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det finns dock en växande skepsis mot nyttan av screening
undersökningar och de ofta svårtolkade riskbedömningar  

resultaten av sådana undersökningar leder till. Friska personer kan  
felaktigt utpekas som sjuka och personer som kommer att insjukna  
invaggas i falsk säkerhet om de felaktigt utpekas som friska. Screen
ing kan också skapa onödig oro hos de som undersöks t.ex. om  
en indikation på sjukdom vid utredning visar sig vara fel. 

Screening blir också en allt vanligare metod för att hitta allt fler  
tillstånd. Genetiska analyser ger oss information om kommande 
generationer och beteendescreening väcker frågor om vår syn på 
människan och vad som är att betrakta som »normalt« beteende. 

Utvecklingen av screeningmetoder väcker många frågor.  
Vad innebär det att vara »sjuk« och »frisk«? Är tidig upptäckt alltid 
något positivt? Vad vet vi om de psykologiska konsekvenserna av 
screening? Kan man screena för farlighet? Hur ska målgruppen 
avgränsas? Varför uteblir många från samhällets erbjudanden om 
screening? Hur hanterar vi känslig information? Ska man satsa 
på att hjälpa dem som redan är sjuka eller på att screena friska 
personer som i framtiden kan bli sjuka? Finns det risk för undan
trängning av annan hälso och sjukvård? 

Screening innebär att stora grupper av personer erbjuds att låta undersöka  
sig för att få reda på om man har eller löper stor risk att få en viss sjukdom.  
Initiativet kommer från samhället som erbjuder undersökningen i hälso
övervakande syfte. I många fall leder screening till att personer som kommer 
att bli sjuka fångas upp på ett tidigt stadium. Genom tidig behandling kan  
de drabbades lidande minskas. För samhället är det kostnadseffektivt att  
behandla sjukdomar i ett tidigt förlopp.

tid och plats
torsdagen den 14 april 2011  
Registrering 09.00–10.00 
Konferens: 10.00–17.00 
Drottninggatan 1, Stockholm.

anmälan senast 6 april
Välkommen med din anmälan  
per e-post till:  
s.konf-smer@social.ministry.se  

Seminariet är avgiftsfritt.  
Antalet platser är begränsat. 
Har du anmält deltagande men 
får förhinder ska du meddela det. 
Uppge följande vid anmälan: 
namn, e-post och organisation.

Övrig information
Frågor om seminariet kan ställas till  
sekretariatet, telefon 08-405 10 00.
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Screening på gott och ont



 9.00–10.00 Kaffe och registrering  

 10.00 InlednIng
  Välkomna! Daniel Tarschys, ordförande SMER  
  Allmänt om screening John Brodersen, lektor, specialist i allmänmedicin
 
 10.25–11.25 CanCerSCreenIng
  Mammografi Barbro Westerholm, ledamot SMER, riksdagsledamot (fp)     
   Birgitta Hovelius, professor i allmänmedicin 
  Diskussion och frågor

  Prostatascreening Ola Bratt, docent i urologi
   Sten Boström, ombudsman för hälso- och sjukvårdsfrågor, PRO
  Diskussion och frågor

  
 11.30–12.00  genetISk SCreenIng 
   Niklas Dahl, professor i klinisk genetik 
   Jan Wahlström, professor i klinisk genetik, sakkunnig SMER 
  Diskussion och frågor

 12.00–13.00  Lunch  

 13.00 –13.30   neontal SCreenIng 
  PKU Anna Wedell, professor i medicinsk genetik 
   Gisela Dahlqvist, professor i pediatrik 
  Diskussion och frågor

 13.35–14.05    beteendeSCreenIng 
  ADHD – Autism Ingemar Engström, professor i barn- och ungdomspsykiatri, sakkunnig SMER 
   Björn Kadesjö, överläkare, barnneuropsykiatri           
  Diskussion och frågor

 14.10 –14.50     ImplementerIng – utvärderIng 
   Susanne Vilhelmsdotter Allander, projektledare, specialistläkare i klinisk genetik, SBU
   Anders Tegnell, avdelningschef, Socialstyrelsen       
   Helena Brändström, utredare, Socialstyrelsen   
   Rurik Löfmark, docent i medicinsk etik          
  Diskussion och frågor

 14.50–15.10 Frukt och kaffe  

 15.10–15.40    Skapar vården ohälSa?  
  Bukaortascreening Birgitta Hovelius, professor, specialist i  allmänmedicin 
    Anders Wanhainen, docent i kärlkirurgi   
  Diskussion och frågor        
 
 15.45 –15.55    prIorIterIngSaSpekter  
   Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, sakkunnig SMER 

 16.00 –16.30    avSlutande paneldebatt   
   Göran Hermerén, professor i medicinsk etik, sakkunnig SMER 
   Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria, sakkunnig SMER
   Gisela Dahlquist, professor i pediatrik, övr. föredragshållare

 16.30    Tack och slutord Daniel Tarschys         
 

program



daniel tarschys   Ordförande i Statens medicinsketiska råd, professor i statsvetenskap 

john brodersen Lektor, specialist i allmänmedicin, Köpenhamns universitet

barbro Westerholm Ledamot i Statens medicinsketiska råd, riksdagsledamot (fp)

birgitta hovelius Professor i allmänmedicin, Lunds universitet

ola bratt Docent i urologi, Lunds universitet

Sten boström  Ombudsman för hälso och sjukvårdsfrågor, Pensionärernas riksorganisation 

niklas dahl   Professor i klinisk genetik, Uppsala universitet

jan Wahlström Professor i klinisk genetik, Sahlgrenska universitetssjukhuset,  
 sakkunnig i Statens medicinsketiska råd

anna Wedell Professor i medicinsk genetik, Karolinska Institutet

gisela dahlqvist Professor i pediatrik, Umeå Universitet

Ingemar engström  Professor i barn och ungdomspsykiatri, sakkunnig i Statens medicinsketiska råd 

björn kadesjö           Överläkare vid enheten för barnneuropsykiatri, Drottning Silvias barn och  
 ungdomssjukhus

Susanne vilhelmsdotter allander Projektledare, specialistläkare i klinisk genetik, Statens beredning för  
 medicinsk utvärdering 

anders tegnell Avdelningschef, Socialstyrelsen

helena brändström Utredare, Socialstyrelsen

rurik löfmark Docent i medicinsk etik, Karolinska Institutet

anders Wanhainen Docent i kärlkirurgi, Uppsala universitet

nils-eric Sahlin Professor i medicinsk etik, Lunds universitet, sakkunnig i Statens  
 medicinsketiska råd

göran hermerén  Professor i medicinsk etik, Lunds universitet, sakkunnig i Statens  
 medicinsketiska råd

karin johannisson Professor i idé och lärdomshistoria, Uppsala universitet, sakkunnig i  
 Statens medicinsketiska råd

medverkande


