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Global health is an area for study, research, and practice that places a prior-
ity on improving health and achieving equity in health for all people world-
wide. Global health emphasizes transnational health issues, determinants, 
and solutions; involves many disciplines within and beyond the health sci-
ences and promotes interdisciplinary collaboration; and is a synthesis of 
population-based prevention with individual-level clinical care. 
Koplan JP, Bond TC, Merson MH, Reddy KS, Rodriguez MH, et al. (2009) Towards a common definition of 
global health. Lancet 373: 1993–1995

Programbladet skapades av Hampus Holmer, med stöd från samtliga arrangörer. Kandi-
datföreningen, Barnläkarföreningen och Läkare för Miljön bidrog till tryckkostnaderna.



3

I N T R O D U K T I O N

Välkommen till symposierna i Global Hälsa vid Medicinska Riksstämman 2014! 

Det glädjer oss att kunna erbjuda en samlad strimma på detta allt mer aktuella 
ämne. Samtidigt som man i akademiska kretsar diskuterar hur Global Hälsa skall 
definieras (se ett ofta citerat försök här intill), ser vi tecken på hur människors 
hälsa – både här i Sverige och i alla andra länder – påverkas av att världen blir allt 
mer global. Klimatförändringarnas effekter på det globala klimatet, utbrott av 
smittsamma sjukdomar som Ebola, väpnade konflikter, välfärdssjukdomarnas 
ohämmade framfart – listan kan göras lång.

I Sverige finns ett ökande intresse för Global Hälsa. Detta blev uppenbart vid 
Svenska Läkaresällskapets konferens Global Health Beyond 2015 förra året, 
och framgår också av den växande efterfrågan på erfarenheter och under-
visning inom Global Hälsa bland landets läkarstudenter. Barnläkarföreningens 
delförening för global barn- och ungdomshälsa bildades i år under Barnveckan 
i Malmö i samband med en mycket populär och uppsattad kurs i global barn-
hälsa. Samtidigt noterar Läkare Utan Gränser att även om intresset för interna-
tionella uppdrag är stort är det svårt att få läkare att åka på mer än ett uppdrag. 
Antalet svenskar inom internationella hälsoorganisationer är också fortsatt lågt, 
vilket väcker frågor om hur man kan förbereda, uppmuntra och underlätta för 
svensk sjukvårdspersonal och forskare att arbeta internationellt. I en allt mer 
global värld växer vikten av kompetens inom globala hälsofrågor även bland 
sjukvårdspersonal verksam inom landets gränser.

För att börja belysa detta breda ämnesområde arrangeras under torsdagen ett 
symposium om förutsättningar och möjligheter till utbildning, kliniskt arbete 
och forskning inom Global Hälsa idag samt ett symposium och en gästföreläsning 
om klimatförändringens effekter på den globala hälsan. Detta kompletteras av 
fredagens programpunkt om praktiska erfarenheter av svenskar som på olika 
sätt ägnat sig åt Global Hälsa. Slutligen arrangerar Folkhälsomyndigheten en 
programpunkt om ett av de mest aktuella exemplen på Global Hälsa – nämligen 
Ebola i Västafrika.

Förutom beskrivning av de ingående symposierna har vi längst bak i detta häfte 
samlat användbara länkar till vidare läsning om Global Hälsa i Sverige och 
världen. Vi hoppas att du har glädje av symposierna i Global Hälsa vid årets 
Medicinska Riksstämma!
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G L O B A L  H Ä L S A  –  V A R ,  N Ä R ,  H U R ?

Programnummer 109
Arrangörer: SLS, Kandidatföreningen och Läkare Utan Gränser
Hampus Holmer, Helena Nordenstedt, Helena Frielingsdorf, Eugene Bushayija, Johan 
von Schreeb och Stefan Swartling Peterson

Global Hälsa är ett brett område av forskning och klinisk verksamhet som 
spänner från utveckling av hälso- och sjukvårdssystem i världens fatti-
gaste länder till att stävja välfärdssjukdomarnas och miljöförändringar-
nas effekt på hälsan i världen. Under SLS välbesökta konferens Global 
Health Beyond 2015 förra året och SLS och Läkare Utan Gränsers semi-
narium tidigare i år, med temat ‘Nästa Generations Personal Inom Global 
Hälsa’ blev det tydligt att intresset för Global Hälsa är stort i Sverige, något 
som vi sedan länge noterat bland studenter där intresset bland annat ka-
naliserats genom omfattande utbytesverksamhet vid landets läkarutbild-
ningar, fullsatta kurser i Global Hälsa och intensiv verksamhet inom stu-
dentorganisationer som IFMSA. I en allt mer global värld växer vikten av 
kompetens inom globala hälsofrågor även bland svenska läkare 

Det är med denna bakgrund vi valt att organisera detta symposium, som 
vi ser som en samlingsplats för intressenter inom Global Hälsa vid årets 
Medicinska Riksstämma och som syftar till att belysa ämnet ur ett svenskt 
perspektiv, med särskilt fokus på utbildning och karriär. För dessa två 
temata kommer korta presentationer att ges av nyckelpersoner och repre-
sentanter från relevanta organisationer och universitet, följt av en diskus-
sion där hela publiken bjuds in att delta.
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A G E N D A

Sal A2 TORSDAGEN 4 DECEMBER, 08.30–12.00

08.30 Introduktion till symposiet
 Helena Frielingsdorf, Helena Nordenstedt & Hampus Holmer

08.40 Varför behöver svenska läkare ökad kompetens inom Global Hälsa?
 Eugene Bushayija, Peter Friberg och Andreas Mårtensson

09.00 Utbildning
 Hampus Holmer, Helena Nordenstedt & Helena Frielingsdorf 
  – Introduktion
 Susanne Ehn – Global hälsa under grundutbildningen
 Johan Attfors – IFMSA: Global hälsa för Studenter
 Emma Spak – Förutsättningar för Global Hälsa under AT och ST
 Åsa Leufvén – Praktisk globalmedicin under ST
 Sofie Graner – Vilken nytta har ST-läkare av internationell erfarehet?
 Paneldebatt
 Susanne Ehn, Johan Attfors, Emma Spak, Åsa Leufvén, Sophie Graner

10.00 Paus

10.30 Karriär inom Global Hälsa
 Helena Frielingsdorf – Introduktion
 Eugene Bushayija – Karriär inom humanitär medicin
 Johan von Schreeb – Att kombinera forskning, klinik och humanitärt  
  arbete
 Anders Molin – Karriär som läkare inom Sida och internationella 
  organisationer
 Helena Nordenstedt & Ulrika Baker – Forskning inom Global hälsa
 Paneldebatt
 Eugene Bushayija, Johan von Schreeb, Anders Molin, Helena 
 Nordenstedt och Ulrika Baker

11.30 Summering och nästa steg
 Helena Frielingsdorf, Helena Nordenstedt & Hampus Holmer
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M E D V E R K A N D E

Helena Frielingsdorf
hfrielingsdorf1@gmail.com
Helena är ST-läkare i psyki-
atri i Stockholm och har åkt 
på flera uppdrag med Läkare 
Utan Gränser, där hon även är 
styrelseledamot.

Helena Nordenstedt
Helena.Nordenstedt@ki.se
Helena är ST-läkare i invärtes-
medicin i Stockholm och 
forskar och undervisar inom 
Global Hälsa. Hon har arbetat i 
Västafrika under hösten.

Hampus Holmer
hampusholmer@gmail.com
Hampus är läkarstudent i Lund 
och Internationell Sekreterare 
för SLS Kandidatförening.

Andreas Mårtensson
andreas.martensson@ki.se
Andreas är infektionsläkare 
och docent med fokus på ma-
laria. Han är ordförande för 
SLS nya kommitté för Global 
Hälsa.

Peter Friberg
peter.friberg@mednet.gu.se 
Peter är läkare och professor i 
Göteborg och f.d. ordförande 
för SLS där han bland annat 
stod bakom konferensen Glob-
al Health – Beyond 2015.

Susanne Ehn
susanne.e.ehn@gmail.com 
Susanne är läkarstudent i Lund. 
Hennes masteruppsats handlar 
om Global Hälsa-undervisnin-
gen för svenska läkarstudenter.

Åsa Leufvén
asa.leufven@ki.se
Åsa är allmänläkare och stud-
ierektor för Globalmedicin, ett 
ST-tjänstgöringsprogram i In-
dien, Tanzania och Uganda via 
Centrum för allmänmedicin.

Sofie Graner
sofie.graner@karolinska.se
Sophie är specialist i gyne-
kologi och obstetrik och ST-
läkarchef och studierektor på 
Kvinnokliniken vid Karolinska 
Universitetssjukhuset.

Emma Spak
emma.spak@gastro.gu.se
Emma är ST-läkare i allmän-
medicin och ordförande för 
Sveriges Yngre Läkares Fören-
ing.

Eugene Bushayija
eugene.bushayija@
lakareutangranser.se
Eugene är Career Manager 
för läkare och specialister på 
Svenska Läkare Utan Gränser.

Johan Attfors
norp@ifmsa.se
Johan är läkarstudent i Stock-
holm och nationellt ansvarig 
för Global Hälsa för den inter-
nationella läkarstudentorgani-
sationen IFMSA.

Ulrika Baker
Ulrika.Baker@ki.se
Ulrika Baker är doktorand i 
Global hälsa med fokus på häl-
sosystem.  Hon har arbetat två 
år som läkare i Tanzania och är 
ST-läkare i allmänmedicin.
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M E D V E R K A N D E

Johan von Schreeb
Johan.Von.Schreeb@ki.se
Johan är kirurg och docent i 
internationell hälsa. Han ar-
betar regelbundet för MSF och 
WHO i katastrofer världen 
runt, senast med Ebola.

Anders Molin
anders.molin@sida.se
Anders är specialist i gyne-
kologi och obstetrik och senior 
hälsorådgivare på Sida.

International Federation of Medical 
Students’ Associations (IFMSA) är 
en internationell sammanslutning 
av studentorganisationer för läkar-
studenter i 110 länder. 
 IFMSA arbetar med hu-
manitära frågor och internationell 
förståelse, både på det lokala och 
det globala planet. 

Organisationen fungerar som en 
plattform och ett internationellt 
nätverk där studenter lär av va-
randra, utbyter erfarenheter och 
gemensamt driver humanitära 
projekt inom områdena mänskliga 
rättigheter, sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter, samt folkhäl-
sa och global hälsa.

i fmsa.se
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GLOBALT PERSPEKTIV PÅ KLIMAT OCH HÄLSA

Programnummer 140; 160
Arrangörer: Läkare för Miljön 
Ingrid Eckerman, Gösta Alfvén, Sven Blomqvist, Anne von Heideman, Tryggve År-
man, Per Broman, Margareta Falk Hogstedt, Anne-Marie Bruno

Klimatologisk forskning under ledning av FN-organet Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change (IPCC) har i sin senaste rapport visat att för-
bränning av fossila ämnen orsakar allvarliga störningar i vårt klimat, vilket 
leder till stigande temperaturer och ökad förekomst av väderkatastrofer 
med oacceptabla effekter på hälsa och miljö som följd. BMJ har påtalat att 
klimatkrisen är 2000-talets största hälsofråga. Vid årets symposium får vi 
en aktuell presentation av klimatrelaterade hälsoeffekter av framstående 
internationella experter. Symposiet arrangeras av Läkare för Miljön till-
sammans med sektionerna för arbets- och miljömedicin, infektionssjuk-
domar och pediatrik. Symposiet kommer att hållas på engelska.

Moderator är Gösta Alfvén, Läkare för Miljön.

GÄSTFÖRELÄSNING

Symposiet följs av en gästföreläsning med Tord Kjellström, vars nuva-
rande forskningsområde är främst klimatförändringarnas hälsoeffekter 
på arbetsmiljön i ett globalt perspektiv. Han initierade för sex år sedan 
programmet High Occupational Temperature Health and Productivity 
Suppression (Hothaps), ett multicenterprogram som studerar dels ex-
ponering för hetta under arbete och dels den globala uppvärmningens 
effekter på hälsa och ekonomi. Programmet bedrivs i samarbete med ett 
10-tal institutioner runt om i världen och har producerat mer än 50 in-
ternationella artiklar. Fokus kommer att vara på de effekter som hittills 
underskattats och vad svenska läkare nu och i framtiden kan göra för att 
minska de negativa effekterna.



9

A G E N D A

Sal A2 TORSDAGEN 4 DECEMBER, 13.30–15.00

13.30 Inledning
 Gösta Alfvén

13.33 Senaste nytt om fysikaliska effekter av klimatförändringen
 Gunilla Svensson

13.40 Hälsoeffekter till följd av klimatförändring
 Anthony Costello

14.05 Utbildning om klimatet
 Lena Hillert

14.10 Vad kan doktorn göra? 
 Peter Friberg, Svenska Läkaresällskapet
 Karin Båtelson, Sveriges Läkarförbund
 Sven Blomqvist, Läkare för Miljön

14.30 Diskussion

Sal A2 TORSDAGEN 4 DECEMBER, 15.15–16.15

Gästföreläsning: Globalt perspektiv på klimat och arbetshälsa
 – Klimatförändringar underminerar arbetshälsa och samhällsekonomi –  
 var går gränsen för ett livsbejakande klimat?
 Tord Kjellström



10

M E D V E R K A N D E

Gösta Alfvén
gosta.alfven@slmk.org
Gösta är docent i pediatrik och 
har arbetat aktivt med  klimat-
frågan sedan snart 20 genom 
Läkare för miljön, där han idag 
är styrelseledamot.

Gunilla Svensson
gunilla@misu.su.se
Gunilla är professor vid Me-
teorologiska institutionen och 
Bolincentret för klimatforsk-
ning vid Stockholms Univer-
sitet.
Lena Hillert
Lena.Hillert@ki.se 
Lena Hillert är läkare och ar-
betar på Centrum för arbets- 
och miljömedicin, Stockholm.

Karin Båtelsson
karin.batelson@slf.se
Karin är läkare och förste vice 
ordförande i Läkarförbundet 
och ordförande i Sjukhusläkar-
na.

Sven Blomqvist
sven.blomqvist@lakareformiljon.se
Sven är läkare och ordförande 
i föreningen Läkare för Miljön.

Tord Kjellström
Tord är professor vid Health 
and Environment Internation-
al Trust i Mapua, Nya Zeeland 
och gästprofessor vid Lunds 
universitet.

Anthony Costello
anthony.costello@ucl.ac.uk
Anthony är professor i Interna-
tional Child Health och leder 
the Institute for Global Health, 
University College, London.

Peter Friberg
peter.friberg@mednet.gu.se 
Peter är läkare och professor i 
Göteborg och f.d. ordförande 
för SLS där han bland annat 
stod bakom konferensen Glob-
al Health – Beyond 2015.



din hjälp behövs!

akutläge: vi är på plats 
ebola-irak-sydsudan-gaza-CAR-Syrien

Just nu pågår flera stora humanitära kriser i 
världen. Men du kan hjälpa. Vi är på plats. 
Tack vare gåvor från personer som du räddar 
vi liv.  Med din hjälp kommer fler att överleva. 

Sms:a Akutläge 100 till 72970 för att skänka 
100 kr eller sätt in din gåva på  PG: 90 06 03-2. 
Märk gåvan ”AKUTFONDEN”. 

FOTO: CAROLINE VAN NESPEN
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G L O B A L  H Ä L S A  –  I  P R A K T I K E N

Svenska Barnläkarföreningens delförening för Global Barn- och Un-
gdomshälsa bildades 2014. Inom medicin- och särskilt inom pediatrik 
blir ett globalt synsätt mer och mer nödvändigt genom globalisering, mi-
gration och för att uppfylla FNs barnkonvention och FNs milleniemål. 
Globalmedicinsk kunskap behövs både för arbete i Sverige och utom 
landets gränser. Hur skall vi från den svenska professionen kunna bidra 
till en positiv utveckling för barn och ungdomars hälsa i världen? Vil-
ka färdigheter behövs? Föreningen för Global Barn- och Ungdomshäl-
sa har samlat yngre och äldre kollegor samt andra aktörer med gedigen 
bakgrund inom internationella projekt och med stor erfarenhet av global 
hälsa till detta symposium. Man kommer få ta del av kollegornas erfaren-
heter av kliniskt, vetenskapligt, och administrativt arbete samt höra om 
anställnings- och levnadsförhållanden under arbete med globala projekt.
Deltagarna kommer få en bred överblick vad man kan göra praktiskt 
inom global hälsa och få inspiration till ett engagemang.

Föreläsaren får 7 minuter för sin presentation sedan kommer det finnas 3 
minuter för frågor.

Programnummer 223
Arrangörer: Barnläkarföreningens delförening i Global Barn- och Ungdomshälsa
Maria Mossberg, Johanna Rubin, Thomas Brune, Marja Jurvanen, Britt Gustafsson, 
Kathy Falkenstein-Hagander, Lars Hagander, Louise Laurell, Lars Almroth, Johanna 
Kuisma Löfbom, Christian Gadsbøll, Susanna Höök

Fredrik Rücker klär sig i Ebola-skyddsdräkt



A G E N D A

Sal C1 FREDAGEN 5 DECEMBER, 08.30–12.00

8.30 Introduktion
 Maria Mossberg och Johanna Rubin

8.40 Kortföreläsningar I
 Åsa Leufvén – Globalmedicin - en annorlunda randning
 Andreas Wladis – Myggnät vid bråckkirurgi i resursfattig miljö - bra  
  eller dåligt?
 Jan-Eric Eriksson – Brister i hälsoundersökningar och planering –  en  
  risk för migrantbarnens framtida hälsa
 Tobias Alfvén – Att arbeta med HIV/AIDS för FN – erfarenheter från  
  Vietnam och Geneve
 Per Byman – Musikhjälpen
 Anna Bergström – Hälsosystemsinterventioner med fokus på nyfödda  
  barn

10.00  Paus
 
10.30 Kortföreläsningar II
 Hampus Holmer – Internationell Läkarstudent
 Fredrik Rücker – Läkare utan gränsers behandlingscenter för Ebola i  
  Monrovia, Liberia
 Lars Hagander – Lancet Commission on Global Surgery
 Lau Dahlgren – Sjukvård för papperslösa i Sverige
 Poul Kongstad – African Tales
 Johanna Rubin – Att arbeta för Baylor Pediatric AIDS Initiative i 
  Swaziland 
 Chris Cressy – Operation Smile ger fattiga barn med läpp-käk- gom- 
  spalt chansen till ett värdigare liv

11.55 Avslutning

13
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M E D V E R K A N D E

Maria Mossberg | maria.mossberg@med.lu.se
Maria Mossberg är Läkare på Skånes Universitetssjukhus och ordförande för 
Barn- läkarföreningens delförening för Global Barn- och Ungdomshälsa. Maria 
håller på att starta ett MVC/ BVC projekt i Zambia tillsammans med Zambiska 
Ministeriet för kvinnor och barns hälsa. Hon är även doktorand vid institutionen 
för pediatrik på Lunds Universitet.

Johanna Rubin | johanna.rubin@karolinska.se
Johanna Rubin är disputerad och specialist inom pediatrik. Arbetar som Barn-
hälsovårdsöverläkare i Stockholm och har fortsatt med forskning inom området 
peditrisk hiv samt virusinfektioner efter stamcellstransplantation. Har tidigare 
arbetat på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge med hematologi, TB och 
hiv-mottagning. Har haft uppdrag för läkare utan gränser i Demokratiska Re-
publiken Kongo samt arbetat för Baylor Pediatric AIDS Initiative i Mbabane, 
Swaziland. Hon är även vice ordförande för Barn- läkarföreningens delförening 
för Global Barn- och Ungdomshälsa.

Andreas Wladis | awladis@gmail.com
Andreas Wladis är kirurg på S:t Görans sjukhus i Stockholm, han är även dis-
puterad och docent. Andreas har arbetat i Malawi, undervisat vid universitetet 
i Uganda, tjänstgjort vid universitetssjukhuset i Oman samt arbetat som krig-
skirurg i Demokratiska republiken Kongo. 2010 startade Andreas ett ljumsk-
bråcksprojekt i Uganda. Projektet studerar om lokalt tillgängliga myggnät skulle 
kunna användas vid operationen istället för de dyra nät som används med goda 
resultat i höginkomstländer. 

Jan-Eric Eriksson | Janeric.s.eriksson@vll.se
Jan-Eric Eriksson arbetar som barnläkare i Västerbotten och har TB vård och 
flyktinghälsofrågor som ansvarsområden i länet. Från ett slumpmässigt urval 
migrantbarn har data från hälsoundersökning, vaccinationsplanering och med-
delande till skola och BVC insamlats. För barnen i BVC-åldern finns flera brister 
när det gäller de basala hälsoundersökningarna. För vaccinationsplanering, re-
miss till tandhälsan och rapportering till skolan är siffrorna oroande. 

Åsa Leufvén | asa.leufven@ki.se
Åsa Leufvén är allmänläkare och ansvarar för Globalmedicin, ett program som 
ger möjlighet till tre månaders handledd klinisk tjänstgöring som del av ST ge-
nom CeFAMs (Centrum för Allmänmedicin KI/SLSO) försorg. Programmet 
ger en ovärderlig inblick i sjukvården i ett låginkomstland, klinisk träning samt 
kunskap om globalt viktiga sjukdomar såsom malaria, HIV och TBC. Det syftar 
även till att utveckla mångkulturell kompetens samt utgöra en grund för fortsatt 
internationellt arbete.



Tobias Alfvén | tobias.alfven@ki.se
Tobias Alfvén arbetar som läkare vid Sachsska barnsjukhuset. Han har disput-
erat i epidemiologi, har en kandidatexamen i ekonomi och statsvetenskan och 
är nu senior forskare vid avdelningen för Global hälsa vid Karolinska Institutet. 
Han har arbetat för FN’s HIV/AIDS program (UNAIDS) i Vietnam och Geneve. 
I Vietnam arbetade han på hälsoministeriet med HIV-epidemin och i Genève 
med att sammanställa och analysera internationell HIV-data samt leda det 
tekniska arbetet kring HIV och millenniemålen. 

Per Byman | per.byman@svt.se
Per Byman är generalsekreterare för Radiohjälpen, han har tidigare varit chef för 
sidas humanitära arbete. En av Radiohjälpens största insamlingar är Musikhjäl-
pen – ett samarbete mellan Radiohjälpen, Sveriges Radio och SVT. Musikhjälpen 
går ut på att engagera unga lyssnare och tittare i kampen mot en undangömd 
humanitär katastrof. Tidigare kampanjer har bl a samlat in medel för malariapro-
jekt, mödradödlighet samt vatten- och sanitetsfrågor i urban slum. I år är temat 
”Hjälp oss stoppa spridningen av HIV”.

Anna Bergström | anna.bergstrom@kbh.uu.se
Anna Bergström är forskare vid Internationell Mödra- och Barnhälsovård vid 
Uppsala Universitet. Annas forskar på hur hälsosystemsinterventioner kan 
förbättra perinatalhälsa och nyföddhetshälsa i låg- och medelinkomstländer. 
Anna har koordinerat det Sida-finansierade Context Assessment for Commu-
nity Health projektet i syfte att öka kunskap om vilka faktorer inom hälso- och 
sjukvården som påverkar implementering av evidensbaserade riktlinjer i låg- och 
medelinkomstländer.

M E D V E R K A N D E
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Hampus Holmer | hampusholmer@gmail.com
Hampus Holmer är läkarstudent i Lund med ett stort intresse för global hälsa. 
Han har arbetat som research associate inom global hälsa på Harvard Medical 
School, forskat i Rwanda, praktiserat på WHO i Genève samt gjort kliniskt utbyte 
i Tyskland. Hampus är internationell sekreterare i SLS Kandidatförening. Med 
utgångspunkt i sina egna erfarenheter kommer han att berätta om hur det prak-
tiskt kan gå till att bli en “internationell läkarstudent”.

Lars Hagander | lars.hagander@med.lu.se
Lars Hagander är pecialist i barnkirurgi sedan 2008. Han har en Master of Public 
Health från Harvard School of Public Health och disputerade vid Lunds Univer-
sitet på högspecialiserad barnsjukvård i låg- och medelinkomstländer. Han har 
arbetat två år vid institutionen för global hälsa vid Harvard Medical School men 
är nu tillbaka i Lund och leder idag the Lancet Commission on Global Surgery , 
om operativa specialiteters roll för global hälsa. www.globalsurgery.info 
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Poul Kongstad | poul.kongstad@skane.se
Poul Kongstad, specialist i neurokirurgi och intensivvård. Poul har under många 
år arbetat som läkare på olycksplatser och akutmottagningar och har idag en 
regional chefsfunktion för ambulanssjukvården i Region Skåne. Han har vid flera 
tillfällen även arbetat som Jeepdoktor i Afrika.

Lau Dahlgren | lau.dahlgren@redcross.se
Lau Dahlberg arbetar som sjuksköterska på Röda korsets vårdförmedling för 
papperslösa. Föreläsniingen kommer handla om vad den nya lagen gällande 
hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändi- 
ga tillstånd har inneburit för patientgruppen. Vilka hinder för vård finns kvar 
i denna patientgrupp och har den nya lagen inneburit en exkludering av nya 
patientgrupper?

Fredrik Rücker | fredrik.rucker@gmail.com
Fredrik Rücker är ST-läkare i infektionssjukdomar. I oktober i år har han arbetat 
4 veckor på Läkare utan gränsers behandlingscenter för Ebola i Monrovia. Han 
har tidigare arbetat för Läkare utan gränser i Uzbekistan och Zimbabwe med 
framförallt tuberkulos, multiresistent tuberkulos och HIV.

Christopher Cressy | chris.cressy@vll.se
Christopher Cressy arbetar som anestesiöverläkare vid Norrlands Universitetss-
jukhus. Han är även medicinsk volontär med Operation Smile. Var tredje minut 
föds ett barn med läpp-, käk-, gomspalt någonstans i världen. I u-länder har des-
sa barn svårt att äta, tala samt riskerar att bli mobbade och utsatta för fördomar 
som tvingar dem in i isolering och ensamhet. Många av dem går aldrig i skolan. 
Operation Smile är en politiskt och religiöst obunden medicinsk hjälporganisa-
tion som möjliggör att dessa barn får chansen till ett värdigare liv. 

HJÄLP OSS STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV
Var med och stöd insamlingen Musikhjälpen, som är ett samarbete mellan P3 Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen.
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Operation Smile Sverige, Drottninggatan 94, 111 36 Stockholm, Telefon +46 (0)8-515 124 00, 
www.operationsmile.se Bankgiro: 900-2221 Organisationsnummer: 802426-4734

Detta har vi uppnått tillsammans med er! Tack för ert stöd!

●	 Operation	Smile	har	hittills	genomfört	mer	än	220	000	operationer.	
●	 Förra	verksamhetsåret	opererade	vi	närmare	17	000	barn	i	34	länder.
●	 Vi	har	byggt	upp	och	driver	nu	36	permanenta	kliniker	i	20	länder	där	vi	opererar	
	 året	runt	och	samtidigt	utbildar	lokal	personal.
●	 Engagerar	drygt	5	000	medicinska	volontärer	från	80	länder,	varav	140	från	Sverige.

Du kan känna dig trygg med ditt bidrag
Operation Smile har 90-konto (bg 900-2221) och har därmed godkänts av Svensk Insamlings-

kontroll. Våra kostnader för administration är låga: 5,4% och vi är medlemmar i FRII, 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. För dig som givare innebär det att vi följer de 

riktlinjer och regler som gäller för insamlingsorganisationer. 

Operation Smile sprider leenden 
Många av barnen som Operation Smile träffar har svårt att äta och prata och tvingas 

leva undangömda. Tack vare medicinska volontärer, som delar med sig av sin tid 
och sin kunskap, kan barn med ansiktsdeformiteter erbjudas operation utan kostnad 
för deras familjer. En operation, som tar mindre än en timme och som kostar runt 

2400 kronor, förändrar ett barns liv för alltid. Sedan starten har över 220 000 
operationer utförts, men många barn väntar fortfarande på att få hjälp.

Så kan du bidra
Gå in på www.operationsmile.se för att ge en gåva eller för att bli månadsgivare.

Gå in på insamling.operationsmile.se för att starta en egen insamling.

Sätt in din gåva på bankgiro 900-2221.

Sms:a SMILE till 72980 för att skänka 50 kronor.

Operation Smile A5_ barnveckan.indd   1 2014-11-05   18:05:59



EBOLA I  VÄSTAFRIKA – HUR BERÖR DET OSS

Ebolaepidemin i Västafrika har lyft riskerna med denna sjukdom i  
resursfattiga länder och frågan om vilken beredskap som krävs i Sverige 
vid dessa utbrott. Det finns ett behov att förmedla både hur utvecklingen 
ser ut i Västafrika och hur vi arbetar med att förbereda oss för misstänkta 
fall i Sverige.

Ebola är en av blödarfebrarna som orsakat utbrott av varierande storlek i 
Afrika under de senaste decennierna. Från dessa erfarenheter vet vi hur 
dessa utbrott kan stoppas och flertalet har också varit ganska små. Nu 
sprids sjukdomen på ett explosionsartat sätt i Västafrika och arbetet med 
att stoppa spridningen har haft stora problem. Den svenska beredskapen 
har utvecklats ända sedan 90-talet och har nu testats på olika sätt vilket 
beskrivs från olika aspekter. Det finns ett behov att förmedla både hur 
utvecklingen ser ut i Västafrika och hur vi arbetar med att förbereda oss 
för misstänkta fall i Sverige.

Programnummer 285
Arrangörer: Folkhälsomyndigheten

Röda Korset söker personal till ebolainsatsen i Guinea, Liberia och Sierra Leone
 Läkare      Vatten- och sanitetstekniker       Sjuksköterskor

Vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Röda Korset har arbetat mot ebola sedan februari i år. Vi 
har över 7 000 volontärer och driver ett ebolacenter i Sierra Leone. Röda Korset finns även i Guinea, Liberia 
och flera grannländer. 

Nu söker vi personal med erfarenhet av fältarbete utomlands. 
Ansök via vår webbsajt: http://www.redcross.se/ebola

Skänk gärna en gåva på www.redcross.se
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Sal A3/A4 FREDAGEN 5 DECEMBER, 14.30–16.00

14.30 Det största ebolautbrottet någonsin
 Anders Tegnell

14.40 Egna upplevelser av utbrottet på plats
 Fredrik Rücker

14.55 Hur bör sjukvården hantera misstänkta fall av ebola?
 Ulf Törnebladh

15.05 Beredskapen i Sverige – vård av patienter med ebola
 David Ekqvist

15.20 Beredskapen i Sverige – diagnostiken av ebola
 Thomas Tolfvenstam

15.30 Beredskapen i Sverige – smittskyddets roll
 Per Follin

15.45 Beredskapen i Sverige – kommunikation
 Christer Janson
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M E D V E R K A N D E

Anders Tegnell
Anders.tegnell@
folkhalsomyndigheten.se
Anders är infektionsläkare, 
avdelningschef och statsepi-
demiolog på Folkhälsomyn-
digheten.

Fredrik Rücker | fredrik.ruck-
er@gmail.com
Fredrik Rücker är ST-läkare 
i infektionssjukdomar och 
har arbetat i 4 veckor på 
Läkare Utan Gränsers behan-
dlingscentrum i Liberia.
David Ekqvist
david.ekqvist@gmail.com
David är ST-läkare i infek-
tionsmedicin och ansvarar 
för Högisoleringsenheten i 
Linköping, Sveriges enda hög- 
isoleringsenhet för Ebola.

Tomas Tolfvenstam
Thomas.tolfvenstam@
folkhalsomyndigheten.se
Tomas är medicinskt ansvarig 
för beredskapsdiagnostiken på 
Folkhälsomyndigheten.

Per Follin
per.follin@vgregion.se
Per är infektionsläkare och 
docent och verkar idag som 
Smittskyddsläkare i Västra 
Götalandsregionen.

Christer Janson
Christer.janson@
folkhalsomyndigheten.se
Christer är presschef på Folk- 
hälsomyndigheten.

Ulf Törnebladh
Ulf.Tornebladh@socialstyrelsen.se
Ulf är infektionsläkare med in-
riktning på tropikmedicin och 
numera medicinskt sakkunnig 
på enheten för smittskydd på 
Socialstyrelsen.
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Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myn-
dighetens uppdrag är att främja hälsa, förebygga ohälsa samt skydda mot 
hälsohot.  Särskild vikt fästs vid de grupper som löper störst risk att drab-
bas av ohälsa. 

Myndigheten är en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens 
folkhälsoinstitut och de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för mil-
jöhälsa och folkhälsorapportering. Genom att samordna dessa verksam-
heter kan den nya myndigheten verka över hela folkhälsoområdet och in-
tegrera smittskyddsfrågorna med annat folkhälsoarbete. Bildandet av den 
nya myndigheten ger också bättre möjligheter att effektivt arbeta både på 
EU-nivå och i andra internationella sammanhang. 

Myndigheten har omkring 450 anställda och verksamhet bedrivs i Solna 
och Östersund.

folkhalsomyndigheten.se
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Kandidatföreningen

Kandidatföreningen vänder sig till dig som är läkarstuderande vid en 
svensk medicinsk fakultet eller AT-läkare. Vi vill skapa ett forum för våra 
medlemmar och främja utbildning, vetenskap och etik för att du ska bli 
en bättre läkare för patienterna! Detta gör vi genom att anordna seminar-
ier, journal clubs, tisdagssammankomster och diverse andra aktiviteter. 
Tillsammans med vår moderförening anordnar vi varje år Riksstäm-
man. Kandidatföreningen finns i Stockholm, Uppsala, Umeå, Linköping, 
Malmö/Lund och Örebro och arrangerar aktiviteter på respektive ort. 
Är du intresserad vad som händer i närheten av dig, kontakta respektive 
ortsrepresentant. Vi hoppas att du vill delta i våran gemensamma utveck-
ling mot morgondagens läkare!

sls.se/Om-SLS/kandidatforeningen
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Svenska Barnläkarföreningens delförening för Global Barn- och Ung-
domshälsa 

Delföreningen bildades 2014 under Barnveckan i Malmö. Inom medicin- 
och särskilt inom pediatrik blir ett globalt synsätt mer och mer nödvän-
digt genom globalisering, migration och för att uppfylla FNs barnkon-
vention och FNs milleniemål. Global medicinsk kunskap behövs både för 
arbete i Sverige och utom landets gränser. 

Delföreningens syfte är att främja en positiv utveckling för barn och ung-
domars hälsa i världen genom att:

•	 Skapa	nätverk	för	internationella	utbyten
•	 Verka	för	utbildningar	i	Global	Hälsa	
•	 Samverka	med	universiteten	och	främja	vetenskapen
•	 Lyfta	det	pediatriska	och	barnrättsperspektivet	i	globala	
 hälsofrågor
•	 Arbeta	för	barnets	bästa	på	individ-,	grupp-	och	samhällsnivå

Delföreningen Global Barn- och Ungdomshälsa välkomnar barnläkare 
och andra läkare med intresse för barns globala hälsofrågor.

barnlakarforeningen.se
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Läkare för Miljön

Vad är vi?
En politiskt obunden organisation för läkare, medicine studerande, inom 
medicinen aktiva forskare. Medlemmar kan också andra bli som är eller 
har varit verksamma i hälso- och sjukvården samt övriga som stödjer 
föreningens syfte.

Vad vill vi?
Främja en samhällsutveckling som leder till god livsmiljö och folkhälsa. 
Påskynda utvecklingen mot ett ekologiskt uthålligt samhälle.

Hur?
Framhärda att människan är beroende av friska ekosystem som kan förse 
oss med luft, vatten och föda av tillräcklig mängd och kvalitet samt föra 
fram vetenskapligt grundade principer och kunskaper om samband mel-
lan miljöfaktorer och hälsa.

Varför?
Läkare har ett särskilt moraliskt och etiskt ansvar för befolkningens hälsa. 
Det är därför läkarnas uppgift att föra ut kunskap som är av betydelse för 
hälsan i samhället.

www.lakareformiljon.se | info@lakareformiljon.se

Vad är vi? 

• En politiskt obunden organisation för läkare, medicine studerande, inom 
medicinen aktiva forskare. Medlemmar kan också andra bli som är eller 
har varit verksamma i hälso- och sjukvården samt övriga som stödjer 
föreningens syfte.

Vad vill vi? 

• Främja en samhällsutveckling som leder till god livsmiljö och folkhälsa. 
Påskynda utvecklingen mot ett ekologiskt uthålligt samhälle.  

Hur? 

• Framhärda att människan är beroende av friska ekosystem som kan 
förse oss med luft, vatten och föda av tillräcklig mängd och kvalitet. 

• Föra fram vetenskapligt grundade principer och kunskaper om samband 
mellan miljöfaktorer och hälsa. 

Varför?

• Läkare har ett särskilt moraliskt och etiskt ansvar för befolkningens 
hälsa. Det är därför läkarnas uppgift att föra ut kunskap som är av 
betydelse för hälsan i samhället. 

Vilka allianser? 

• LfM har tillsammans med Ingenjörer för miljön och Ekonomer för miljön
skapat paraplyorganisationen Det Naturliga Stegets yrkesföreningar 
(DNSy) för att slagkraftigt kunna samverka bland annat vid seminarier. 

• LfM är associerad till International Society of Doctors for the 
Environment (ISDE), Health Care Without Harm (HCWH) och Climate 
and Health Council.

Läs mer 
www.lakareformiljon.se 
Kontakt 
info@lakareformiljon.se

Bli medlem: 
• Fullbetalande medlem 250 kr
• Studerande 100 kr
• Stödmedlem (företag) 400 kr 
Postgiro 14 43 65-4 

LfM sept 2009 



The Global Health Next Generation Network (GHNGN) is a young 
multidisciplinary network aiming to connect students and young profes-
sionals interested in working in global health with professionals in the 
global health field, striving to improving current educational programs 
in global health and international public health.

Currently, we are working on making a master advisor, where students 
who are interested in studying global health can compare the available 
programs worldwide. Future projects will also focus on career develop-
ment and innovation in global health.

With our expanding network of collaborating partners, members from 
all over the world and our presence at leading conferences such as the 
World Health Summit, the World Healthcare Forum and City Health 
international Conference, we are one of the fastest growing networks 
in global health! 

Interested in joining us? Check our website globalhealthngn.com, like 
our facebook page facebook.com/GHstudentnetwork and follow us on 
twitter @GlobalHealthNGN!
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LÄNKAR FÖR DIG SOM VILL LÄSA MER

Kandidatföreningens Global Hälsa-hemsida
Här hittar du tips för dig som vill syssla med Global Hälsa under och efter 
läkarutbildningen. Bland annat har vi samlat gratis onlinekurser och an-
dra länkar. Sidan uppdateras löpande.
www.sls.se/Om-SLS/kandidatforeningen/Global-Halsa/

Sweden for Global Health
Sweden for Global Health is a forum for national and international part-
ners to discuss and share the work of global health today. The page is 
administered by staff at the Department for Multilateral Development 
Cooperation of the Swedish Ministry for Foreign Affairs 
facebook.com/pages/Sweden-for-Global-Health/625619487454557

Gapminder
We are a modern “museum” that helps making the world understandable, 
using the Internet.
gapminder.org

Globalportalen
Globalportalen finns till för dig som vill göra världen bättre. Här sam-
las artiklar och nyheter om bistånd och världens utveckling, tips på ak-
tiviteter, jobb och volontärresor. Informationen kommer från drygt 50 
svenska ideella organisationer, folkhögskolor och studieförbund.
globalportalen.org/

M E R  O M  G L O B A L  H Ä L S A
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Vad är vi? 

• En politiskt obunden organisation för läkare, medicine studerande, inom 
medicinen aktiva forskare. Medlemmar kan också andra bli som är eller 
har varit verksamma i hälso- och sjukvården samt övriga som stödjer 
föreningens syfte.

Vad vill vi? 

• Främja en samhällsutveckling som leder till god livsmiljö och folkhälsa. 
Påskynda utvecklingen mot ett ekologiskt uthålligt samhälle.  

Hur? 

• Framhärda att människan är beroende av friska ekosystem som kan 
förse oss med luft, vatten och föda av tillräcklig mängd och kvalitet. 

• Föra fram vetenskapligt grundade principer och kunskaper om samband 
mellan miljöfaktorer och hälsa. 

Varför?

• Läkare har ett särskilt moraliskt och etiskt ansvar för befolkningens 
hälsa. Det är därför läkarnas uppgift att föra ut kunskap som är av 
betydelse för hälsan i samhället. 

Vilka allianser? 

• LfM har tillsammans med Ingenjörer för miljön och Ekonomer för miljön
skapat paraplyorganisationen Det Naturliga Stegets yrkesföreningar 
(DNSy) för att slagkraftigt kunna samverka bland annat vid seminarier. 

• LfM är associerad till International Society of Doctors for the 
Environment (ISDE), Health Care Without Harm (HCWH) och Climate 
and Health Council.

Läs mer 
www.lakareformiljon.se 
Kontakt 
info@lakareformiljon.se

Bli medlem: 
• Fullbetalande medlem 250 kr
• Studerande 100 kr
• Stödmedlem (företag) 400 kr 
Postgiro 14 43 65-4 

LfM sept 2009 

TORSDAGEN 4 DECEMBER

08.30–12.00 Sal A2 Global Hälsa – Hur, var och när?

13.30–15.00 Sal A2 Klimat och hälsa - senaste nytt

15.15–16.15 Sal A2 Globalt perspektiv på klimat och arbetshälsa 

FREDAGEN 5 DECEMBER

08.30–12.00 Sal C1 Global Hälsa – i praktiken

14.30–16.00 Sal A3/A4 Ebola i Västafrika – Hur berör det oss?

din hjälp behövs!

akutläge: vi är på plats 
ebola-irak-sydsudan-gaza-CAR-Syrien

Just nu pågår flera stora humanitära kriser i 
världen. Men du kan hjälpa. Vi är på plats. 
Tack vare gåvor från personer som du räddar 
vi liv.  Med din hjälp kommer fler att överleva. 

Sms:a Akutläge 100 till 72970 för att skänka 
100 kr eller sätt in din gåva på  PG: 90 06 03-2. 
Märk gåvan ”AKUTFONDEN”. 

FOTO: CAROLINE VAN NESPEN


