
Falciparum-
malaria före-
kommer hos
Indienresenärer
Sedan november 1996 har

vi på infektionskliniken i Lund
vårdat tre patienter med mala-
ria av Plasmodium falciparum
vilka hade varit på korta resor
till Indien.

Den första patienten, som
vårdades i november, hade un-
der 11 dagar besökt norra Indi-
en (Calcutta, Varanzi, Delhi
och Agra). Han insjuknade 10
dagar efter hemkomsten och
lades in fyra dygn senare då
diagnosen malaria typ falcipa-
rum sattes vid mikroskopering.
Behandling skedde komplika-
tionsfritt med Fansidar (sulfa-
doxin, pyrimetamin).

De två andra patienterna var
ett äkta par som vistats i Goa i
14 dagar. Båda insjuknade sex
dygn efter hemkomsten och in-
lades fyra dygn senare. Mikro-
skopering visade P falciparum.
Dessa två patienter behandla-
des med kinin oralt och svara-
de bra.

Samtliga dessa tre personer
hade tagit klorokinfosfat à 250
mg som malariaprofylax i do-
seringen 2 tabletter en gång per
vecka. Ingen hade ordinerats
uppladdningsdos initialt och
för den första patienten, som
vägde 75 kilo, var klorokindo-
sen lite för låg. Alla förnekade
bestämt att de glömt ta sin pro-
fylax eller att de kräkt upp en
dos.

Ovanligt
Det är väl känt att P falcipa-

rum finns i Indien och att klo-
rokinresistens förekommer,
särskilt i norra delarna av lan-
det. Det är dock ovanligt att re-
senärer från Sverige insjuknat i
falciparummalaria.

Från åren 1984 till 1995
finns vardera ett fall rapporte-
rade åren 1985, 1988, 1992 och
1993 (årsstatistik SBL/Smitt-
skyddsinstitutet).

Under 1996 rapporterades
två fall, varav det ena är vår
första patient och det andra var
en indier. [Smittskyddsinstitu-
tet, epidemiologiska avdel-
ningen, pers medd]. Från Goa-
området har tidigare rapporte-
rats vivaxmalaria, men inget
fall av P falciparum.

Viktigt skydda sig
Goa är ett turistmål av ökan-

de popularitet för svenskar. Re-
senärer bör göras medvetna om
att malaria förekommer i områ-

det och att det är viktigt att
skydda sig för myggstick. Det
finns också anledning att po-
ängtera att en uppladdning av
klorokinfosfat bör ske initialt;
om man endast tar medlet en
gång i veckan tar det ca 6 vec-
kor innan man når steady state-
koncentrationer i cirkulatio-
nen. Profylaxen ska inledas
med dosering två dagar i rad el-
ler en upprepad dos tre dygn ef-
ter start av profylax. Dosering
ska ske efter kroppsvikt. Vux-
na som väger 75–89 kg ska ta
2 1/2 tablett à 250 mg per
vecka, vid vikt på 90 kg och
däröver 3 tabletter per vecka.

Ingrid Nilsson-Ehle
docent, infektionskliniken,
Universitetssjukhuset i
Lund

Klaga direkt
hos annonsören
om pappers-
kvaliteten!
Göran Hedberg tog i Läkar-

tidningen 5/97 upp ett irrita-
tionsmoment som även jag
bokstavligen fastnat för sedan
länge. Jag har antagit att an-
nonsörerna för att få tillgång
till dessa sidor varit tvungna att
betala ett högre pris än om de
nöjt sig med att deras budskap
tryckts på samma papperskva-
litet som tidningen i övrigt.
Men eftersom jag inte vetat hur
mycket de betalat för sitt privi-
legium att sabotera genom-
bläddrandet och läsningen, har
jag aldrig kunnat försona mig
med dessa sidors existens. Jag

har däremot kommit att funde-
ra över hur mycket en annonsör
skall betala för att jag som läsa-
re skall anse omaket med skill-
naden i papperskvalitet kom-
penserad.

Tja, för egen del kan jag ef-
ter en stunds eftertanke säga –
om jag varje gång jag hejdades
i bläddrandet insåg att nu kun-
de förbundet sänka min årsav-
gift med tio kr, då skulle jag an-
tagligen ha överseende med
dessa sidor.

Med nuvarande frekvens av
ett eller två sabotage per num-
mer skulle min årsavgift kunna
reduceras med någonting mel-
lan 500 och 1 000 kr per år. Ef-
tersom vi är många läsare som
varje gång skulle kunna räkna
in denna reduktion av med-
lemsavgiften antar jag att taxan
skulle ligga på en sådan nivå att
fenomenet upphörde. Jag kan
samtidigt tänka mig att en så-
dan taxa inte skulle anses re-
alistisk inom tidningens re-
klamavdelning som gärna för
en viss extra intäkt tillåter an-
nonsören att störa genombläd-
drandet.

Skriv direkt till
annonsören!
Eftersom beslut om annon-

sering tas efter rent ekonomis-
ka kalkyler tror jag ändå att det
gäller att göra denna typ av läs-
ningssabotage alltför dyrt för
företaget. Eftersom taxan san-
nolikt aldrig går att göra till-
räckligt effektiv, så att den inte
enbart tillför tidningen pengar
utan samtidigt kompenserar lä-
saren för ett obehag, tror jag att
vi får göra våra reaktioner kän-
da hos annonsörerna direkt.

Låt oss som lider av ofoget
reagera och skriva direkt till
annonsören efter varje num-
mer. »Eftersom er annons för

preparatet XX varit tryckt på
en avvikande papperskvalitet
har det stört min läsning av tid-
ningen. Då detta för mig är en
viktig del av min fortbildning,
som jag vill kunna ägna mig åt
utan störningsmoment, har jag
beslutat att verkligen ta till mig
denna annons och låta den på-
verka min fortsatta läkeme-
delsförskrivning. Jag ämnar
hädanefter ej längre skriva ut
preparatet XX.»

Jag tror att även en mindre
mängd sådana brev efter varje
annons skulle göra att företa-
gen tänkte sig för innan de för-
orsakade oss läsare så mycket
obehag som de nu faktiskt gör.

Svante Blomstrand
barnläkare, Landvetter

Linköping
åter förebild?
Tiderna förändras. När Häl-

souniversitetet för drygt tio år
sedan införde en radikalt för-
ändrad utbildning med bl a
problembaserad inlärning
(PBI) väckte det inget större ju-
bel vid övriga fakulteter. Men
snart upptäckte man på sina
håll att till och med Harvard
gått över till PBI, och nu före-
faller åtskilligt av det Hälso-
universitetet för länge sedan
infört betraktas som något ef-
tersträvansvärt. Om något ge-
nomförs på annan ort väcker
detta nytänkande (!) beundran
och vi kan läsa om det tack vare
massmediernas nästan lands-
omfattande bevakning.

Sveriges enda kompletta
medicinska universitet
Utvecklingen går vidare.

Det är bara att gratulera till att
Karolinska institutet nu ska bli
»Sveriges enda kompletta me-
dicinska universitet» som det
framställs i Läkartidningen
4/97, genom att det ska påbörja
en typ av samgående med sin
Hälsohögskola som genomför-
des i Linköping för drygt tio år
sedan, och som i Linköping nu-
mera är fullständigt genomförd
med total integration av lärare i
gemensamma institutioner
med den medicinska fakulte-
ten, med forskning och profes-
sor, så som KI skisserar.

Även Göteborg och Umeå
planerar att från nästa årsskifte
genomföra förändrat huvud-
mannaskap. Genom samman-
slagningen »hoppas man att
framtidens vårdpersonal får en
gemensam syn på sjukvården
och att rekryteringen till forsk-
ningen ökar».
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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!
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Exempel på hur man kan ar-
beta är vår linjeintegrerade
kurs Människa Samhälle, lik-
som vår utbildningsavdelning
där team av studerande från
olika utbildningslinjer tar hand
om patienterna.

Tankarna från slutet av
1970-talet, som ledde fram till
Hälsouniversitetet, väcker gi-
vetvis ett helt annat och större
intresse om de återupptäcks
och anammas också av fler fa-
kulteter än i Linköping. Vi glä-
der oss, eftersom vi tror att våra
idéer är bra och ser fram emot
att få utbyta erfarenheter med i
detta avseende andra »kom-
pletta» medicinska universitet.

Johnny Ludvigsson
professor/prodekanus,
Hälsouniversitetet,
Linköping

Varför ond-
göra sig över
rabatterat
impotensmedel?
Jerzy Einhorn har i dags-

pressen ondgjort sig över att ett
läkemedel mot impotens är ra-
battberättigat. Orsaken är att
impotens sägs inte vara en
sjukdom. Impotens är ett sym-
tom. Bakom symtomet finns
alltid en eller flera orsaker, ofta
diabetes. Frånsett var femte
man som vid besked att han
drabbats av en malign sjukdom
får en erektiv störning är sällan
bakomliggande orsaker allvar-
liga; kroppsliga – oftast vasku-
lära – alternativt psykosociala
störningar eller en kombina-
tion av dessa med en fördel-
ning av cirka en tredjedel var-
dera.

Allvarliga
sociala störningar
Impotens kan dock förorsa-

ka allvarliga sociala störning-
ar.

En man som drabbats av im-
potens mår generellt psykiskt
betydligt sämre än en som
drabbats av en malign sjuk-
dom. Den senare har oftast lät-
tare att öppet tala om sin belä-
genhet med närstående, anhö-
riga, sjukvårdspersonal eller
medpatienter. I urologens var-
dag är över hälften av patien-
terna drabbade av olika malig-
na sjukdomar så jämförelsema-
terial finns.

Sexualitet är inte en last el-
ler enbart ett nöje utan för de
flesta människor en viktig vital
funktion. Impotens är ingen

kosmetisk störning. De flesta
mäns självkänsla är beroende
av en fungerande erektion,
oberoende av sexuellt intresse.
Den kvinna som förlorat ett
bröst kan förstå en del av de
känslor som drabbar en man
med impotens. Beroende på
personligheten och livssitua-
tionen reagerar män med impo-
tens olika.

Det vanliga är att han drar
sig in inom sitt skal, kommuni-
cerar sämre med hustrun, både
verbalt och kroppsligt. Han
skäms och känner sig kränkt av
att kroppen inte fungerar. Hans
koncentrationsförmåga för-
sämras, eftersom hans tankar
ideligen går till det han drab-
bats av.

Hans arbetskapacitet och
livsglädje sjunker, ibland dras-
tiskt. Vissa män hemfaller till
alkoholöverkonsumtion eller
förgiftar familjelivet med elak-
heter.

Hustrun och övriga familje-
medlemmar till en man med
impotens blir nästan alltid
drabbade på något sätt.

Behandlingen går ut på att
lära mannen att bättre hantera
sin störning och få en funge-
rande kommunikation med
partnern och att återställa erek-
tionsförmågan, ofta med hjälp
av ett läkemedel.

En man som fått hjälp för
sin impotens är inte längre så
sexualfixerad utan kan bli lugn
och trygg igen och kan koncen-
trera tankar och handlingar på
annat än ett havererat samliv.

Män som drabbats av impo-
tens kan inte offentligt försvara
sig.

Om Einhorns skäl till sitt
debattinlägg är att spara pengar
för samhället är han välkom-
men att kontakta mig. Det finns
besparingsförslag som både är
rättfärdigare och kraftfullare.

Arne M Olsson
docent, överläkare,
urolog/androlog,
Universitetssjukhuset
i Lund

Replik:

Gapet mellan
behov och 
resurser växer
Jag vill varmt instämma i

många synpunkter som Arne

Olsson för fram, även om han
ställvis tillspetsar sina slutsat-
ser. Det är dock ett missför-
stånd att jag »ondgjort mig
över att ett läkemedel mot im-
potens är rabattberättigat».

Eftersom jag är ordförande i
en parlamentarisk utredning
om prioriteringar inom hälso-
och sjukvården bad en reporter
mig bedöma hur utredningen
skulle ställa sig till en artikel i
Läkartidningen i vilken två för-
fattare redovisar de höga och
snabbt stigande kostnaderna
för ett läkemedel mot impo-
tens. De ifrågasätter om dessa
bör vara rabattberättigade.

Mot bakgrund av priorite-
ringsutredningens syn på lik-
nande situationer var min be-
dömning att läkemedel mot im-
potens av utredningen skulle
placeras i en prioriteringsgrupp
som berättigar till rabatt när pa-
tientens besvär beror på en
sjukdom, men inte annars. Jag
kan inte dela Arne Olssons
uppfattning att en erektions-
störning alltid gör det, även om
detta inte behöver minska plåg-
samheten i patientens situa-
tion.

Svårt prioritera
Att prioritera är svårt och

sällan populärt utom möjligen
bland dem som prioriteras
högt. Vi gör emellertid svåra
prioriteringar som har allvarli-
ga konsekvenser för våra pati-
enter. Vi tvingas dagligen från
sjukhusen skriva ut patienter i
uppenbart behov av sjukhus-
vård till en hemsjukvård som
inte fungerar, infektionsläkar-
na tvingas göra avkall på sina
principer och lägger i en sal pa-
tienter där de inte kan utesluta
smittorisk; förstföderskor
skickas hem dagen efter för-
lossningen innan amningspro-
blemen blivit uppenbara; lä-
kararbetstiden är orimligt kort
på sjukhemmen där många
svårt sjuka vårdas – behövs det
flera exempel?

Majoriteten prioriteringar
sker i skymundan, syftet med
prioriteringsutredningen var
att ta fram dessa till ytan och till
en offentlig debatt.

Personligen vill jag helst att
alla medicinska åtgärder som
är av någon som helst hjälp för
människor skall finansieras so-
lidariskt och erbjudas med hög
kvalitet, vare sig besvären be-
ror på sjukdom eller om medi-
cineringen kan förbättra livs-
kvaliteten. Men detta är inte
längre möjligt när resurserna

inte räcker till och gapet mellan
behov och resurser växer.

Det bekvämaste för utred-
ningen hade varit att sätta allt i
den främsta prioriteringsgrup-
pen. Men detta skulle inte varit
till någon hjälp. Utredningen
valde att i den främsta gruppen
placera livräddande åtgärder,
vård av svårt och långvarigt
sjuka och vård i livets slutske-
de.

Det sistnämnda har vi, i om-
fattande studier över hela lan-
det, funnit vara de mest för-
summade, vilket strider mot
grundläggande etiska princi-
per. Vi ansåg oss vara tvungna
att prioritera de åtgärder rela-
tivt lågt som kan vara angeläg-
na, men som inte beror på sjuk-
dom, även om dessa kan med-
föra väsentliga förbättringar av
livskvaliteten.

Utredningen har nått syftet
att få till stånd en allmän de-
batt. Problemet är att i den de-
batten kritiseras endast det som
prioriteras lågt, främst av de
drabbade och deras läkare, vil-
ket är naturligt. Samtidigt är
det glest med förslag till alter-
nativa realistiska prioriterings-
modeller. Många är upprörda,
men det är alltför få som enga-
gerar sig i debatten om grund-
problemet: Vi har för lite me-
del för att – i enlighet med häl-
so- och sjukvårdslagen – erbju-
da alla sjuka och behövande
bra vård på lika villkor, och det
är de svårt och långvarigt sjuka
och de döende som är de mest
drabbade. Det är få som i den
offentliga debatten för den
gruppens talan, de själva sak-
nar förutsättningar för att göra
det.

Jerzy Einhorn,
Konung Gustaf V:s
Jubileumsfond,
Cancerföreningen
i Stockholm,
Radiumhemmet,
Stockholm

Kontakt önskas
med patienter
som har Behçets
syndrom
Själv har jag sedan flera år

Behçets syndrom. Jag vill gär-
na komma i kontakt med andra
patienter som lider av denna
sjukdom så att vi skulle kunna
bilda en patientförening.

Min adress är: Nilshögs
gränd 21 A, 212 31 Malmö.

Margaret Lirås
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