
finns åtskilliga fall där patien-
ter eller anhöriga missat den
tvååriga anmälningstiden, ef-
tersom de efter traumatiska
händelser vid dödsfall eller in-
validitet inte orkat göra anmä-
lan i rätt tid till Hälso- och sjuk-
vårdens ansvarsnämnd, HSAN.
Det är lätt att förstå att den som
drabbats av invaliditet eller
mist en anhörig vid misstänkt
felbehandling inte genast orkar
ta itu med en anmälan till
Ansvarsnämnden.

Arbetar långsamt
Det är också stötande att

den absoluta preskriptionen in-
träder redan efter fem år och att
ärendet inte blir prövat på
grund av att myndigheterna ar-
betar för långsamt.

I ett sådant fall har jag talat
med anmälare som till och med
misstänker att domstolen med-
vetet ligger länge på ärendet
för att preskription skall inträ-
da. Sådana misstankar uppstår
lättare vid korta preskriptions-
tider och när ett ärende tar upp
till fem år för att vandra genom
alla instanser.

Inte effektivt
Läkarförbundet och Läkar-

tidningens argument mot en
förlängning av preskriptionsti-
den är bl a att »det är ytterst få
ärenden – om ens något – som
kräver en sådan omfattande ut-
redning att det inte blir färdig-
utrett innan preskription inträ-
der».

Läkarförbundet/Läkartid-
ningen låtsas som om de två
åren som står till förfogande
mellan skadan och anmälan ef-
fektivt används för medicinsk
utredning. Men verkligheten
ser annorlunda ut. Det är ju inte
alltid så att anmälan omedel-
bart kommer in efter en miss-
tänkt felbehandling. Det kan
förhålla sig så att patienten/den
anhörige inte genast orkar göra
en anmälan. Det kan också vara
så att han/hon vänt sig till ex-
empelvis Förtroendenämnden
som förhalat och fuskat bort
ärendet, ibland så att preskrip-
tion inträtt.

Dennis Brinkeback
jur kand, Stockholm

MIC – för enhet-
lig terminologi
inom hälso- och
sjukvård
Med anledning av H C Len-

nérs debattartikel i Läkartid-
ningen 37/96:

»Entydigt termsystem nöd-
vändigt i vården. Förutsättning
för framgångsrik IT-satsning»
vill vi redogöra för det termi-
nologiarbete som pågår vid
Medicinska informationscen-
tralen (MIC) vid Karolinska in-
stitutet.

Vi delar författarens upp-
fattning om att en enhetlig ter-
minologi är en förutsättning för
att informationstekniken (IT)
inom hälso- och sjukvården ut-
nyttjas optimalt och att det är
nödvändigt att ansvar för sam-
ordning tas.

Hösten 1995 påbörjades på
MIC arbetet med att översätta
MeSH (Medical Subject Head-
ings) till svenska.

MeSH-vokabulären är en
förteckning över termer inom
medicin, biomedicin, kemi,
hälso- och sjukvård m m.
MeSH produceras vid NLM
(National Library of Medicine)
i USA. Vokabulären, som idag
innehåller drygt 18 000 termer,
uppdateras och revideras årli-
gen. Cirka 200 nya termer till-
kommer varje år. MeSH har sitt
ursprung i en medicinsk term-
förteckning från 1880-talet och
har genom åren utvecklats till
en »standard» inom medicinsk
terminologi.

Termerna i MeSH är indela-
de i 15 olika ämneskategorier
och inom dessa hierarkiskt an-
ordnade. Varje term är klart de-

finierad. Termernas fasta posi-
tion i den strukturerade voku-
bulären och termernas defini-
tioner (scope notes) är tillgäng-
liga både online och i tryckta
versioner. För återvinning och
bearbetning av litteratur inom
medicin och angränsande om-
råden är MeSH ett kraftfullt
verktyg.

Används över
hela världen
Den används världen runt

för klassificering, katalogise-
ring, indexering och sökning
av medicinsk litteratur (t ex
Medline). MeSH utgör en bas
för UMLS (Unified Medical
Language System), det ameri-
kanska projekt vars syfte är att
sammankoppla flertalet medi-
cinska vokabulärer, klassifika-
tioner och koncept (ICD-9,
SNOMED III m m).

Eftersom varje term i
MeSH är försedd med en speci-
fik UI (Unique Identifier) är
det möjligt att lätt komplettera
med översättning av termer,
nya klassifikationer och voka-
bulärer. Den franska, tyska,
portugisiska och spanska
MeSH-översättningen är redan
tillgänglig genom Unified Me-
dical Language System.

MIC arbetar med att expor-
tera och implementera de hit-
tills ca 4 000 översatta termer-
na till UMLS. Översättningsar-
betet pågår kontinuerligt.

Stort intresse för samarbete
har redan visats inom Sverige
och den övriga Norden. Beho-
vet av en enhetlig terminologi
inom hälso- och sjukvården är
aktuellt även där.

En svensk MeSH kan där-
med utgöra en grund för ett
nordiskt UMLS.

Tillgången till en enhetlig
terminologi inom hälso- och

sjukvården kommer att under-
lätta:
– datorbaserad kommunika-

tion inom medicinsk infor-
matik nationellt och inter-
nationellt,

– dataöverföring och databas-
sökning,

– inmatning av medicinska
data i datorbaserade infor-
mationssystem,

– bearbetning och jämförel-
ser av utdata för verksam-
hetsuppföljning och kvali-
tetssäkring,

– utveckling av medicinska
och patientadministrativa
informationssystem i sluten
och öppen vård.
Gun Brit Knutssøn
informatiker,
Marie Monik
information scientist,
MIC-KIBIC,
Stockholm

Depressionen
är också ett
existentiellt
fenomen
Med min artikel om depres-

sioner och depressionsbehand-
ling i Läkartidningen 46/96 ut-
tryckte jag en i mitt tycke gan-
ska välgrundad oro över en
schablonbehandling med de
nya antidepressiva. Jag efter-
lyste ett fördjupat lyssnande
från läkarens sida om depres-
sionens möjliga samband med
livssituationen. Och detta inte
först efter att farmaka prövats
någon månad. Detta lyssnande
kan många gånger i sig bidra
till att en hälsosam läknings-
process kan komma igång. Ar-
tikeln är faktiskt ingen pläde-
ring för psykoterapi i strikt be-
märkelse annat än »i vissa
fall».

Det står inte så mycket om
den existentiella sidan av de-
pressionen i läroböckerna.
Men desto mera handlar myc-
ket i litteraturen, konsten och
myterna om dessa problem. De
är också djupt aktuella för de
flesta av våra patienter. Skol-
psykiatrin har mer eller mindre
tappat bäringen på hur den exi-
stentiella problematiken är in-
vävd i det psykiska lidandet.

Hans Ågren raljerar i sam-
ma nummer i en medicinsk
kommentar till min artikel över
begreppet »den friska depres-
sionen». Detta paradoxala ut-
tryck innebär, som jag fram-
höll i min artikel, inte samma
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»En orimlig skärpning»
säger Läkarförbundet/
Läkartidningen.
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Till »korrespondens» välkomnas korta inlägg (högst 400 ord
plus, om nödvändigt, ett fåtal referenser), i två exemplar och

med dubbelt radavstånd.

Eftersom korrespondensspalterna är ett mått på läsarnas in-
tresse för tidningen vill vi även fortsättningsvis värna om den-
na avdelning, som har högt läsvärde. Genom att varje insän-
darskribent fattar sig kort kan vi bereda plats för fler och pu-

blicera snabbare.

Redaktionen förbehåller sig rätten att rubricera och förkorta
inlägg. För att påskynda publiceringen sänds normalt inget

korrektur till författaren. Ange dock alltid titel, adress och tele-
fonnummer där vi kan nå skribenten. Kontakta redaktionen

innan manus sänds med e-post.

Max 400 ord
i korrespondensspalten!



sak som ett »okomplicerat sör-
jande».

Jag beskrev komplexa och
inte alltid medvetna förlust-
upplevelser, som har rätt lite att
göra med det som populärt kal-
las sorg. Kanske mera med
»deppighet». Ofta är de en vik-
tig del i den psykologiska mog-
nadsprocessen. Det är då så
mycket viktigare att också psy-
kiatrin på allvar räknar med så-
dana fenomen, även om det
komplicerar möjligheten att ge
enkla tumråd för depressions-
behandlingen. Det kräver bl a
genomtänkta utbildningssats-
ningar. Humanism och hel-
hetssyn får inte bara vara hon-
nörsord i psykiatrin under det-
ta hjärnans decennium!

Johan Cullberg
professor, överläkare,
FOU-enheten, Södermalms
psykiatriska sektorsklinik,
Stockholm

Boznien–
Herzegovina:
Stöd återupp-
byggnaden av
psykiatrin!
Tiotusentals människor har

utsatts för extrem psykisk be-
lastning på grund av inbördes-
kriget i Bosnien–Herzegovina
samtidigt som den psykiatriska
vården har slagits sönder. Ex-
empelvis bedöms ca 250 000
människor ha ett psykiatriskt
vårdbehov och 60 procent av
befolkningen i Sarajevo lida av
psykiska symtom efter beläg-
ringen. 200 000 soldater i Bos-
nien har demobiliserats.

Det pågår nu en intensiv
planering för att återuppbygga
den psykiatriska vården i lan-
det. WHO, Världsbanken och
svenska Sida kommer att göra
stora satsningar för att hjälpa
till att bygga upp psykiatrin ut-
ifrån de principer Community
Mental Health ställt upp.

Vi tror att det är många i
Sverige som skulle vilja enga-
gera sig på något sätt i an-
strängningarna att stödja dem
som arbetar för att bygga upp
en välfungerande psykiatrisk
vård i landet.

Behov av stöd
Vid ett seminarium i Upp-

sala den 20 september då några
kolleger från Bosnien–Herze-
govina berättade om sina erfa-
renheter från kriget och om be-
hovet av stöd inför återupp-

byggnaden av den psykiatriska
vården, beslöts att ett nätverk
skulle bildas av intresserade
som vill engagera sig i detta ar-
bete.

Avsikten är att underlätta
insatserna från svensk sida ge-
nom att bättre samordna intres-
sen och insatser, bl a genom att
mera systematiskt informera
varandra om vad som pågår.
Det finns nu en risk att var och
en arbetar relativt isolerad från
andra och det kan ibland bli
onödiga dubbleringar. Det kan
också innebära att vissa insat-
ser inte kommer till stånd där-
för att man inte har överblick
över vad som pågår.

I Bosnien–Herzegovina
finns nu flera hundra hjälpor-
ganisationer engagerade och
detta skapar en hel del problem
både för mottagarna av stödet,
och för givarna.

Även från Sida har det fram-
kommit önskemål om en sam-
arbetspartner från svensk sida.

Kom den 28 november
kl 19.00!
Som ett första led i bildan-

det av ett sådant nätverk vill vi
föreslå att de som är intressera-
de och har möjlighet träffas för
en diskussion om hur ett sådant
nätverk skulle kunna organise-
ras i samband med årets läkar-
stämma i Stockholm. Under-
tecknade kommer att finnas på
Läkaresällskapet kl 19.00 tors-
dagen den 28 november. I för-
längningen tänker vi oss att
man t ex skulle kunna hålla
kontakten internt genom ett ny-
hetsbrev och ett par seminarier
per år för att informera om ut-
vecklingen i Bosnien–Herze-
govina och som en stimulans
för dem som är engagerade el-
ler kan komma att bli det så
småningom.

Lars Jacobsson
professor, Umeå
Manuel Fernandez
överläkare, Uppsala
Lars Davidsson
överläkare, Lund
Åke Björn
biträdande överläkare,
Linköping

Ut med
pensionärerna?!
Sedan min pensionering

förra året har jag i år tagit emot
tre patienter i mitt hem, nära

vänner och grannar. Utan be-
talning.

Vid sista patientbesöket
fanns anledning att remittera
för provtagning till den vård-
central där jag arbetat i 25 år.

På eftermiddagen samma
dag fick jag – vänligt men be-
stämt – besked om att jag un-
der inga omständigheter fick ta
landstingets fria nyttigheter i
anspråk.

När jag protesterade att pa-
tienten var villig att betala för
vanligt läkarbesök förklarades
det för mig att det enda sätt som
provtagning kunde äga rum på,
var att jag remitterade patien-
ten till en kollega som kunde
avgöra om proven var nödvän-
diga och sedan ta emot prov-
svaren i vanlig ordning.

Denna inskränkning gällde
även remisser till röntgen och
var en följd av etableringsstop-
pet från januari i år.

Jag har i år skrivit ut fem re-
cept utan protester.

Har pensionerade läkare nå-
gonsin i historien behandlats så
illa som under den socialdemo-
kratiska nyordningen? Och är
det verkligen ett sätt att spara
pengar?

Jan Carlestam
dr, Örkelljunga

Diskutera
mänskliga
rättigheter på
Läkarstämman!
Behövs ett nätverk/forum

för svenska läkare i frågor som
rör mänskliga rättigheter?

Vi omges ständigt av pro-
blemställningar som rör de
mänskliga rättigheterna såväl i
det dagliga arbetslivet som i
massmedierna, allt ifrån flyk-
tingskapets tragedier, utvis-
ningssituationer till svåra prio-
riteringsbeslut inom sjukvår-
den som ställer vår läkarroll
under hård press.

Vart skall vi vända oss när
det gäller dessa frågor? De stora
organisationerna kanske inte tar
upp dem ur läkarens perspektiv.

Var finns ett neutralt forum
som dels kan utgöra faktabas
och idébank utifrån läkarens
perspektiv, dels hänvisa vidare
till litteratur och personer, vil-
ka redan arbetar med dessa frå-
gor, för diskussion?

Många kompetenta perso-
ner är redan idag engagerade i
dessa frågor, tyvärr ofta var för
sig.

Hur öka samarbetet dem
emellan, t ex Sylf, Läkarför-
bundet, Amnesty, Médecins
sans Frontières?

Kom till sal K 12!
Det finns möjlighet att ven-

tilera det känsliga växelspel
som kännetecknar frågor om
mänskliga rättigheter i sam-
band med läkarstämman. Kom
till sal K 12 den 27 november kl
11.00–12.00.

Gustav Foghammar
FV-läkare allmänmedicin/
allmänpsykiatri,
Stockholm

Färgad
information
om läkemedel
kan snedvrida
studie
Jag har blivit uppmärksam-

mad på hur en ordförande i en
styrgrupp för en läkemedels-
prövning (Nordil) meddelat
patienterna i studien att det är
förhoppningen att denna skall
visa att ett namngivet preparat
är bättre än något annat. Detta
meddelande har skrivits på
brevpapper med Uppsala Uni-
versitet i huvudet och signerats
av professor Lennart Hansson.

Meningen med jämförande
kontrollerade studier är att av-
göra om en behandling är bätt-
re än en annan. För att man
skall ha rätt att randomisera pa-
tienter fordras att man inte vet
(eller känner sig övertygad) om
att den ena behandlingen verk-
ligen är bättre. De deltagande
patienterna måste också ha
klart för sig att det är ett verk-
ligt problem man försöker lösa
genom en sådan prövning. Det
är också därför man (ofta, eller
i allmänhet) har en etisk kom-
mitté som kan se till att dessa
förutsättningar finns vid läke-
medelsprövningar.

Att ordföranden i en styr-
grupp för en läkemedelsstudie i
ett brev till deltagarna uttalar
»förhoppningen att behandling
med kalciumantagonisten Car-
dizem skall visa sig särskilt
gynnsam för patienterna» stri-
der följaktligen mot studiens
förutsättningar, och torde få
som följd att undersökningens
resultat blir skevt.

Utformningen av brevet är
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