
enten ska vara fullt lucid på slu-
tet – har minskat något.

Ringskog befarar också att
en eventuell framtida legalise-
ring i Sverige skulle sätta
»dödshjälp … i en enskild
människas hand». Varför det?
Både i Holland och Australien
krävs att mer än en läkare tar
beslutet.

Debatten på väg
att spåra ur
Jag har tidigare skrivit att

jag anser att eutanasidebatten
är på väg att spåra ur. Jag ser
ingen anledning att ta tillbaka
det påståendet efter att ha läst
Ringskogs inlägg. I stället hop-
pas jag att en seriös debatt kan
fortsätta sedan den utredning,
»Människovärde i livets slut-
skede – en fråga om livskvali-
tet och självbestämmande»,
som Statens medicinsk-etiska
råd begärt hos regeringen kom-
mit till stånd.

P C Jersild
författare,
Upplands Väsby

Risk vid okritisk
spridning av
ekokardiografi
I en artikel i Läkartidningen

7/97 från medicinkliniken,
Centralsjukhuset i Kristian-
stad, behandlades mätning av
vänsterkammarfunktion vid
hjärtinfarkt under rubriken
»Ekokardiografi enkel och
praktisk metod». Att ekokar-
diografi är en praktisk metod
för mätning av vänsterkam-
marfunktion vid i stort sett alla
former av hjärtsjukdom är väl-
känt.

För den som varit engage-
rad i verksamheten sedan lång
tid, står det dock klart att eko-
kardiografi inte är en enkel me-
tod för bestämning av kammar-
funktionen, förutsatt att man
ställer krav på rimlig precision,
reproducerbarhet och validitet.
Hur var det med reproducer-
barhet och validitet i Kristian-
stad? Jämfördes ultraljudsre-
sultaten med någon annan obe-
roende mätmetod?

»Körkort» bör utformas
I samma nummer skrev

Sven V Eriksson, Danderyds
sjukhus, en medicinsk kom-
mentar, föranledd av artikeln
från Kristianstad. Han avslutar
sin kommentar med förhopp-
ningen om att ekokardiografi
med doppler i framtiden skall

kunna finnas tillgänglig på, el-
ler varför inte för, flertalet
akutmottagningar liksom den
idag finns på många hjärtinten-
sivvårdsavdelningar. Jag in-
stämmer helhjärtat i denna för-
hoppning. Men, vad jag vill ta
tillfället i akt att hävda är att,
samtidigt som en sådan utveck-
ling pågår, måste alla som en-
gagerar sig i eller har ansvar för
metodens utnyttjande samla
sig kring utformandet av kör-
kort för såväl praktiskt handha-
vande av utrustning och under-
sökning som analys och bear-
betning av de data som meto-
den ger.

Det är inte bara ett kvalita-
tivt misslyckande utan faktiskt
ett svek mot både patienter och
huvudmän om professionen
inte kan garantera att alla som
arbetar inom denna diagnostik
faktiskt är kompetenta.

Jag vet, och det torde vara
närmast en offentlig hemlig-
het, att det förekommer allde-
les för mycket dålig ekokardio-
grafisk diagnostik i vårt land.
Denna ges också ett missriktat
skydd huvudsakligen av presti-
geskäl dels mellan olika klini-
ker och sjukhus, dels mellan
olika specialiteter.

Bristande kvalitet
Det vore trist om en i grun-

den utmärkt diagnostisk teknik
skulle komma i vanrykte på
grund av sjunkande kvalitet.
Detta problem är vi inte ensam-
ma om i världen. Det förs en
omfattande diskussion i USA
om just risk för bristande kva-
litet i ultraljudsdiagnostiken
baserad på ökande spridning av
metoden utan adekvat metod-
kontroll.

I det lilla Sverige borde vi
ha så mycket styrka, mod och
sammanhållning att vi kan be-
fria oss från all prestige och allt
»revirpinkande» och kunna
enas om utbildningskrav och
kvalitetskontroll.

Låt oss skapa en speciali-
tetsgränsöverskridande grupp
för definition av körkortskrav
och kvalitetskontroll av svensk
ekokardiografi. Det vore en
viktig uppgift för t ex speciali-
tetsföreningarna i kardiologi
och klinisk fysiologi att ansva-
ra för ett snabbt realiserande av
detta krav.

Johan Landelius
överläkare,
ansvarig för kardiovaskulär
ultraljudsdiagnostik,
Akademiska sjukhuset,
Uppsala

Replik:

Syftet visa en
bra metod för
specialtränade

Syftet var att visa att eko-
kardiografi som screeningme-
tod på ett hjärtinfarktklientel
med fördel kan överlåtas till
specialtränad personal på hjärt-
intensivvårdsavdelning (HIA).
Dessutom ville vi visa att en
ekokardiografiundersökning i
de flesta fall kunde vara tillfyl-
lest och ytterligare undersök-
ningar motiverade endast vid
nytillkomna symtom.

Naturligtvis har vi inte jäm-
fört våra ultraljudsresultat med
någon annan oberoende metod,
t ex med isotoper – det var ju
inte syftet med undersökning-
en. Kliniska fysiologer har
med framgång ägnat sig åt ut-
vecklingen inom ekokardio-
grafin och jämförelse mellan
olika metoder att mäta vänster-
kammarfunktionen. Det var
därför knappast motiverat att
göra en ny jämförande metod-
studie.

Varje patient var dessutom
sin egen kontroll i den här un-
dersökningen.

Hos oss granskar alltid nå-
gon av kardiologerna alla un-
dersökningar som görs av
HIA-personalen. Samtliga som
sysslar med ekokardiografi har
genomgått de kurser som er-
bjuds i landet liksom en del av
det internationella utbudet.

Som ett led i vår kvalitets-
säkring har vi även haft extern,
tränad utbildare i ekokardio-
grafi på plats hos HIA-perso-
nalen under några dagar. Vi har
dessutom regelbundna ronder
med våra kliniska fysiologer,
där undersökningsresultat dis-
kuteras.

Enkel metod
Landelius har nog missför-

stått ordet enkel i detta sam-
manhang. Visst är det en enkel
metod, naturligtvis beoende på
vad man jämför med. Nog
tycker vi det är enklare att göra
en ekokardiografiundersök-
ning än att mäta vänsterkam-
marfunktionen via angiografi
eller isotopmetodik. Att sedan
tolka resultatet kan vara nog så
knepigt, vilken metod man än
väljer.

Som kardiologer tycker vi
dessutom att helhetsbilden är

viktig, dvs att man sätter in re-
sultaten i ett sammanhang till-
sammans med anamnes, övriga
kliniska fynd och inte minst
medicinering.

Att Landelius tar tillfället i
akt och påpekar vikten av kva-
litet och utbildning är naturligt-
vis bra oavsett i vilket sam-
manhang det framförs.

Ola Ohlsson
chefsöverläkare, medicinska
kliniken, Centralsjukhuset,
Kristianstad

Bäckendys-
funktion okänt
begrepp för
många läkare
Hans Christian Östgaard tar

i sin artikel (Läkartidningen
4/97) upp två typer av rygg-
smärta under graviditet: lum-
bal smärta och bäckensmärta.
Det är ett problem som förtjä-
nar uppmärksamhet, eftersom
det är vanligt med ryggbesvär
under graviditet. Att göra en in-
delning i lumbal- respektive
bäckensmärta är praktiskt, ef-
tersom orsak och prognos är
olika, vilket stämmer väl över-
ens med vad de flesta obstetri-
ker observerat.

Bäckensmärtan förknippas
med graviditeten och de hor-
monella förändringar som le-
der till en ökad rörlighet i bäck-
enet för att vidga förlossnings-
kanalen under partus. Tyvärr
leder den ökade rörligheten i
bäckenet, eller bäckenupp-
luckringen som det är fråga
om, hos en del kvinnor till be-
svär i form av värk eller smärta.

En tidig information och
behandling är viktig oavsett
genesen till smärtorna. Lika
viktigt som det är att skilja
ländryggssmärta från bäcken-
smärta är det att särskilja olika
typer av bäckensmärta.

Bäckendysfunktion
vanligare
Förutom bäckenuppluck-

ring finns det ett tillstånd som
man kallar bäckendysfunktion,
som kan ge upphov till smärtor
i bäckenet och med utstrålning
åt ljumskarna. Det är ett vanligt
tillstånd och välkänt av sjuk-
gymnaster och läkare som sko-
lats i ortopedisk medicin. Det
förekommer hos såväl gravida
som icke-gravida och är heller
inte ovanligt hos män. Det kan
uppkomma när som helst under
graviditeten och är ett vanliga-

1168 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  13  •  1997

KORRESPONDENS

▲



ANNONS



ANNONS



re tillstånd, enligt vår bedöm-
ning, än bäckenuppluckring.

Tillståndet går inte att dia-
gnostisera med hjälp av rönt-
gen, datortomografi eller mag-
nettomografi utan sker med
hjälp av olika test. De manuel-
la test vi använder oss av är s k
positionstest (t ex Vorlauf,
Rücklauf, adduktionstest och
Derbolowski). Positiva test le-
der till behandling genom spe-
cifik mobiliseringsteknik som
då normaliserar bäckenfelställ-
ningen, vilket också kontrolle-
ras med ovannämnda test.

Mycket skonsamma
De mobiliseringstekniker vi

använder är mycket skonsam-
ma för patienten och kan inte
påverka graviditeten i negativ
riktning. Såvida det endast är
bäckendysfunktion som är or-
saken till besvären blir patien-
ten ofta helt besvärsfri.

Denna ståndpunkt skiljer
sig från Östgaards uppfattning.
Han hävdar att manipulation av
bäckenet ej får förekomma hos
gravida med bäckensmärtor.

Det är möjligt att vi med
manipulering menar olika sa-
ker.

Vi har ändå funnit att man
med manuell mobiliserings-
teknik kan hjälpa en stor del av
patienterna med smärtor från
ländrygg och bäcken.

Relativt okänt
Tyvärr är bäckendysfunk-

tion ett relativt okänt begrepp
för de flesta läkare, som inte
har utbildning i ortopedisk me-
dicin.

Bengt Åke Hoverhjelm
specialist i gynekologi och
obstetrik
Claes Fürst
specialist i allmänmedicin,
examen i ortopedisk kirur-
gi, leg sjukgymnast, Norr-
tälje

Replik:

Begrepps-
förvirring
Bengt Åke Hoverhjelm och

Claes Fürst delar inte min upp-
fattning att manipulation av
bäckenet ej får förekomma vid
bäckensmärta under graviditet.
Argumentationen mot min var-
ning för manipulation baserar
sig på insändarnas egna resul-
tat efter mobilisering av bäcke-
net hos patienter med bäcken-
smärta. De introducerar det dif-
fusa begreppet »bäckendys-

funktion» och blandar in icke-
gravida kvinnor och män. Det
faller utanför denna repliks
ram att definiera skillnaden
mellan manipulation och mo-
bilisering, därom kan man läsa
i basala läroböcker.

Dock, hur man än definierar
sina begrepp, så delar jag inte
uppfattningen att en led som
anses ha en ökad rörlighet skul-
le må väl av att manipuleras el-
ler ens av att mobiliseras. Inte
heller har någon studie visat att
det skulle finnas en korrelation
mellan ökad rörlighet och ökad
smärta.

Dessutom oroar det mig nå-
got att insändarna laborerar
med begrepp som »bäckendys-
funktion» och »bäckenfelställ-
ning» samt att man diagnosti-
serar dessa med hjälp av Vor-
lauf, Rücklauf, adduktionstest,
Derbolowskis test m m. Test
som i flera vetenskapliga studi-
er visat sig ha en träffsäkerhet
som är att jämföra med att kas-
ta krona eller klave [1-4].

Felställningar, som inte kan
objektiveras ens med röntgen-
stereofotogrammetri [5], dia-
gnostiseras här med ovanståen-
de positionstest och behandlas
med framgång.

Kroppens
läkande förmåga
Kroppens förmåga att själv

läka ut dylika smärttillstånd är
stor, varför behandlingsperio-
der med olika metoder, kontro-
versiella som konventionella,
ofta kommer att sammanfalla i
tid med en spontan förbättring
av tillståndet.

Det vore därför intressant
att få ta del av en vetenskapligt
korrekt upplagd, prospektiv,
randomiserad, kontrollerad
studie av den omedelbara och
långsiktiga effekten av insän-
darnas behandlingsprogram.
En studie där man kunnat visa
statistiskt säkerställda skillna-
der mellan behandlingsgrup-
pen och kontrollgruppen.

Uttryck som »enligt vår be-
dömning», »ofta helt besvärs-
fri» och »vi har ändå funnit» är
föga övertygande.

Låt oss i stället höja ribban i
frågan om kartläggning och be-
handling av oklara rygg- och
bäckensmärtor och börja med
att respektera de begränsade,
men dock väsentliga, veten-
skapliga forskningsresultat
som finns på området.

Intresserade rekommende-
ras att delta i »3rd Interdiscipli-
nary World Congress on Low-

Back and Pelvic Pain» i Wien
19–21 november 1998. Kon-
gressens undertitel är: »The
most effective role for exercise
therapy, manual techniques,
surgery and injection tech-
niques».

Anmälningsblankett kan
rekvireras hos undertecknad.

H C Östgaard
specialist i ortopedi,
Kirurgkliniken, Skene
511 81 Skene
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Nya moment
i recepten
ifrågasätts
Redan gäller nya bestäm-

melser rörande vår läkeme-
delsförskrivning. En hel rad
moment har tillkommit varje
gång vi skall fylla i en recept-
blankett, det är bara det att ge-
nomförandet av bestämmelser-
na vilar i avvaktan på att blan-
ketterna skall bli utformade,
tryckta och distribuerade.

Mycket av förändringen be-
ror på att det ekonomiska an-
svaret för läkemedlen flyttas
från en statlig myndighet till
landstingen.

I och med att det ekonomis-
ka ansvaret kommer närmare
den som kontrollerar läkeme-
delskonsumtionen, läkarna
som präntar på receptblanket-
terna, hoppas »samhället» att

det skall gå att kontrollera kost-
naderna för denna verksamhet
på ett bättre sätt än tidigare.

Erfarenheterna av tidigare
decentraliseringar av liknande
ansvar är att de tillgängliga
pengarna distribueras enligt en
historisk mall som motsvarar
situationen i fjol, och sedan
övertar nästa nivå ansvaret
med en ökad ekonomisk ram
för sin verksamhet.

Någon mekanism för att i
framtiden kompensera för pris-
stegringar är inte planerad, och
det är just detta som är det fina
i kråksången. När landstingen
får svårigheter med läkeme-
delsbudgeten kan man alltid
fördela fjolårets läkemedels-
pengar till kliniken och vård-
centraler och låta de lokala che-
ferna ta budgetansvar för även
dessa medel … Har det funge-
rat förr kan det gå en gång till.

Tveksam till att diagnos
skall skrivas in
Det jag personligen ställer

mig mest tveksam till i hela re-
formen är dock kravet att även
patientens diagnos i någon
form av kod skall skrivas in på
receptblanketten. Jag antar att
det rör sig om diagnos enligt
ICD-10.

Den här typen av informa-
tion har vi hittills ansett ha en
mycket hög grad av sekretess,
och den har egentligen varit en
fråga för enbart patienten och
den aktuella läkaren.

På receptet skall också an-
ges om patienten tillåter att
uppgifter om hans/hennes lä-
kemedelskonsumtion och dia-
gnos överförs till ett centralt re-
gister hos Socialstyrelsen.

Ledande frågor
Genom att systematiskt for-

mulera sin fråga på ett visst sätt
kan man styra resultatet. »Jag
antar att Du inte vill att uppgif-
ter om Din diagnos och läke-
medelskonsumtion hamnar i

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR 13  •  1997 1171

KORRESPONDENS

»Det jag personligen ställer
mig mest tveksam till i hela
reformen är dock kravet att
även patientens diagnos i
någon form av kod skall
skrivas in på recept-
blanketten.»
ILLUSTRATION: FOLKE NORDLINDER


