
minut åt tandstatus. De vågar
inte ställa diagnosen kvicksil-
verförgiftning, utan håller sig
till ospecifika diagnoser såsom
kronisk trötthet, huvudvärk
etc, detta för att inte stöta sig
med försäkringskassan eller
Socialstyrelsen.

En del försäkringskassor
accepterar inte diagnosen
kvicksilverförgiftning.

En av mina patienter skic-
kades av denna anledning till
Riksförsäkringsverkets sjuk-
hus i Nynäshamn, där hon efter
tre veckor fick diagnosen trött-
het + muskelvärk. Vilket slöse-
ri med allmänna medel för att
få fram en annan diagnos än
kvicksilverförgiftning.

I tandvården medför Social-
styrelsens agerande att flera
tandläkare fortfarande använ-
der amalgam, medan andra ger
sig på att avlägsna amalgam ur
tänderna utan att iaktta nöd-
vändiga skyddsåtgärder. Detta
leder ibland till svåra och lång-
variga reaktioner hos patienter-
na och försämrad hälsa hos
tandvårdspersonalen.

Vad som behövs är andra
signaler från Socialstyrelsen,
och därefter ett mödosamt ar-
bete med omskolning av läkare
och tandläkare.

Fredrik Berglund
professor, Sollentuna
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Replik
Utvärderingen vid Amal-

gamenheten gav vid handen att
rätt diagnos redan var ställd när
patienten remitterades dit. Det
förefaller därför onödigt med
en särskild utredningsenhet.
Det tycks också som om ökad
försiktighet redan iakttas vid
amalgamsaneringar.

För närvarande arbetar en
grupp på Socialstyrelsen med
att följa amalgamfrågan och
också bevaka att patienter, vars

besvär bl a hänförs till amal-
gam, bemöts på ett professio-
nellt sätt.

Nina Rehnqvist
överdirektör,
Socialstyrelsen

Begreppsoreda
i resurs-
fördelnings-
diskussionen
I Läkartidningen 42/96

finns tre artiklar som med olika
vinkling tar upp vårdbehovsre-
surser och (o)-jämlikhet i vår-
den, Finn Diderichsen och Eva
Varde; Bengt Haglund och
Måns Rosén; samt Peter Alle-
beck.

För Diderichsen och Varde
är antal sjukskrivningsdagar
och förtidspensionering vikti-
gast som grund för resursför-
delning.

Skälet anges vara att dessa
uppgifter är tillgängliga i regis-
ter (Cajsa Warg-principen),
inte att de är lämpliga. Detta
mått inverkar på fördelningen
av miljarder kr, men har så vitt
jag har fått fram inte validerats
mot sjuklighet eller hur denna
påverkas av behandling och
prevention.

Förledande terminologi
Deras terminologi är förle-

dande; man använder »behovs-
index» (deras Tabell IV), trots
att det rör sig om efterfrågan
och konsumtion. Det politiska
språkets ibland avsiktliga
mångtydighet får sin efterföljd
i arbeten där forskaren i den
rollen drar ner den vårdadmi-
nistrativa mössan över sina
forskarögon och – öron.

Dagens snabba och genom-
gripande vårdpolitiska beslut
gör att underlagen för dem ris-
kerar bli inaktuella. Diderich-
sen och Varde prioriterar i det
fortsatta arbetet att inkludera
fler variabler, en allt mer för-
långsammande process.

Slutligen, behovsindikato-
rer »… must be validated, …»
[1].

ULF-materialet
Haglund och Rosén påpe-

kar sjuklighetens centrala bety-
delse för vårdutnyttjandet. De
har bearbetat det rikhaltiga
ULF-materialet, SCBs under-
sökning av levnadsförhållan-

den, som bl a innehåller upp-
gifter om upplevd hälsa.

Jag tror också på deras be-
dömning att vårdutnyttjandet
sannolikt är jämlikt, medan ej
tillgodosedda vårdbehov inte
är det. Valideringsstudierna av
ULF är tyvärr få och rätt små
(koordinator G Nordström,
SCB) och pekar på inte lösta
problem i tolkningen av själv-
rapporterad sjukdom och dess
svårighetsgrad i översättning-
en till diagnos.

En kombination av strategi-
erna, bl a samkörning (Datain-
spektionen?) av Diderichsens
och Roséns material på indi-
vidnivå skulle sannolikt kom-
ma sanningen närmare. Folk-
hälsoinstitutet efterlyser sats-
ning på internationalitet och in-
terventionsstudier [2].

Kompletterande
metoder i överflöd
Allebeck tar i sin medicins-

ka kommentar upp de grund-
läggande värderingar och be-
slut som »måste» ligga bakom
varje diskussion och resursför-
delning och principen »rätt till
vård på lika villkor». Hans ut-
gångspunkt är att hälsotillstånd
och tillgång till vård är starkt
snedfördelade. Allebeck efter-
lyser »kompletterande meto-
der». Dessa finns redan i över-
flöd i den vetenskapliga littera-
turen, men används föga i den
aktuella politiska diskussionen
[3].

Allebecks slutkläm »… att
prioritera områden där vi har
anledning att tro att resurserna
gör mest nytta», är »more of
the same».

Mals inte ner av och in i by-
råkratpolitikermaskineriet!

Analysera vad de grundläg-
gande begreppen, t ex behov,
nytta, efterfrågan, jämlikhet
står för i forskning och resurs-
fördelningsdebatt!

Erik Allander
professor,
Socialmedicinska enheten,
Huddinge sjukhus
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Socialstyrelsen
och hjärtinfarkt-
dödligheten
Socialstyrelsens numera fa-

mösa utredning om hjärtin-
farktdödligheten vid svenska
sjukhus under åren 1992–1994
kommenteras nu på flera håll.
De flesta kommentarerna hit-
tills har kretsat kring de aktuel-
la siffrornas riktighet. Detta är
inte överraskande med tanke
på att man valt att studera en
tidsperiod från dag 3 till dag
15, och resultaten är ju därför ej
direkt jämförbara med klini-
kernas egna mortalitetssiffror.
Själva grundidén att jämföra
icke jämförbara patientmateri-
al är också ett skäl att diskutera
och ifrågasätta hela undersök-
ningen.

Den ovan startade diskus-
sionen är viktig om än något
teknisk och får enligt min upp-
fattning inte dölja den viktiga-
re frågan om motivet för Soci-
alstyrelsen att producera denna
rapport. Den har redan i skri-
vande stund fått ett stort ge-
nomslag i medierna och skapat
såväl glädje som förstämning
ute på sjukhusen och inte minst
oro hos patienterna.

Jag skulle tro att de flesta i
dessa kvalitetssäkringstider
finner det naturligt att tillsyns-
mydigheten ser det som sin
uppgift att bevaka att de sven-
ska sjukhusen når upp till ac-
ceptabel standard, men att den-
na undersökning skulle bidra
till detta är mycket svårt att för-
stå. De sjukhus som statistiskt
har en klart ökad mortalitet har
inte blivit föremål för någon re-
vision av Socialstyrelsen trots
att deras resultat faller utanför
det 95-procentiga konfidensin-
tervallet, vilket med tydlighet
visar vilken tilltro myndighe-
ten själv har till sina siffror. För
de utpekade sjukhusen hade
dock en revision närmast varit
att betrakta som en rättighet
med tanke på det mediala gat-
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