
Minst 40 liv om året kan räddas
om läkarna får bättre möjligheter
att anmäla medicinskt olämpliga
bilförare. Det hävdar Vägverket
som i samråd med Socialstyrel-
sen utrett läkarnas anmälnings-
skyldighet. Totalt handlar det om
tiotusentals körkort som bör
återkallas, troligen fler.

❙ ❙ – Tiotusen är en låg siffra. Det finns
många bilförare med demensjukdomar,
strokepatienter och aktiva alkoholister
som kör bil, säger Vägverkets chefläka-
re Lars Englund som deltagit som expert
i utredningen. 

Idag är det ytterst ovanligt att körkort
återkallas på grund av sjukdom förklarar
Lars Englund. Ungefär varannan di-
striktsläkare har aldrig gjort någon sådan
anmälan.

Det beror dels på att frågan är känslig
och att läkarna ogärna äventyrar patient-
relationen. Dels är bedömningarna ofta
svåra att göra. När har demensen gått så
långt att bilkörning är olämplig? Vilken
risk utgör en hjärt–kärlsjuk?

Enligt nuvarande körkortslag är läka-
ren skyldig att anmäla uppenbara fall till

länsstyrelsen. I framtiden ska det enligt
utredningen räcka med en välgrundad
misstanke för att läkaren ska kunna age-
ra. Och om patienten vägrar gå med på
en föreslagen utredning, ska läkaren
kunna anmäla detta till länsstyrelsen.

– Där behöver Körkortslagen och Yr-
kestrafiklagen ändras. Idag har en läkare
inte rätt att anmäla till länsstyrelsen när
patienten inte vill utredas vidare, säger
Lars Englund.

Muntligt ska journalföras
I samråd med Socialstyrelsen föreslås
det också bli obligatoriskt att journalfö-
ra de fall då läkaren muntligen förbjuder
bilkörning, vilket inte alltid sker idag.
Det ska i framtiden inte gå att muntligen
återkalla ett körkort längre än sex måna-
der. 

– Om en patient har en fortskridande
demenssjukdom, finns det ingen anled-
ning med ett tillfälligt muntligt återkal-
lande, säger Lars Englund.

Vidare vill Socialstyrelsen utreda om
läkare som flagrant missar att anmäla
trafikfarliga patienter ska kunna anmä-
las till HSAN. Bärande inslag i utred-
ningen är de trafikmedicinska centrum

som föreslås byggas upp i anslutning till
universitetssjukhusen, av det slag som
idag finns vid Huddinge Universitets-
sjukhus. På liknande sätt ska länsvisa
trafikmedicinska enheter upprättas. Dit
ska läkarna kunna remittera patienter för
utredning. Dit ska läkarna också själva
kunna vända sig för råd och kunskap. 

– Läkare säger ofta att de gärna ring-
er i larmklockan, men att de inte vill hål-
la i yxan. De här åtgärderna ger läkarna
det stöd de behöver, säger Lars Englund.

Sammanlagt beräknas åtgärderna
kosta cirka 80 miljoner kronor, merpar-
ten till personalkostnader för läkare,
psykologer och arbetsterapeuter vid de
trafikmedicinska centrumen och enhe-
terna. Detta ska fordonsägarna betala
genom en extra avgift på 15 kronor om
året. Enligt Vägverkets generaldirektör
Ingemar Skogö kommer insatserna att
betala sig tio gånger om i form av minst
40 räddade liv om året.

– Det här är samhällsekonomiskt
mycket lönsamma insatser, säger Inge-
mar Skogö. 

Thomas Heldmark
frilansjournalist
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Carl Johan Sundberg, en av Lä-
kartidningens medicinska redak-
törer och docent vid Karolinska
institutet, har belönats med EU-
kommissionens Descartes-pris i
forskningskommunikation och
närmare en halv miljon kronor.

Carl Johan Sundberg får priset för sin
»livslånga entusiasm för att förklara ve-
tenskap på ett tydligt och lättfattligt
sätt«. 

Det framhålls att Carl Johan Sund-
berg var grundare till den vetenskapliga
konferensen Euroscience Open Forum
som hölls i Stockholm förra året och som
nästa gång hålls i München 2006. 

På Karolinska institutet har han förut-
om egen forskning på olika sätt engage-
rat sig i kommunikation och bland annat
hållit kurser i medicin för journalister
och kurser i kommunikation för läkar-
studenter.

Descartes-priset i forskningskommu-
nikation delades ut vid The Royal Soci-
ety i London.

– Jag är förstås stolt och mycket glad
att jag har fått det här priset och jag var i
gott sällskap. Det var 65 nominerade. I
London var 23 med efter en sovringspro-
cess, och jag var en av fem vinnare.

Vad betyder priset för dig?
– Dels är det ett erkännande för om-

rådet forskningskommunikation, dels
betyder det att forskningskommunika-
tion hamnar högre på agendan. Jag hop-
pas att det lyfter forskarvärldens intresse
för kommunikation.

Han och fyra andra européer får
50 000 euro var. 

Vad ska du göra med pengarna?
– Till att börja med har vi beställt

bergvärme till huset.
Är det dina privata pengar?
– Ja såvitt jag vet, men jag har inte sett

dem på kontot än.
Vad ska du göra med resten?
– De går in i familjekonkursen, jag

har tre barn.
Det var andra året som priset i klassen

forskningskommunikation delades ut.
Det ursprungliga Descartes-priset för

ren forskning har
funnits sedan 2000
och delades ut vid
samma tillfälle. 

Forskningspriset
ska gå till framgångs-
rika forskningspro-
jekt som spänner
över nationsgränser-
na.

Fem sådana projekt belönades med
200 000 euro var. I ett av dessa, EURO-
PID – ett EU-finansierat projekt som
koordineras från Frankrike och rör ärft-
lig immunbristforskning – ingår profes-
sorerna Edvard Smith och Lennart Ham-
marström, vid Karolinska Institutet.

Fem finalister i forskningsklassen
fick 30 000 euro var. En av dessa var for-
skargruppen Pathfinder, som också
stöds av EU-medel. Gruppen studerar
receptorer i cellerna och koordineras av
professor  Jan-Åke Gustafsson vid Karo-
linska institutet.

Elisabet Ohlin

Läs om alla pristagare:
http://europa.eu.int/comm/research/descartes/

Grattis, Carl Johan Sundberg!

C J Sundberg
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Det var fullspikat till sista plats i
den stora salen. Psykisk hälsa, el-
ler snarare dess motsats, var
årets tema på riksstämman och
ämnet för det inledande Allmän-
na mötet. 

❙ ❙ På stämmans första dag hade deltaga-
re som kom med pendeltåget mötts av en
grupp demonstranter som ihärdigt trum-
made ut sin organisations budskap, att
psykiatrin helt enkelt borde avskaffas. 

Av detta märktes intet på själva stäm-
man. Tvärtom. Svensk psykiatrisk för-
ening fyller visserligen 100 år i år, men
den verkliga anledningen till stämmans
val av tema var nog snarast att andelen
psykiatriska diagnoser fortsätter att öka
markant bland landets alla sjukskrivna.

Professorn i psykiatri Marie Åsberg
ledde allmänna mötets symposium »Den
nya psykiska ohälsan« där en rad talare
gav sin syn på varför allt  fler verkar må
allt sämre och hur det yttrar sig.

När hennes tidigare kollega, profes-
sor emeritus Åke Nygren, med grafer vi-
sade att kostnaderna för den samlade
ohälsan, det vill säga sjukskrivning och
förtidspension, inte sjunkit utan tvärtom
stadigt går upp och dessutom är lika sto-
ra som kostnaderna för hela landets sjuk-
vård, blev problemet påfallande tydligt. 

Fler sjukskrivna läkare än tidigare
I läkarkåren, som har den lägsta sjuk-
frånvaron, har det aldrig varit så många
sjukskrivna som nu. Och av de kvinnli-
ga läkarna som är sjukskrivna är hälften

sjukskrivna för just psykisk ohälsa. 
– De ansvariga cheferna har en del att

tänka på, sa Marie Åsberg apropå det.
Kaj Norrby, allmänläkare och nu

verksam vid stressmottagningen på In-
stitutet för psykosocial medicin, berätta-
de sagan om den lilla gumman som gick
ut med ett långt rep för att hämta ved
men kom tillbaka tomhänt. Hon orkade
inte lyfta hela lasset och reflekterade
heller inte över hur många pinnar som
var en rimlig börda.

– Downsizing, stress, mindre luft i sy-
stemet, omorganisationer, fokusering på
kärnverksamhet, mer information och
ny kunskap. Är detta dagens ved som vi
ska kånka hem? Vi tar i för att få ihop det
och ohälsobrevet kommer som ett brev
på posten.

Speciellt hos de ambitiösa och starka
kan det utvecklas till mentala symtom
och avläsbara organskador, påpekade
han.

– Hur kan ett friskt svar på en belas-
tande situation leda till ohälsa? Det är
något som inte stämmer, sa Kaj Norrby.

Själv pekade han på tre brister i vår
kultur. Vi saknar ett språk för att förstå
våra känslor, vi saknar förståelse för och
tolkar inte de signaler som vår kropp
sänder och vi reflekterar inte över vårt
existentiella uppdrag.

– Vi måste stärka vår känsla av sam-
manhang.

Sjukskrivning är inte alltid fel, men
den måste leda till snar rehabilitering
och till realism i vår vardag och i arbets-
livet, menade han. Gumman måste få
veta att det finns gott hopp, men hon be-
höver tänka om och lära sig att använda
lagom långa rep. Och vi behöver lära av
det som sker och reflektera, om vi ska fö-
rebygga problem.

– Har vi inte en bra balans så vrickar
vi själen. 

Två goda idéer vore att återinföra vi-
lodagen och att ta uppmaningen Me-
mento mori på allvar, tyckte han.

– Betänk hur få dina dagar äro att du
må få ett vist hjärta.

Bjöd på livserfarenheter
Ainbusk singers Marie Nilsson var inne
på ett liknande spår. Hon bjöd läkarna på
livserfarenheter av depression, anorexi,
somatiska besvär och en lång rad terapi-
er. Kanske letar vi efter en mening med
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Psykisk ohälsa temat på årets riksstämma

»Vi saknar ett språk 
för att förstå våra känslor«

Marie Nilsson,
medlem av
gruppen
Ainbusk singers,
bjöd på
tragikomiska
reflektioner över
hur det kan vara
att söka sig runt
bland terapier
och käcka råd i
jakten på sig
själv och en
känsla av
sammanhang.
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att leva? sa hon och visade en bild på sig
själv som sexåring. Glad, nyfiken och
stark. 

Så började skolan. Allt ändrades.
Hon som brann för musiken, blev inte in-
släppt i kören. Hon blev ett introvert och
olyckligt barn. 

– Kanske är det det som gör oss ut-
brända, när vår inre låga inte får lysa?
Jag tror min utbrändhet och depression
började som sexåring. Då lämnade jag
mig själv.

Senare i tonåren blev bildandet av
Ainbusk singers hennes räddning, men
depressionen har hon kvar, även om hon
nu är på rätt väg. Hon har inte hittat sig
själv, »men det har en doktor gjort«, sa
hon.

– Som jag upplevde det fick jag läm-
na den väg som var min och jag längtar
så tillbaka till den.

Och psykoterapi, hjälper det då mot
denna nya psykiska ohälsa? Ett klock-
rent ja, var psykiatern Alexander Wil-
czeks svar. Skillnaden i resultat mellan
olika terapiformer har inte visat sig vara
så stor. Vad som däremot spelar större
roll är kvaliteten på relationen. Det är te-
rapeuten, inte skolformen som har ef-
fekt.

Talade gjorde också psykiatern Åsa
Nilsonne, om unga kvinnor som skär sig.
Av 3 000 ungdomar i Halland har 7 pro-
cent skadat sig själva senaste året.

Och Lars Farde, professor i psykiatri,
visade bilder av biologiska markörer. De
visar att vi är olika och de kan ge en bätt-
re definition av psykisk ohälsa.

– Vi kan belysa psykisk sjukdom på
ett nytt sätt. Vi börjar kunna lägga ett
pussel. 

Nästa års stämma kommer att ha me-
dicinsk forskning som ett tema. Det be-
rättade Läkaresällskapets ordförande
Olle Stendahl i samband med att han de-
lade ut sällskapets pris till yngre forska-
re.

Elisabet Ohlin
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»Det finns ett glapp mellan kun-
skapsmattan och vår förmåga att
implementera kunskapen i prak-
tiken. Många är oroade över
det.«

❙ ❙ Josef Milerad, Läkartidningens medi-
cinska chefredaktör, inledde symposiet
om akademisk medicin med att resonera
kring den praktiska nyttan med forsk-
ning, intresset för forskning och den
klyfta som ibland kan skönjas mellan
medicinsk teori och praktik.

Nina Rehnqvist, generaldirektör vid
Statens beredning för medicinsk utvär-
dering (SBU) hade inte svårt att se nyt-
tan med klinisk forskning eller att för-
klara den.

– Klinisk forskning är bakgrunden till
evidensbaserad medicin, sa hon och
fortsatte:

– Evidensbaserad medicin leder till
bättre resultat, evidensbaserad medicin
krävs som underlag vid prioriteringsbe-
slut och den etiska diskussionen måste
bygga på evidensbaserad medicin som
bygger på klinisk forskning. 

Men enligt Johan Zelano, läkarstu-
dent och doktorand på Karolinska insti-

tutet, är problemet att alltför få av hans
studiekamrater ser forskning som en na-
turlig del av läkarkarrriären. 

– Det finns ett attitydproblem på lä-
karutbildningen, sa han 

Johan Zelano menar att läkarutbild-
ningen inte uppmuntrar till forskning
utan till och med ger utryck för inställ-
ningen att en bra läkare inte är samma
sak som en forskande läkare. Han hänvi-
sade till Vetenskapsrådets undersökning
2003 som visade på ett svagt intresse för
forskning bland läkarstudenter på Karo-
linska institutet. 

I Undersökningen ges förslag till för-
klaringar som ökad arbetsbelastning och
dålig ekonomisk kompensation. Men
enligt Johan Zelano är det inte där skon
klämmer (många vill ju arbeta för Läka-
re utan gränser och det handlar ju inte om
pengar), utan att studenterna saknar fö-
rebilder inom och motiv till forskning.
Johan Zelano säger att han under den
prekliniska delen av utbildningen stött
på mycket få aktiva forskare. 

– Många avslutar sina föreläsningar
med orden »det här är något som varje
doktor måste kunna – om man inte ska
stå i labb förstås« varvid fniss bryter ut. 

Men Johan Zelano bubblade av opti-
mism och tror att det går att förändra lä-
karutbildningens inställning till forsk-
ning.

– Läkare som inte forskar måste lösa
sitt komplex som gör att de talar illa om
forskande kolleger.

Josef Milerad bistod också med några
ord för ökad förståelse för den kliniska
forskningens nödvändighet.

– Akademisk medicin är i mångas
ögon en samling stelbenta teorier. Men
så är det faktiskt inte. Akademisk medi-
cin är den delen av medicinen som syss-
lar med kunskap – hur man inhämtar den
och hur man förmedlar den.

Sara Gunnarsdotter

Katarina Le Blanc, docent och forskare i
immunologi vid Karolinska institutet, fick
under allmänna mötet Svenska Läkare-
sällskapets pris till yngre forskare för sin
forskning rörande mesenkymala stamcel-
ler. Sådana stamceller är troligen stam-
celler för bindväven. Beroende på vad
som tillförs stamcellerna kan de mogna
till broskceller, benbitar eller fettceller.
Katarina Le Blanc arbetar också kliniskt
med allogen stamcellstransplantation.
Mesenkymala stamceller kan transplante-
ras utan hänsyn till patientens HLA. 

Kaj Norrby be-
rättade en saga

och visade bilder
på björkskog,

berg och spruck-
en is för att illu-
strera sina tan-
kar om psykisk

ohälsa och brist
på reflektion, ba-

lans och sam-
manhang.

Samförstånd kring vikten 
av klinisk forskning

Josef Milerad, Läkartidningens
medicinska chefredaktör under symposiet
om akademisk medicin.

FO
TO

: U
RB

AN
OZ

OL
EK

FO
TO

: U
RB

AN
OZ

OL
EK

FO
TO

: U
RB

AN
OZ

OL
EK


