
I mitten av juni förra året ägde den 20:e nordiska allmänme-
dicinska kongressen rum i Reykjavik. Tack vare ett bidrag 
från Distriktläkarföreningens samfond kunde vi (Heidi 

Lindbäck och Sofia Lavén) resa till Island och delta i kon-
gressen vars tema var ”From the core – Changes and Challenges 
in Primary Care”. Vi är bägge sedan drygt 5 år specialister i 
allmänmedicin och kliniskt verksamma distriktsläkare i Upp-
sala. Dessutom är vi bägge doktorander och fick möjlighet att 
presentera våra respektive doktorandprojekt vid kongressen.

Vädret i Reykjavik var varierande och temperaturen höll 
sig runt 12 grader under hela resan. Det gjorde inte så mycket 
då kongressen hade ett fullspäckat program och utsikten från 
konserthuset Harpa, där kongressen hölls, var vacker även i 
gråskala. Kongressen hade nytt deltagarrekord och cirka 1 500 
allmänläkare från Norden och även andra delar av världen (bl.a. 
från Australien) samlades för 3 dagars förkovran och samvaro.

Gilbert Welch’s föreläsning
Av huvudföreläsningarna var det två som särskilt fastnade; Gil-
bert Welch med föreläsningen ”Less medicine, more health” 
och Margaret McCartney med föreläsningen ”Life, death and 
sexed up medicine”.

Gilbert Welch, som är internmedicinare och professor från 
Dartmouth, USA, pratade om balansen mellan att göra för 
lite och att göra för mycket för sina patienter. Welch har också 
skrivit flera böcker i ämnet. Han presenterade i sin föreläsning 
på kongressen några vanliga antaganden och omkullkastade 
sedan dessa: All risk kan minskas – den störande sanningen är 
dock att risk inte alltid kan minskas och att försöka min ska 
risker i sig är en risk. Det är alltid bäst att fixa problemet – men 
en patient som är symptomfri kan inte må bättre. Ju tidigare 
desto bättre – men i många fall vet man inte om t.ex. screening 
för cancer gör nytta. I jakten på att hitta de aggressiva tumö-
rerna, som troligtvis dödar ändå, hittar man många tumörer 
som inte leder till döden, men där vetskapen om fyndet mins-
kar patientens livskvalitet. I selekterade grupper med hög risk 
kan det dock vara bra med screening enligt Welch. Det skadar 
aldrig att få för mycket information – men informationen kan 
sänka livskvaliteten p.g.a. oro och rädsla och dessutom leda till 
behandling i onödan. Ju nyare behandling desto bättre – men så 
är inte fallet när den nya behandlingen ännu inte är ordentligt 
testad. Allt handlar om att undvika döden – många blir läkare 
för att rädda liv. Att sänka hastigheten på vägarna sparar mer 
liv än de flesta behandlingar. En fixering vid att förebygga död 
kan ge en försämrad livskvalitet.

Margaret McCartney’s föreläsning
Margaret McCartney är GP från Glasgow, Skottland och för-
fattare till kolumner i tidskriften BMJ och till flera böcker. 
Hon började sin föreläsning med att visa en lista på alla för-
väntningar som patienter och politiker har på allmänläkare. 
Bland annat förväntas vi allmänläkare minska fetma och rök-
ning, stoppa terrorism och lösa äktenskapskriser. Då kommer 
den självklara frågan, ”om vi gör allt detta vad ska vi sluta med 
istället?”. Enligt McCartney ska vi sluta behandla patienter 
 utan symptom eftersom mortalitet och morbiditet inte av-
sevärt minskar med screening. Mammografi-screening t.ex. 
leder till överdiagnostik p.g.a. falskt positiva tester. Vi diag-
nostiserar fler, men gör vid det till någon nytta? Vi överskattar 
nyttan och underskattar skadan poängterade McCartney. För 
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mycket information till patienten kan göra skada och Mc-
Cartney tyckte att det svenska ordet ”lagom” var mycket bra 
i sammanhanget. Hon pratade sedan om livets slutskede och 
att vi måste sluta att göra skadliga saker i livets slutskede i ett 
försök att förlänga livet. Hon hänvisade till en studie som har 
visat att överlevnaden för döende patienter till och med ökar 
med palliativ vård jämfört med aktiv behandling/”standard 
care”. I tv-serier gör man HLR i tid och otid och McCartney 
beskrev HLR med orden ”oversexed och overhyped” och på-
pekade att i verkligheten utanför tv-serierna så är det en liten 
andel som överlever HLR – bara cirka 10% av patienterna ut-
anför sjukhus och cirka 17% på sjukhus. McCartney hade en 
förhoppning att vi allmänläkare ska tänka kritiskt, kräva och 
sprida evidens och därmed bidra till att göra medicin tråkiga-
re, men bättre.

Dessa bägge föreläsningar, liksom flera andra, finns att se 
på http://www.nordicgp2017.is.

Våra forskningsprojekt
Våra egna presentationer av våra respektive doktorandprojekt 
skedde under så kallad ”oral presentations”.

Heidi Lindbäck presenterade sitt forskningsprojekt om ut-
vecklingen av antibiotikaresistens i Uppsala under åren 2008–
2015, där man ser en långsam ökning av ESBL-producerande 
E.coli bland i övrigt friska kvinnor. Under kongressen hölls 
tre helt fullsatta workshops om infektionssjukdomar i primär-
vården, där man avhandlade antibiotikaresistens, diagnostik 
och alternativa behandlingar till antibiotika. Norden har den 
lägsta förekomsten av antibiotikaresistens i Europa och med 
tanke på primärvårdsforskningen och det stora intresset för 
området så kommer det sannolikt att fortsätta vara så.

Sofia Lavén presenterade sitt forskningsprojekt om hur 
allmänläkare kommunicerar med patienter om risk för 
hjärt-kärlsjukdom. De etiska problem som allmänläkare ställs 
inför i sådana konsultationer är bl a att prata om riskfaktorer 
utan att oroa patienten, att prioritera samtal om risk kontra 

patientens övriga förväntningar på besöket och behov av vård 
och att ta upp riskfaktorer när patienten kommer till läkarbe-
söket av en helt annan orsak.

Resan till Island och deltagandet i kongressen gav verkligen 
mersmak. Nu längtar vi till nästa nordiska allmänmedicinska 
kongress i Ålborg 2019!
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Den Blå lagunen.
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