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I en empirisk studie om be-
slutsfattande i vården har tre
olika bedömargrupper: kliniker,
beslutsfattare och lekmän, fått
prioritera patienter för psykote-
rapi från en väntelista. Resulta-
tet visar att prioritering är en
konflikt mellan olika intressen.
För beslutsfattare och lekmän
väger ärendets angelägenhet
tyngst medan kliniker fäster
större vikt vid patientens lämp-
lighet för psykoterapi. Den stör-
re spridningen i klinikergrup-
pens bedömningar speglar san-
nolikt olikheter i hur dessa två
aspekter sammanvägs.

Prioritering i sjukvården är ett pro-
blem som under senare år ägnats ökan-
de uppmärksamhet både i vårt land och
internationellt, framför allt i utredning-
ar om hur prioriteringar bör gå till. Prio-
riteringsutredningen har kommit med
sitt slutbetänkande »Vårdens svåra val»
[1]. I denna utredning ingick represen-
tanter för olika intressen, och slutbetän-
kandet innehöll en sammanvägning av
dessa intressen, där såväl vetenskapli-
ga, ekonomiska som humanitära aspek-
ter kom att få betydelse, vilket väl
speglar prioriteringsfrågans komplex-
itet.

När det gäller psykoterapi har Johan
Cullberg [2] på uppdrag av Stockholms
läns landsting föreslagit riktlinjer för en
prioriteringsordning som företrädesvis

bygger på psykiatrisk diagnostik och
förutsätter en strikt professionell till-
lämpning av föreslagna kriterier. Båda
dessa utredningar är övergripande och
av principiell natur och ger riktlinjer för
prioriteringsbeslut på gruppnivå. Även
om detta kan ge viss vägledning i det
praktiska arbetet återstår det svåra pro-
blemet att göra prioriteringar i det indi-
viduella fallet. Vilka överväganden och
intressen kan tänkas spela roll för det
enskilda beslutsfattandet?

PRIORITERING
FÖR PSYKOTERAPI
Vid Psykoterapiinstitutet och institu-

tionen för psykoterapi vid Karolinska
institutet har det nyligen gjorts en syste-
matisk empirisk studie av hur priorite-
ringar gestaltar sig i praktiken. Resulta-
tet finns presenterat i en första rapport
från projektet »Prioritering av patienter
för psykoterapi» [3].

Psykoterapeutisk behandling i
Stockholms läns landsting har under
lång tid karakteriserats av hög efterfrå-
gan och begränsat utbud av offentlig el-
ler offentligfinansierad vård. Eftersom
det bara är sådan vård som är ekono-
miskt överkomlig för de allra flesta, fö-
religger en bristsituation som manifes-
terat sig i långa vårdköer. Fram till 1994
var denna kö samlad hos en anvisnings-
läkare vid Psykoterapiinstitutet. Den
var vid slutet av 1993 uppe i över 1 000
personer. Man räknade då med att det
skulle kosta ca 130 miljoner kronor att
direkt behandla bort väntelistan.

För de sökande av psykoterapi görs
vanligen en behovsbedömning av de
psykiatriska öppenvårdsmottagningar-
na. Dessa har nu bildat bedömargrup-
per, som skall komma fram till en enhet-
lig bedömning av vilka som skall kom-
ma i åtnjutande av psykoterapi. Man li-
tar här i stor utsträckning på att direktiv
skall garantera enhetlighet. Vår studie
visar komplexiteten i beslutsfattande av
detta slag.

Intressekonflikt
I detta forskningsprojekt har vi ut-

gått från att prioritering är en konflikt
mellan olika intressen. De som arbetar
direkt i vården är bara en part. En annan

part är de politiker och tjänstemän som
har att se till att sjukvårdens medel ut-
nyttjas på ett optimalt och rättvist sätt.
En tredje part är »vanligt folk», dels för
att de efterfrågar och skattevägen beta-
lar för vården, dels för att de uttrycker
den allmänna känslan eller folkmoralen
om vad som är rätt och rättvist.

I denna studie har vi inriktat oss på
att kartlägga och beskriva de möjliga
konflikterna mellan dessa parter. I det
enskilda prioriteringsbeslutet i det
praktiska patientarbetet har de parter
som här renodlats som »beslutsfattare»
och »lekmän» inte något direkt infly-
tande, men de representerar intressen
som har, och bör ha, betydelse när det
gäller att sätta ramar för möjliga beslut
och som måste övervägas av den enskil-
de beslutsfattaren i en inre dialog.

De frågor vi ställer är följande:
1. Hur oeniga eller eniga är bedöma-

re i sina prioriteringar av patienter som
söker psykoterapi?

2. I vilken utsträckning är skillnader
mellan bedömarna yrkes- eller grupp-
betingade, dvs i vilken mån präglar
yrke, yrkesroll eller yrkesintresse eller
andra positioner eller roller den indivi-
duella bedömningen?

3. Vilka specifika skiljaktigheter
kan identifieras mellan grupper av be-
dömare med skilda yrkesbakgrunder el-
ler skilda positioner?

4. Vilka karakteristika hos de köan-
de kan bäst »förklara» dessa priorite-
ringar, dvs hur väger en bedömare olika
karakteristika i sitt beslutsunderlag?

STUDIE I TVÅ STEG
Studien omfattade två steg. För att

kunna erbjuda ett enhetligt och ända-
målsenligt skriftligt bedömningsunder-
lag kartlades i första steget 15 personer
som stod på väntelista för landstingsbi-
drag för psykoterapi med hjälp av inter-
vjuer och frågeformulär. I steg två in-
samlades bedömningar av 30 bedömare
i form av »tänka högt-protokoll» som
belyser den verbaliserade beslutspro-
cessen i varje bedömning.

Kartläggning av patienterna
De 15 på väntelistan intervjuades om

sin bakgrund, uppväxt, livsförhållan-
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den, problem, symtom och varför de
sökte psykoterapi. På grundval av inter-
vjuerna gjorde vi en sammanfattning
där vi strävade efter att återge vad pati-
enterna berättat utan några bedömning-
ar eller ställningstaganden från vår sida.
(Sådana skulle ju göras av bedömarna.)

Dessa 15 sammanfattningar utgjorde
prioriteringsunderlag för bedömarna.
De 15 terapisökande som intervjuades
var hämtade från dem som stod längst
fram i kön. Urvalet av intervjuade av-
vek inte från väntelistepatienter i stort
och stämde väl med den typiske psyko-
terapipatienten [4].

Verbaliserad bedömning
De sammanlagt 30 bedömarna var

rekryterade ur tre grupper om tio i varje
grupp. En grupp var kliniker, definiera-
de som personer som arbetar i vården
med psykoterapi, antingen direkt som
psykoterapeuter eller som ansvariga
för psykoterapifrågor i psykiatrin. En
annan grupp var beslutsfattare, dvs
tjänstemän eller politiker i sjukvården,
med speciell anknytning till psykiatris-
ka och psykoterapeutiska ärenden. Den
tredje gruppen var lekmän, dvs perso-
ner ur ett brett spektrum av yrken, utan
någon erfarenhet av eller sakkunskap
om psykoterapiområdet. Den enskilde
bedömarens uppgift var att bestämma
vilka patienter han eller hon ansåg bor-
de erbjudas psykoterapi på samhällets
bekostnad, och vi införde begränsning-
en att bara hälften av de 15, dvs sju eller
åtta, skulle få ett sådant erbjudande.
Den form av psykoterapi som åsyftades
var psykodynamisk långtidspsykotera-
pi, eftersom det var denna form av psy-
koterapi som patienterna stod i kö för
och eftersom uppgiften skulle blivit
alltför komplicerad om vi infört ytterli-
gare former av psykoterapi att priorite-
ra mellan.

Bedömarna intervjuades individu-
ellt. De ombads »tänka högt», och reso-
nemangen spelades in på band. Dessa
skrevs sedan ut i sin helhet och har ut-
gjort underlag för den statistiska bear-
betning som redovisas här och som är
utgångspunkt för den kvalitativa analys
som pågår.

RESULTAT
Vi antog att personerna i de olika be-

dömargrupperna representerade olika
perspektiv på, eller partsintressen i,
prioriteringsfrågan: klinikerna utifrån
sin erfarenhet och sakkunskap, besluts-
fattarna utifrån sitt mandat och sin rela-
tiva orientering inom området, lekmän-
nen utifrån sin uppfattning om vad som
är rimligt och rättvist i fördelningen av
allmänna medel.

I en diskriminantanalys undersökte
vi hur var och en av de 15 patienterna

bedömts av de tio bedömarna i varje
grupp. Det visade sig att bedömarna i
varje grupp faktiskt kan sägas represen-
tera ett speciellt perspektiv, samlat
kring ett gruppmedelvärde, som skiljer
sig åt mellan grupperna, även om det
också finns stor spridning inom varje
grupp. Störst spridning finns i kliniker-
gruppen, som också ligger längst ifrån
de båda andra grupperna.

I Figur 1 har de bedömare som läm-
nat fullständiga data plottats på de två
diskriminantfunktionerna. Klinikernas
större spridning kring gruppmedelvär-
det framgår tydligt i figuren, liksom att
beslutsfattare och lekmän tenderar att
ligga nära varandra och klinikerna läng-
re från de båda övriga grupperna.

Enighet om extremfallen
Även om grupperna skiljer sig tyd-

ligt åt, finns det två patienter som man i
alla tre grupperna är mer eller mindre
eniga om att prioritera och två patienter
som man är eniga om att inte prioritera.
Vad kännetecknar då dem som man
kunnat enas om att antingen rekom-
mendera psykoterapi eller ge avslag?

De två patienter som bedömare i alla
grupper är i stort sett överens om att pri-
oritera karaktäriseras av svåra, trauma-
tiska uppväxtförhållanden. En har haft
kontakt med psykiatrin tidigare och den
andra företedde besvär av en art som
skulle motivera en psykiatrisk diagnos.

De två patienter som bedömarna i
alla grupper i stort sett är överens om att
inte prioritera är personer som har mera

»normala livsproblem» som inte skulle
rendera dem en psykiatrisk diagnos.

Skillnader i bedömningen
av de oklara fallen
Det är i den stora mellangruppen på

elva patienter som inte är klara fall för
prioritering åt det ena eller andra hållet
som skillnaderna framträder tydligast
mellan kliniker å ena sidan och besluts-
fattare och lekmän å den andra.

Olikheterna visar sig när man syste-
matiskt undersöker hur olika faktorer
har vägt för eller emot terapirekom-
mendation i respektive grupp. Vi har
formaliserat beskrivningen av varje pa-
tient i två grupper av variabler: 1. socio-
demografiska variabler (ålder, kön –
kvinnor = 1 och män = 0 – , egna min-
deråriga barn, invandrarbakgrund, hu-
manistiskt/konstnärligt yrke, vårdyrke,
studerande, universitetsutbildning) och
2. psykiatriska variabler (psykiatriskt
syndrom enligt DSM-IV, axel I; person-
lighetsstörning enligt DSM-IV, axel II;
aktuell funktionsnivå, GAFA, enligt
DSM-IV, axel V; lägsta funktionsnivå
efter 18 års ålder, GAFL; tidigare psy-
kiatrisk vård; tidigare psykoterapi; ät-
störningsproblem, erfarenhet av sexuel-
la övergrepp, traumatisk uppväxt).

Inom varje variabelgrupp har vi med
s k probitanalys studerat hur variabler-
na ökar eller minskar sannolikheten i re-
spektive bedömargrupp för att en pa-
tient rekommenderas psykoterapi, med
samtidig hänsyn till variablernas inbör-
des samband.

I Tabell I och II redovisas probitvik-
terna för de två variabelgrupperna. En
högre vikt indikerar att variabeln har
större betydelse för bedömningarna i
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Figur 1. Spridning inom och mellan
bedömargrupperna på de två
diskriminantfunktionerna. (Endast de
bedömare som lämnat fullständiga data
ingick i diskriminantanalysen.)
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gruppen, medan regressionsviktens
tecken anger om sannolikheten för att
en patient prioriteras för psykoterapi
ökar eller minskar med höga värden i
variabeln i fråga.

Generellt ser man att klinikerna av-
viker från de båda övriga grupperna.
Men det råder enighet mellan alla bedö-
margrupperna om att låg ålder, liksom
invandrarbakgrund och vårdyrke, har
en positiv betydelse för prioritering.
Klinikerna tenderar i stor utsträckning
att prioritera kvinnor, personer med
minderåriga barn och studerande. Detta
är i kontrast mot de båda övriga grup-
perna, som låter minderåriga barn väga
negativt och inte alls bryr sig om att ge
studerande någon vikt. När det gäller
kön är lekmännen neutrala, medan be-
slutsfattarna låter kvinnor väga något
tyngre än män.

I listan på psykiatriska variabler är
gruppernas vägningar av de olika vari-
ablerna genomgående olika, även om
också här överensstämmelsen mellan
beslutsfattare och lekmän är större än
mellan kliniker och de båda andra grup-
perna. Beslutsfattare och lekmän väger
tidigare psykiatrisk vård tungt för psy-
koterapi, medan detta inte ges någon
vikt av kliniker. Kliniker väger däremot
tidigare erfarenhet av psykoterapi posi-
tivt, medan detta ges negativ vikt av be-
slutsfattare och lekmän.

DISKUSSION
De 15 patienter som intervjuades av-

vek inte systematiskt från den gängse

psykoterapipatienten. Ytligt sett verkar
detta vara en mer resursstark grupp än
de patienter som söker sig till psykia-
trins öppenvård, men den närmare in-
blick i deras liv som våra intervjuer gav
visar att detta är en grupp som skulle
kunna karaktäriseras som »maskros-
barn».

Två tredjedelar har en uppväxt som
är mycket tung och karaktäriseras av ti-
diga separationer, psykiskt sjuka för-
äldrar, missbruk, misshandel, incest
och fosterhemsplaceringar. Ändå har
bara en tredjedel varit i kontakt med slu-
ten psykiatrisk vård och endast en har
sjukpension på grund av långvarig psy-
kisk sjukdom. Många av dessa patienter
skulle likaväl ha kunnat hamna i ett
långt omhändertagande i psykiatrin. Att
de inte gjort det utan insisterat på sam-
talsbehandling kan ha att göra med att
dessa patienter har ett aktivare förhåll-
ningssätt till sina svårigheter. Detta är i
sig ett tecken på att psykoterapi skulle
kunna fungera framgångsrikt för dem.

Konflikt mellan lämplighet
och angelägenhet
På flera sätt avviker klinikerna från

de båda övriga grupperna. Dels verkar
de vara mindre eniga inbördes, dels är
de den grupp vars bedömningar är svå-
rast att förklara med hänsyn till de »hår-
da» data vi har om patienterna. De ver-
kar göra sina bedömningar på annorlun-
da grunder än beslutsfattare och lek-
män.

Vi tolkar deras större upptagenhet av
sociodemografiska förhållanden som

ett försök att, trots patientvinjetternas
mycket begränsade information i det
avseendet, främst bedöma patienternas
lämplighet för psykoterapi, dvs mottag-
lighet för behandling, eller prognos. Av
tidigare forskning vet vi att erfarna tera-
peuter faktiskt förmår utnyttja informa-
tion i vinjetter av det här slaget för att
göra goda prognoser av terapeutiskt ut-
fall [5].

Att klinikerna, som det ser ut här,
främst lutar sig mot sociodemografiska
data är därför knappast hela sanningen.
De förmår också intuitivt utnyttja sina
speciella kunskaper, sin tidigare erfa-
renhet av olika patienter till att »läsa
mellan raderna» i sina bedömningar.

Ironiskt nog är det beslutsfattare och
lekmän som lägger den största vikten
vid de psykiatriska variablerna. Vi tol-
kar det så att beslutsfattare och lekmän
tar ett psykiatriskt tillstånd som tecken
på svårt lidande, värt varje behandlings-
försök, medan klinikerna bedömer att
en psykiatrisk sjukdomshistoria kan be-
tyda ett mera passivt förhållningssätt till
sina svårigheter, vilket kan tala emot att
patienten arbetar väl i psykoterapi. Tidi-
gare erfarenhet av psykoterapi uppfattar
klinikerna däremot positivt från priori-
teringssynpunkt, antagligen eftersom
det kan innebära en mer realistisk upp-
fattning hos patienten om vad terapi är,
vilket kan antyda ett kortare och lättare
arbete. För icke-kliniker kan den nega-
tiva viktningen av tidigare psykoterapi-
erfarenhet antagligen förklaras som
rättvisetänkande. Enligt ett sådant syn-
sätt kan det vara rimligt att, som med
alla bristvaror, fördela psykoterapi nå-
gorlunda jämnt i populationen av behö-
vande. De här personerna kan då kanske
anses ha »fått tillräckligt».

Vi har tolkat olikheterna mellan be-
dömargrupperna som uttryck för en
konflikt mellan hänsyn till ärendets an-
gelägenhet (baserad på grad av lidande)
och patientens lämplighet för psykote-
rapi. Medan lekmän och beslutsfattare
verkar söka bedöma hur angeläget ett
fall är från humanitär synpunkt, söker
klinikerna göra något slags prognos,
dvs uppskatta hur väl en psykoterapi
kan tänkas fungera i det speciella fallet,
även om beslutsunderlaget, som här, är
bristfälligt.

Hur skall konflikterna mellan intres-
segrupperna hanteras på ett sådant sätt
att beslutsfattares och lekmäns uppfatt-
ningar om vad som är angeläget och
rättvist tillgodoses likaväl som kliniker-
nas uppfattning om vad som är lämpligt
och möjligt? Det är enligt vår uppfatt-
ning lika orimligt att erbjuda psykotera-
pi endast till dem som är mest lämpliga
för psykoterapi, oavsett om det gäller
angelägna fall, som att erbjuda terapi
endast i de mest angelägna fallen oav-
sett om patienterna kan dra nytta av den.
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Tabell I. Regressionsvikter för sociodemografiska patientvariabler. *P<0,05.

Bedömargrupp

Patientvariabel Kliniker Beslutsfattare Lekmän

Kön 1,03* 0,44 0,06
Ålder –0,44 –0,60* –0,48
Minderåriga barn 0,88* –0,97* –0,66
Invandrarbakgrund 0,33 0,49 0,49
Vårdyrke 0,74 0,62 0,62
Humanistiskt-
konstnärligt yrke 0,69 –0,41 –0,30
Studerande 1,83* 0,08 –0,02
Högskoleutbildning 0,12 0,36 0,31

Tabell II. Regressionsvikter för psykiatriska patientvariabler. *P<0,05.

Bedömargrupp

Patientvariabel Kliniker Beslutsfattare Lekmän

Axel-I-diagnos enligt DSM-IV –0,04 –0,13 0,45
Axel-II-diagnos enligt DSM-IV 0,43 0,02 –0,05
GAFA enligt DSM-IV –0,41 –1,41* –1,11*
GAFL enligt DSM-IV –0,05 0,19 0,51
Tidigare psykiatrivård 0,33 0,81 1,30*
Psykoterapierfarenhet 0,72 –0,03 –0,52
Traumatisk uppväxt –0,16 0,34 0,34
Sexuella övergrepp 1,43 0,62 1,85
Ätstörning 0,44 0,78 –0,32



Det mest naturliga sättet att lösa denna
motsättning är att se till att villkoren för
både angelägenhet och lämplighet är
tillgodosedda för att en person skall pri-
oriteras för psykoterapi.

Detta val mellan angelägenhet och
lämplighet har också Cullberg [2] be-
rört och problematiserat i sina riktlinjer.
Detta verkar dock inte ha uppmärksam-
mats i diskussionen om prioriterings-
grunder eller i de principer som nu re-
kommenderas på de psykiatriska sekto-
rerna, med hänvisning till just Cullbergs
utredning. Beslutsfattarnas och allmän-
hetens benägenhet att bedöma tidigare
kontakt med psykiatrin eller psykiatrisk
sjukdomsdiagnos som oproblematiska
och tillräckliga argument för psykotera-
pi verkar ha slagit an utan närmare dis-
kussion om riskerna med en sådan ur-
valsgrund. Klinikernas tveksamhet som
ger sig till känna i vårt material verkar
inte ha fått någon märkbar genomslags-
kraft. Ändå påpekar Cullberg att en psy-
kiatrisk diagnos är ett dåligt urvalsin-
strument och föreslår komplettering
med psykologiska intervjuer och test.
Han lämnar också utrymme för en »fri
kvot» i en grupp som fått tredje priori-
tet. Vi uppfattar att detta är en undan-
tagsregel som är väl motiverad med tan-
ke på att tillgängliga urvalsinstrument
är så trubbiga och oprecisa.

Begränsning
i metoden
Den kvalitativa analysen av »tänka

högt-protokollen» pågår för närvaran-
de. I den studerar vi variationer i be-
slutsstrategier mellan bedömare i varje
grupp; dessutom söker vi i det kvalitati-
va materialet finna svar på en del frågor
som kvarstår efter den kvantitativa ana-
lysen. Från den kvantitativa analysens
synpunkt hade det naturligtvis varit att
föredra om studien hade omfattat flera
bedömare än 30 och fler patienter än 15,
eftersom det hade ökat resultatens sta-
bilitet. Våra förförsök visade emellertid
att 15 patienter var gränsen för vad en
bedömare kunde ta ställning till vid en
enda session och att en session var grän-
sen för vad man kunde begära av våra
bedömare att ställa upp på, även med ett
i undersökningssammanhang ganska
betydande arvode. Gränsen för det antal
bedömare som vi prövade sattes av våra
resurser i form av arvodering och vår
egen tid. Det kan därför inte uteslutas att
våra regressionsanalyser har betydande
betafel (dvs har låg s k power) trots hög
reliabilitet i variablerna (median = 1,0),
och vi kan ta för givet att regressionsko-
efficienterna har ganska stora konfi-
densintervall. Vi har därför varit ange-
lägna att inte basera våra tolkningar av
resultaten på enskilda parametrar utan
snarare sett till mönstret över samtliga
variabler i varje bedömargrupp för sig.

Den hittills genomförda kvalitativa ana-
lysen bekräftar vår tolkning av angelä-
genhets- kontra lämplighetskonflikten
genom att tydligt visa att den är en mer
eller mindre klart uttalad realitet också
i huvudet på den enskilde bedömaren.

KOMMENTAR
Den stora variationen inom kliniker-

gruppen avspeglar sannolikt att den kli-
niska aspekten (vem som kan förutses
svara bäst på behandlingen) inte är alle-
narådande utan att olika andra intressen
spelar stor roll för den enskildes priori-
teringar. Möjligheterna att göra ingåen-
de professionellt kliniska bedömningar
på grundval av underlaget var begränsa-
de. Avsikten med studien var heller inte
att visa vilka som gjorde »bäst» eller
»mest riktiga» prioriteringar utan att
belysa hur olika intressen eller parter
väger olika aspekter i beslutsunderlaget
olika. Prioritering är primärt uttryck för
en värdering, inte ett vetenskapligt
grundat ställningstagande. I denna un-
dersökning har tre partsintressen ställts
mot varandra. Men dessa partsintres-
sen, och troligen några till, kan likaväl
konkurrera i huvudet på den enskilde
klinikern i vardagsarbetet med priorite-
ringar.

Den starka ekonomiseringen av
sjukvården bidrar ytterligare till att
luckra upp gränserna mellan ekonomis-
ka, humanitära och professionella hän-
syn. I en sjukvård med krympande ra-
mar är det därför angeläget att vara upp-
märksam på hur olika intressen och mo-
tiv får betydelse för hur vi prioriterar
mellan individer.
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SMITTNYTT

Meningokocker
i Spanien
Statsepidemiologen i Spanien rap-

porterar en gradvis ökande incidens av
meningokockfall från 963 i hela Spani-
en 1995 till 1 383 förra året och 460 hit-
tills i år. Dominerande grupp har skiftat
från B till C under samma tid. I Galici-
en, La Rioja och Kantabrien har inci-
densen varit högst (7–12 fall per
100 000 invånare och år) och man har
där rekommenderat allmän vaccination
till åldersgrupperna 2–20 år.

WHO bedömer inte att särskild vac-
cination mot meningokockoer behövs
för resenärer till Spanien.

Influensasituationen
globalt
Enligt Centers for Disease Control,

CDC, förefaller incidensen av influensa
att ha minskat över hela norra hemisfä-
ren under februari. Influenza A, som i år
främst varit av typen (H3N2) nådde en
topp i början av januari, men i flera län-
der kom sedan en andra topp orsakad av
influenza B. Några länder i Asien (Kina,
Iran, Israel) har sett fler fall av typ B än
av A, men totalt har A (H3N2) domine-
rat. De stammar som isolerats vid olika
WHO Collaborating Centres har legat
nära den stam som rekommenderades
för vaccinet säsongen 1996–1997.

Kikhosta
anmälningspliktig
Vi vill påminna att regeringen vid

nyår beslöt att göra kikhosta till en an-
mälningspliktig sjukdom. Den skall
rapporteras med patientens fulla iden-
titet till epidemiologen, SMI, och till
smittskyddsläkaren. Viss hjälp med kri-
terier för diagnos ges av årets »Kriterie-
lista» från SMI (kan fås härifrån eller
från smittskyddsläkaren). Uppgift om
vaccinationsstatus är viktig, speciellt för
barn födda efter 960101.

Även de mikrobiologiska laboratori-
erna skall rapportera påvisning av Bor-
detella pertussis.

Epidemiologiska enheten,
Smittskyddsinstitutet


