
Att redovisa behandlingsef-
fekten som en relativ minsk-
ning är praxis. Se t ex Läkeme-
delsverkets rekommendatio-
ner, där effekten av alendronat
presenteras på samma sätt. Där
framgår också hur många som
måste behandlas med alendro-
nat för att en fraktur ska undvi-
kas i fråga om var och en av de
olika frakturerna.

Lars Englund spekulerar i
huruvida indikationen för alen-
dronat kan komma att vidgas.
Det kan inte vara ett skäl för oss
att undanhålla väsentliga data
för ett läkemedel avseende en
patientpopulation inom god-
kända indikationsområden.

Gunilla Eneroth
Director Medical and
Scientific Affairs
Merck Sharp & Dohme
(Sweden) AB
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Läkare behöver
inte ha
ledningsansvar
Ädelreformen (1992) inne-

bar att kommunen fick ansva-
ret för hälso- och sjukvård till
och med sjuksköterskenivå
inom särskilda boendeformer.
Landstinget ansvarar för läkar-
resurser och dess kompetens.
Läkaren är den som beslutar
när en patient är medicinskt
färdigbehandlad och skall ut-
ifrån vad vetenskap och beprö-
vad erfarenhet kräver avgöra
om fortsatt vård och behand-
ling inom den öppna hälso- och
sjukvården är tillräcklig för att

kunna ge patienten en god och
säker vård.

Läkarens ansvar gentemot
den enskilde patienten föränd-
rades inte genom Ädelrefor-
men. Varje patientansvarig lä-
kare har ett lika stort ansvar för
sina patienter oavsett om de
vårdas i hemmet, inom en sär-
skild boendeform eller inom
landstingsvården. De skall ut-
ifrån sitt yrkesansvar vidta de
åtgärder som patientens till-
stånd kräver samt vid behov
delta i vårdplanering, ge stöd
och handledning till hälso- och
sjukvårdspersonalen. Ansvaret
inkluderar även patientens re-
habilitering om läkaren anser
att behov finns.

För att tillgodose detta be-
höver läkaren inte ha det medi-
cinska ledningsansvaret som så
ofta framförs. Det som är vik-
tigt är att samarbetet mellan
vårdgivarna fungerar på ett till-
fredsställande sätt samt att
landstinget tillgodoser behovet
av läkarresurser.

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Inom kommunen hälso- och

sjukvård finns det en särskilt
medicinskt ansvarig sjukskö-
terska som har vissa medicins-
ka ledningsuppgifter enligt §24
i Hälso- och sjukvårdslagen
och §6 i Åliggandeförordning-
en. Denna sjuksköterska an-
svarar för att den kommunala
hälso- och sjukvården utveck-
las och att se till att rutiner och
riktlinjer finns och utvecklas
kontinuerligt. I hennes ansvar
ingår bl a att utarbeta rutiner
för att kontakt tas med läka-
re/annan hälso- och sjukvårds-
personal och se till att patienten
får en säker och ändamålsenlig
vård och behandling av god
kvalitet inom kommunens an-

svarsområde i särskilda boen-
deformer (sjukhem, ålder-
domshem, servicehus, grupp-
bostäder, boendeformer inom
omsorg och psykiatri).

Äldres sjukvård viktig
Landstinget ansvarar för att

behovet av läkarresurser tillgo-
doses. Om resursbrist förelig-
ger kan den medicinskt ansva-
riga sjuksköterskan endast på-
tala detta till landstinget
och/eller genom våra politiker.
Inom Stockholm Stad anser
dessa sjuksköterskor att de äld-
res behov av sjukvård är viktig
och bör uppvärderas av läkar-
kåren.

Läkaren på sjukhuset ska
inte enbart rapportera till bi-
ståndshandläggaren då en pa-
tient är medicinskt färdigbe-
handlad, utan ska genom ut-
skrivningsmeddelande och
epikriskopia till husläkare/ge-
riatriker överlämna ansvaret
för patientens fortsatta vård
och behandling. Ansvaret
kvarligger hos den utskrivande
läkaren till dess annan läkare
tagit över ansvaret.

Enligt artikel i Svenska
dagbladet av 1:e respektive 2:e
vice ordförande i Sveriges lä-
karförbund önskar läkarna en
möjlighet att akut lägga in äld-
re på sjukhem. Detta överens-
stämmer inte med Ädelrefor-
mens intentioner om att det är
ett boende och att de äldre ska
vara medicinskt utredda, dia-
gnostiserade och färdigbe-
handlade. En annan viktig as-

pekt är den boendes rätt att
söka den boendeform de så
önskar även om behovet av
sjukvård är stort.

Stockholm Stads medi-
cinskt ansvariga sjuksköters-
kor genom

Marie Sundström
Vällingby stadsdelsförvalt-
ning
Rode Wallvide
Östermalm stadsdelsför-
valtning

Missvisande
fakta i reklam
om
antidepressivum
Vid årsskiftet fick jag vid

flera tillfällen i stort upplagda
broschyrer reklam för läke-
medlet Aurorix (antidepressi-
vum och MAO-hämmare). Fö-
retaget ville särskilt framhäva
de relativt få sexuella biverk-
ningar som medlet gav och il-
lustrerade sin information med
baddräktsklädda, solbrända,
unga vackra människor.

I den text sam fanns i re-
klambladet stod bl a: »Studier
vid långtidsuppföljning av af-
fektiv sjukdom visar att många
patienter bör stå på behandling
livet ut.»

Jag tillskrev företaget med
önskan om att få de vetenskap-
liga beläggen för detta påståen-
de och produktchefen svarade:
». . . det är olyckligt med for-
muleringen ’resten av livet’»
och fortsatte:  »det borde i stäl-
let förtydligas att det är en lång-
tidsbehandling (mellan 3 och 6
månader)».

Därefter övergick produkt-
chefen till att förklara den för-
höjda livskvalitet och de få bi-
verkningar som detta preparat
gav. Som stöd för påståendena
»bifogar vi sammanställningen
av professor Baier D, Philipp
M som mer specifikt tar upp
problemet med sexuella bi-
verkningar». Några särtryck
skickades också med.

Jag tog mig för att kontrol-
lera författarnas titlar. M Phi-
lipp är professor och klinikchef
medan D Baier är »enbart» Dr.

Produktchefen avslutar
med att påpeka: »Som du sä-
kert kommer att märka kom-
mer ett nytt utskick med lik-
nande text att hamna i din brev-
låda inom kort. Vi ber dig ha
överseende med detta och vi
kommer i vår information
framöver att uttrycka oss mer
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KORRESPONDENS

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.

Max 400 ord
i korrespondensspalten!

Läkartidningens författar-
anvisningar publicerades
senast i nr 42/96. De
kan även beställas från
sekretariatet.


