
punkter på sjukvård, primärvård och 
konsten att leva. Jag uppskattade särskilt 
doktor Gilbert Welch som pratade om 
”Less Medicine, More Health. 7 assump-
tions that drive too much medical care”. 
Han har skrivit en bok på detta tema 
och visar med stati stik och exempel att 
överdiagnostik och överbehandling är 
ett stort hälsoproblem i USA, samtidigt 
som många människor får för lite med-
icinsk hjälp.

Professor Martin Marshall från Stor-

britannien har ofta talat på konferenser 
i Norden. Den här gången pratade han 
om ”All change for general practice?” med 
fokus på förändringar i vår verksamhet.

Margaret McCartney är GP i Glas-
gow och skriver mycket, särskilt om ris-
ker med överdiagnos och övermedicine-
ring. Hon höll en mycket stimulerande 
föreläsning om ”Life, death and sexed up 
medicine” och tog bland annat upp allt 
en allmän läkare förväntas göra (stop-
pa fetmaepidemin, stoppa ojämlikhet i 

Jag hade förmånen att få delta i den 
Nordiska kongressen i allmänmedi-
cin i juni 2017, tack vare ett bidrag 
från Samfonden. Jag har deltagit i 
många nordiska kongresser och det-
ta är mitt tredje deltagandet på Is-
land, sagornas ö.

Bra föreläsningar
Programmet erbjöd som alltid på en 
spännande blandning av välrenomme-
rade föreläsare som gav intressanta syn-

Den 20:e Nordiska kongressen i
allmänmedicin – än en gång på Island

Vattenfallet heter Gullfoss.
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hälsa, spara pengar, diagnostisera cancer 
tidigt, etc).

Plenarföreläsningarna kan avnjutas på 
Youtube.

Parallella sessioner, workshops m.m.
Utöver de många föreläsningarna er-
bjöds en mängd parallella sessioner med 
workshops eller korta föredrag. Det fanns 
också posters om olika ämnen. Sverige 
hade en mängd spännande bidrag och jag 
tycker att det är glädjande att så många 

från Nationella Forskarskolan bidrog till 
den vetenskapliga kvaliteten.

Kongressen har blivit större och bättre
Eftersom jag varit på Nordisk kon-
gress i Reykjavik tidigare ser jag några 
förändringar som skett. Kongressen är 
väldigt mycket större nu jämfört med 
tidigare, har större program, mycket fler 
deltagare och mycket bättre konferen-
sanläggning, som ger fina möjligheter 
till formella och informella möten med 

nya och gamla bekantskaper. Det sociala 
programmet gav fina möjligheter att se 
valar, gå till de lokala varma baden, rida 
islandshäst, titta på vattenfall och festa 
med kolleger.

Reykjavik har blivit en modern stad 
med massor av hotell, restauranger och 
affärer och turistbranschen är stor. Men 
dyrt är det!

Prisutdelning
Vid den avslutande ceremonin delades 
Magda och Svend Age Frederichs nord-
iska pris ut. Det gavs till professor Kata-
rina Hamberg, Umeå, för hennes arbete 
med genusperspektiv i allmänmedicin 
och på läkarprogrammet. Det var ett 
mycket välförtjänt pris! Tidigare sven-
ska pristagare är Carl-Edvard Rudebeck 
1993 och Anders Håkansson 2003.

Många deltagande ST-läkare
Det som gladde allra mest var att så 
många unga ST-läkare deltog. All heder 
åt de landsting som erbjudit alla sina 
ST-läkare att få åka på den Nordiska 
kongressen i allmänmedicin med sina 
studierektorer!

Stort tack till Samfonden för bidraget!

Margareta Troein Töllborn
Allmänläkare i Malmö,

seniorprofessor vid Lunds universitet

Harpa, kongresscenter i Reykjavik.

Professor Katarina Hamberg till vänster och Margareta Torein Töllborn till höger, på valsafari en kväll. 
Katarina tilldelades det stora forskningspriset under kongressen.
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