
nyanserat och inte använda for-
muleringen ’resten av livet’.»

Med titelförsköningar, di-
rekt felaktiga sakuppgifter som
man inte omedelbart korrigerar
och med tveksamma illustra-
tioner har man gjort sitt bästa
för att sälja ett »gammalt» anti-
depressivum. Nu när intresset
för antidepressiva är stort (ge-
nom de nya selektiva seroto-
ninåterupptagshämmarna) pas-
sar uppenbarligen även andra
på att få del av den ökade re-
ceptförskrivningen.

Bengt Mattsson
distriktsläkare,
Umeå

Replik:

Försöker följa
etiska regler
I Roches målsättning att

tillgodose marknaden med in-
novativa preparat, baserade på
avancerad forskning, ingår
även att i informationsproces-
sen »följa etiska regler samt in-
ternationell och svensk lag-
stiftning». Jag beklagar därför
djupt de oklara uppgifterna,
som rättades så snart det var
tekniskt möjligt.

I sakfrågan vill jag framhål-
la att Aurorix är den enda se-
lektiva MAO-hämmaren till-
gänglig i Sverige och ett mo-
dernt originalpreparat från
Roches forskning. I kliniska
prövningar och i klinisk praxis
har Aurorix ej varit förknippat
med sexuella biverkningar, vil-
ket antas bero på den annorlun-
da verkningsmekanismen jäm-
fört med andra antidepressiva
preparat.

Rolf Sandels
verkställande direktör,
Roche AB

Integritets-
kränkande
recept-
registrering
Vi har på senare tid hört ta-

las om att man beslutat datare-
gistrera läkemedelsinköp och
diagnoser på patienternas per-
sonnummer vid receptför-
skrivning. Tanken är så olustig
och främmande för vår sam-
hällssyn att vi från början ut-
gått från att detta beslut inte
rimligen kan genomföras när

frågan närmare penetrerats av
beslutsfattarna.

Förskräckta patienter, som
hört talas om beslutet, tror inte
att något sådant är möjligt och
tycker det är upprörande att dy-
lika orwellska system kan smy-
gas på det svenska folket utan
kännedom och debatt i frågan.

Som läkare upplever jag det
därför som min plikt att försva-
ra patienternas intresse i denna
fråga.

Tanken att införa system av
detta slag må från administra-
tiv synpunkt ha sina rationella
motiv, men är inte berättigade
när de kan få en så skadlig ef-
fekt på sjukvårdens utövande
som i detta fall.

Frågan är särskilt känslig
inom den tabubelagda psykia-
trin där dessutom patienter
med depression, ångest och pa-
ranoida föreställningar är spe-
ciellt sårbara för integritets-
kränkande system från myn-
digheter.

Fått förståelse
Med 20 år som kliniker och

verksamhetschef vid en tämli-
gen omfattande psykiatrisk öp-
penvårdsmottagning i Stock-
holms City skriver jag med ut-
gångspunkt i min egen och
mina medarbetares mångåriga
erfarenhet. Vi har i vår verk-
samhet ofta mött beslutsfattare
inom politik och förvaltning
som först när de själva blivit
patienter fått förståelse för psy-
kiatrins integritetsbehov och
aldrig skulle komma på tanken
att införa ett dylikt system.

Hur situationen upplevs för
patienter på landsorten vid be-
sök i byns enda apotek kräver
ingen närmare beskrivning.
Grunden för förtroende och be-
handlingsmöjligheter i läkar-
rollen kommer allvarligt att
skadas. Vi tvingas kränka pati-
enternas rättighet till integritet
och tystnadsplikt i strid med
våra läkaretiska regler och So-
cialstyrelsens bestämmelser.

Empatisk förståelse
Vi som sjukvårdens utövare

måste kunna förvänta oss att
sjukvårdens politiker och ad-
ministratörer visar empatisk
förståelse och hänsyn till de
grundläggande integritetsbe-
hov som finns inom sjukvården
och då särskilt psykiatrin.

Till försvar för registre-
ringssystemet har jag mött fö-
respråkare som med iskall lik-
giltighet för patientens situa-
tion anför att registret inte

kommer att missbrukas och att
den som inte har något att döl-
ja inte behöver oroa sig!

Argumentationen är onekli-
gen olustig och – om uttrycket
tillåts – något enfaldig av fram-
förallt två skäl:

– Frågan har en mycket
stark psykologisk betydelse för
integritetskänsliga sjukdomar,
särskilt för psykiatrin, och
kommer att allvarligt skada
sjukvårdens förutsättningar.

– Ingen vet vad samlade
känsliga data kan användas till i
en framtid med ändrade villkor.

Det är helt enkelt nödvän-
digt att det aktuella beslutet om
registrering av patienternas
diagnoser och läkemedelsan-
vändning på personnummer
vid recepthantering avskrivs
och att man tillsammans arbe-
tar fram ett alternativt system
som tillgodoser administrativa
och ekonomiska behov i sam-
hället utan att patienternas inte-
gritet kränks.

Anders Strömstedt
psykiater, Stockholm

Resultat
av enkät
om kvinnliga
nätverk emotses
I början av året genomförde

Läkarförbundet en kartlägg-
ning av kvinnliga nätverk ge-
nom en enkät till medlemmar i
Chefsföreningen. Vi hoppas att
detta pedagogiska grepp var
avsiktligt så att alla chefer upp-
märksammar de aktiva nätverk
som finns idag, överallt.

En annan – mer heltäckande
– metod hade varit att använda
lokalföreningarna eller lokala
kvinnliga läkarföreningar för
faktainsamling. Möjligen hade
kunskaperna om existerande
nätverk varit större där än hos
våra chefer. Kvinnliga nätverk
är oftast inte kopplade till en
specifik arbetsplats/klinik.

Sveriges kvinnliga läkares
förening, en av Läkarförbun-
dets delföreningar, har idag
ungefär 3 000 medlemmar och

är ett rikstäckande nätverk
med ett antal lokala delför-
eningar. Utöver detta finns ett
stort antal mer informella
grupperingar. Samtliga spelar
stor roll för att tydliggöra
kvinnliga läkares arbetssitua-
tion och yrkesroll samt skapar
ett rum för diskussion och in-
terkollegialt stöd.

Vi ser fram mot resultatet av
enkäten och deltar gärna i fort-
satt arbete. Alla initiativ gäl-
lande jämställdhet bland läkare
är välkomna.

Christina Berntsson
ordförande,
Sveriges kvinnliga läkares
förening

Replik:

Publiceras i maj
Läkarförbundet har nu via

ovannämnda brev fått svar från
chefer inom samtliga landsting
(utom ett) vilket gör att vi har
en tämligen god uppfattning
om vilka landsting/sjukhus
som är aktiva med att driva
kvinnliga nätverk, mentorpro-
gram och andra personalpoli-
tiska åtgärder som kan förbätt-
ra arbetssituationen för kvinn-
liga läkare. Utifrån de kontak-
ter vi fått via breven nystar vi
nu vidare via telefonsamtal, ar-
tiklar i press osv för att få en så
rikstäckande kartläggning som
möjligt. Vi har också gått ut
med ett brev till samtliga ord-
förande i delföreningar till
Sveriges kvinnliga läkares för-
ening, vilka har gett oss god
hjälp.

Många läkare som arbetar
på en klinik utan tillgång till
nätverk/mentorprogram hör nu
också av sig till Läkarförbun-
det för att få tips om vart de ska
vända sig för att få delta i ett
inom sitt sjukhus/landsting.
Christina Berntsson har såle-
des helt rätt i sina farhågor att
engagemanget i dessa frågor
varierar hos våra chefer.

Nästa steg är att inbjuda en
mindre grupp av dem som är
mest aktiva med att driva men-
torprogram/kvinnliga nätverk i
Sverige till en konferens med
målsättningen att sammanstäl-
la erfarenheter från hela landet.
Läkarförbundets ambition är
att genom dessa aktiviteter
väcka intresse runt arbetsmil-
jöåtgärder för läkare, kvinnliga
och manliga. Resultatet från
enkäten/konferensen kommer
vi att publicera i maj.

Kajsa Giesecke
projektledare,
Sveriges läkarförbund
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