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Vi framhåller
amningens
betydelse
Eva-Lotta Funkquist har

helt misstolkat vårt förslag till
rekommendation av glutenin-
troduktion i spädbarnets kost. I
vårt förslag – som var ett för-
slag som nu under sommaren
varit ute på remiss hos de olika
sektionerna inom Barnläkar-
föreningen och hos alla barnlä-
kare – skrev vi: »Den intro-
duktionen kan med fördel gö-
ras i form av bröd, pasta eller
gröt, snarare än välling för att
inte konkurrera med amning-
en.»

Vi ville med denna mening
framhålla vikten av att amning-
en inte fick störas.

Vi har i den nya skrivning-
en förtydligat detta ytterligare
och har ändrat till »Denna in-
troduktion kan med fördel gö-
ras med annan mat snarare än
med välling, eftersom välling i
flaska kan konkurrera med am-
ningen». I vår rekommenda-
tion framhåller vi på ytterligare
två ställen amningens betydel-
se.

Jag hänvisar i övrigt till
kommentarerna på sid 4396 i
dagens nummer av Läkartid-
ningen. Jag tycker Eva-Lotta
Funkquist med sitt inlägg slår
in öppna dörrar, eftersom vi
barnläkare om några är väl
medvetna om och har kunska-
per om bröstmjölkens och am-
ningens förtjänster i späd-
barnsuppfödningen.

Tor Lindberg
barnläkare, professor,
Malmö

Sluta skämmas
för ert BB, gör
något åt det i
stället!
Hugo Lagercrantz beskrev i

en debattartikel i DN 29 sep-
tember i år förhållandena på
Karolinska sjukhuset (KS) och
gav några förslag till åtgärder.
Artikeln har gjort oss bekymra-
de. Vi vill gärna bemöta honom
på några punkter.

Nulägesbeskrivningen 
från KS
Vi citerar Lagercrantz: »KS

håller på att utvecklas till Solna

sjukstuga … Jag skäms för
vårt BB, barn som föds på Ka-
rolinska sjukhuset möts av en
klinik som försöker upprätthål-
la åtminstone 30-talsstandard
… Jag skäms för vårt omhän-
dertagande av barn med
Downs syndrom och andra
handikappade barn och deras
föräldrar på BB … De veten-
skapligt mest framstående lä-
karna försvinner snabbt till ut-
landet eller till näringslivet …
Sjukhusets personal har be-
lagts med munkavle. Chefer
som bedriver sjukvård på lägs-
ta nivå och håller ekonomin får
beröm och sitter kvar medan
chefer som utvecklar spets-
funktioner och prioriterar pati-
enter och personal framför
budgeten hängs ut.»

Kommentarer: Är det verk-
ligen så illa ställt, resursmäs-
sigt och organisatoriskt på Ka-
rolinska sjukhuset? Omhän-
dertagandet av handikappade
barn och deras föräldrar på BB
måste naturligtvis vara så bra
att man inte behöver skämmas
för det, annars har man priorite-
rat fel! Vågar vi i fortsättningen
remittera patienter till KS?

Lagercrantz’ visioner
och åtgärdsförslag
»De ekonomiska styrsyste-

men är helt förkastliga … Van-
liga sjukdomar betalar sig mer
än svåra komplicerade och
ovanliga sjukdomar … Nej,
universitetssjukhusens effekti-
vitet måste mätas med helt and-
ra mått än bara ekonomiska …
På Karolinskas BB upptäcks
exempelvis dubbelt så många
hjärtfel som i övriga landet.
Detta registreras av sjukhusets
ekonomer enbart som budget-
överskridanden … Magnetka-
meror och njurstenskrossar
skall inte få finnas på de mind-
re sjukhusen … Man bör slå
ihop Karolinska sjukhuset,
Huddinge sjukhus och Akade-
miska sjukhuset i Uppsala till
en administrativ enhet och i öv-
rigt bara satsa på Universitets-
sjukhusen i Lund och Sahl-
grenska i Göteborg som re-
gionsjukhus.»

Kommentarer: Budgeten
har väl ändå en viss funktion att
fylla. Bra chefer gör kloka pri-
oriteringar och behöver inte
vända sig till massmedierna
när pengarna tar slut. Det be-
drivs bra vård på andra sjukhus
än KS, kanske ibland bättre?
Hur kommer det sig att det dia-
gnostiseras så många hjärtfel i
Stockholm? Beror det på den

dåliga miljön? Eller är det så
illa att man överdiagnostiserar
och därmed anstränger budge-
ten?

Visst är det väl bra att de
mindre sjukhusen utvecklas
och tillförs modern teknik så
att universitetssjukhusen kan
avlastas och därmed fortsätta
att utveckla sjukvården?

Dagens regionsjukvård är
morgondagens länssjukvård!

Vill Lagercrantz konfiskera
de magnetkameror och njur-
stenskrossar som sedan länge
är viktiga redskap i vardags-
sjukvården?

Inbjuder verkligen den ad-
ministrativa situationen på KS
till den av Lagercrantz före-
slagna kolossalfusionen (kon-
fusionen?) mellan KS, Hud-
dinge sjukhus och Akademiska
sjukhuset? Och vart tog Norr-
lands Universitetssjukhus i
Umeå vägen?

Torsten Berg
docent, överläkare,
Mårten Hallberg
chefsöverläkare,
barn- och ungdomsklini-
ken, Centrallasarettet,
Västerås
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Samordning
helt naturligt
För att komma till tals i den

offentliga debatten idag, inte
minst på DNs debattsida, mås-
te man skriva kortfattat och
spetsa till formuleringarna,
utan att för den skull tumma på
sanningen. Man kan däremot
inte klippa ut formuleringarna
på det sätt som Berg och Hall-
berg gjort.

Dessutom har de citerat fel i
vissa avseenden, och klippt
bort bisatser så att mina uttalan-
den förlorat sin nyans. Exem-
pelvis skrev jag att det har varit
ett slags skämt stt säga att KS
utvecklas till Solna sjukstuga.
Jag har inte skrivit att vi försö-
ker upprätthålla åtminstone 30-
talsstandard på BB. Det var ett
uttalande av kvinnoklinikens
chef som jag refererade till.

Berg och Hallberg citerar
från min artikel i DN ungefär
lika vårdslöst som vissa nattre-
daktörer i tabloidpressen bru-
kar göra. Jag har inte heller
hävdat att magnetkameror och
njurstenskrossar skall konfis-

keras på de mindre sjukhusen.
Självklart skall de finnas på
länssjukhus såsom det i Väster-
ås. Däremot kan man fråga sig
om de skall förekomma på
länsdelssjukhus, vilket också
ifrågasatts av SBU.

Gått i protest
Berg och Hallberg frågar

sig varför jag inte går den van-
liga vägen utan via massmedi-
erna. Jag antar att de syftar på
att jag först borde vända mig
till divisionschef och sedan
sjukhusdirektör. Problemet är
dock att de ordinarie inneha-
varna av dessa jobb tvingats ta
avsked, bl a för att de inte kun-
de hålla budgeten. Andra kli-
nikchefer vid Karolinska och
Huddinge sjukhus har avgått i
protest just för att politikerna
har satt upp spelregler, som
kraftigt missgynnar de sjukhus
vilka bedriver avancerad sjuk-
vård (se Marc Bygdemans arti-
kel i Svenska Dagbladet (4 no-
vember).

Berg och Hallberg belyser
med sin insändare ett av de sto-
ra problemen med den svenska
sjukvården, nämligen att man i
alltför stor utsträckning behål-
ler patienter med komplicerade
och svåra sjukdomar på läns-
sjukhus, i stället för att remitte-
ra dem vidare till regionssjuk-
hus.

Exempelvis bedriver man
fortfarande neonatal intensiv-
vård i Västerås, i stället för att
skicka ifrån sig dessa patienter
till Uppsala, trots att den s k
1 000-grams studien nu visat
att resultaten är bättre vid re-
gionssjukhusen. Andra läns-
sjukhus införskaffar dyr appa-
ratur som de knappt använder,
men som vi behöver och inte
har råd till.

Det är inte med Centrallasa-
rettet i Västerås eller Mälar-
sjukhuset i Eskilstuna Karo-
linska och Akademiska sjuk-
huset skall konkurrera utan när
det gäller t ex pediatrik med
Great Ormond Street och
King’s College i London; Ro-
bert Debré-sjukhuset i Paris
och Wiener Allgemeine Kran-
kenhaus. Vi lever i EU numera.
Att samordna spetsfunktioner-
na vid KS, HS och Akademis-
ka sjukhuset är därför helt na-
turligt. Till och med Upsala
Nya Tidning har i en ledarkom-
mentar ställt sig positiv till det-
ta. Det är väl inte märkligare än
att barnklinikerna vid universi-
tetssjukhuset i San Francisco
respektive Stanforduniversite-
tet gått ihop?

Hugo Lagercrantz
professor,
Karolinska sjukhuset,
Stockholm
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