stör
relationerna inom sjukvården, och det
krävs någon form analys av orsakerna

till detta. Det finns något som är sjukt i
sjukvårdsorganisationen. 

Logistiken blir allt mer komplicerad,
och sådana kunskaper, liksom organisa-
tion och ledarskap, har tidigare inte hört
till läkaryrkets utbildningsområde. 

– Detta har blivit allt viktigare för lä-
kares möjligheter att vara delaktiga i hur
sjukvården styrs.

Gunilla Bolinder tror att en del av för-
klaringen till sjukvårdens problem är det
rådande samhällsklimatet, som även
speglar sig i hälso- och sjukvården. 

– Det är ett hårdare klimat idag, mer
stress och självcentrering. Det handlar i
grunden om etik och moral. Målen för
sjukvården är faktiskt annorlunda än för
dem som tillverkar möbler och bilar,
även om alla måste ha ekonomiskt tän-
kande i sin planering, säger Gunilla Bo-
linder. 

En tydlig målsättning med innehållet
i riksstämman är att det ska spegla en
tvärvetenskaplighet och aktualitet: som
besökare ska man lockas se utanför sin
egen specialitet och både ta del av och
bidra med kunskap till kolleger inom 
andra medicinska specialiteter. Bredd
och nyhetsvärde är också några av de
kriterier som gjort att just årets symposi-
er blivit utvalda bland de drygt 100 in-
komna förslagen. 

– Jag är lite trött på frågor som »Vad
kan riksstämman ge oss inom vår stora
specialitet?« Jag tycker man ska fråga
sig vad man själv kan ge till andra, säger
Gunilla Bolinder, som också efterlyser
en större öppenhet inför att presentera
medicinska nyheter som tidigare presen-

terats vid sektio-
ners egna årsmö-
ten. 

– Många menar
att presentationer
av nya medicinska
rön inte kan repri-
seras vid fler till-
fällen. Men riks-
stämman har ju en
annan målgrupp
än vad exempelvis
Kirurgveckan har. 

Även om det är
den kliniska hälso-
och sjukvården
som står i centrum
vid riksstämman,
så har grundforsk-
ningen sin givna

plats, menar Gunil-
la Bolinder. 

– Spetsforsk-
ningen måste fin-
nas med. Dessutom

är det en möjlighet för unga grundfors-
kare att berätta om sin forskning, och
många forskare gör sina första presenta-
tioner i livet just under riksstämman, sä-
ger Gunilla Bolinder.

Nya orter kan bli arrangörer
Riksstämman i Stockholm betyder nå-
got fler besökare och en något sämre
ekonomi än då riksstämman arrangeras i
Göteborg. 

Men den växelvisa placeringen har
lett till många besökare. De årliga enkä-
ter som Läkaresällskapet genomfört se-
dan 1997 har visat att 72 procent av lan-
dets samtliga verksamma läkare besöker
riksstämman någon gång inom loppet av
fem år. 

Det som från början var en engångs-
företeelse har nu blivit ett permanentat
växelarrangemang mellan landets två
största städer. Läkarsällskapets fullmäk-
tige beslutade vid mötet i oktober att re-
kommendera sällskapets nämnd att be-
sluta om ett fortsatt växelarrangemang.
Men det kan i så fall mycket väl komma
att handla om andra städer än Stockholm
och Göteborg i framtiden.

– Jag kan tänka mig att exempelvis
Malmö kan komma att arrangera riks-
stämman. Men det beror mycket på vil-
ka resurser som finns till förfogande,
inte minst ifråga om hotellrum och lik-
nande. För att byta arrangörsstad krävs
en förberedelse på åtminstone två år, sä-
ger Gunilla Bolinder. 
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Riksstämman belyser den »sjuka« vården

»Jag är lite trött på frågor som ‘Vad kan riksstämman ge oss
inom vår stora specialitet?’«, säger Gunilla Bolinder, generalse-
kreterare för Läkaresällskapets riksstämma, som i år belyser
den »sjuka« sjukvården.
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– En fjärdedel av alla metaanalyser är
missvisande, säger han.

Läkemedelsverket har studerat publi-
ceringsmönstren för fem antidepressiva
SSRI-preparat och funnit att de presen-
terade effekterna har överdrivits genom
urval av studier. Till exempel sades ett
preparat ha god effekt på 36 procent av
patienterna, men om alla studier som
gjorts slås samman visar sig siffran bli
endast 20 procent. Björn Beermann
kommer att utveckla granskningen av
SSRI-preparat i en artikel i British Med-
ical Journal inom kort.
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