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Andreas Stombys egen presentation 
 
Jag disputerade år 2015 vid Umeå Universitet. Min avhandling handlade om effekten av 
stenålderskost och träning bland patienter med typ 2 diabetes med fokus på hjärnans 
funktioner och stresshormonet kortisol. Efter disputationen gjorde jag AT-tjänst vid 
Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings län (RJL) och är sedan år 2018 ST-läkare i 
allmänmedicin vid Unicare Läkarhuset som är en del av vårdvalet i RJL. Parallellt med min ST-
tjänst är jag adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper vid Institutionen för Hälsa, 
Medicin och Vård vid Linköpings Universitet. Denna tjänst innefattar undervisning vid 
läkarprogrammet samt forskning. De forskningsprojekt jag driver handlar om att utveckla 
och testa ett e-hälsoverktyg för behandling av typ 2 diabetes i primärvården samt att 
undersöka sambandet mellan stress och hjärtkärlsjukdom genom studier av kortisolnivåer i 
hår. 

Jag brinner för att stärka förutsättningarna för att bedriva forskning i primärvården, men 
även för att öka primärvårdens förutsättningar att arbeta evidensinformerat och använda 
forskningsresultat i vården som anpassas till patientens unika förutsättningar. Om vi lyckas 
göra forskningen till en naturlig del av den allmänmedicinska vardagen är jag övertygad om 
att detta gynnar våra patienter, både på kort och lång sikt. SFAM har en central roll i detta 
genom att propagera för ett större fokus på kunskapsstyrning från oss allmänspecialister 
samt att knyta samman kollegor i primärvården och därigenom stärka förutsättningarna för 
att bedriva forskning av hög kvalitet.  

 
 


