
område, för såväl arbetande
som arbetslösa kolleger.

Det finns ett icke oansenligt
antal legitimerade läkare som
ej är verksamma inom den
landstingskommunala eller
privata vårdsektorn med konti-
nuerliga patientkontakter. Des-
sa, t ex labläkare, forskare, lä-
kare verksamma inom indu-
strin eller statliga ämbetsverk,
kan under inga omständigheter
se sina receptförskrivningsrät-
tigheter kringskäras bara med
argument som att »läkemedels-
förskrivningskostnaderna bör
fördelas på sjukvårdens huvud-
män, landsting och kommu-
ner», på ett fördelningstekniskt
säkert sätt.

Dagens föreslagna modell
till receptförskrivningsrutiner
med krav på koder för betal-
ningsansvar på receptblanket-
ter lever i sin nuvarande ut-
formning inte upp till grund-
kravet på att varje legitimerad
läkare ska ha rättighet till
receptförskrivning. Receptför-
skrivningsrätten är oantastligt
bunden till läkarlegitimatio-
nen.

Vem ska stå för kostnader-
na för läkemedel som exempel-
vis läkarkolleger förskriver sig
själva till följd av personliga
sjukdomar, sjukdomstillstånd
hos familjemedlemmar eller
nära anförvanter.

I århundraden har läkare
utan betalning ställt upp med
medicinsk sakkunskap och
hjälp till grannar och vänner i
nöd. Denna form av osjälvisk
läkarverksamhet får inte kring-
skäras som en följd av föränd-
rade läkemedelsersättnings-
krav.

Monopolisering
Dagens receptförskriv-

ningsförslag kan ses som ytter-
ligare ett steg mot monopolise-
rad landstingskommunal sjuk-
vårdsverksamhet. Med detta
förslag följer att en icke oan-
senlig del av läkarkåren förlo-
rar sina receptförskrivningsrät-
tigheter, och samtidigt kring-
skärs till en ytterst väsentlig del
de läkarrättigheter som följer
läkarlegitimationen.

Södermanlands läns läkar-
förening vill med kraft hävda
att denna grundrättighet under
inga omständigheter får gå för-
lorad för samtliga läkare med
svensk läkarlegitimation. Det
förefaller som om denna aspekt
på receptförskrivningsproble-
matiken till stor del har förbi-
setts.

Södermanlands läns
läkarförening genom
Henrik Renvall
sekr, Eskilstuna

Justitiedeparte-
mentet illa
informerat
om intagnas
psykiska hälsa
Vår artikel om fångars dåli-

ga psykiska hälsa i Läkartid-
ningen 1–2/97 [1] har vållat
viss debatt. Vi fann en hög
morbiditet, medan andra un-
dersökare rapporterat mycket
lägre tal. Våra tal stämmer med
internationella studier där man
gjort individuella psykiaterbe-
dömningar av totalmaterial,
och bekräftas av data från våra
undersökningar på Gotland
och i Trondheim.

Indirekta metoder (sjuk-
vårdskonsumtion, personal-
rapporter) ger betydligt lägre
siffror, i analogi med motsva-
rande studier på patienter i pri-
märvården. En genomsnittlig
distriktsläkare missar betydligt
mer än hälften av de psykiska
störningar som passerar mot-
tagningen [2].

Förvirrade politiker
På politisk nivå är man nu

förvirrad, eftersom relativt
färska statliga utredningar om
intagnas psykiska hälsa [3], där
justitieministern var ledamot,
inte fick fram att problemen är
så stora. Utredningen, som
trots att den handlade om psy-
kiatriska frågeställningar sak-
nade psykiaterrepresentation,
föreslog åtgärder som inte lö-
ser problemen.

Under en radiodebatt med
justitieministern tyckte jag mig
förstå att hon inte är klar över
vissa sakförhållanden. Så här
är det. Det var bättre förr då kri-
minalvården hade egna psyki-
atriska resurser. Jag arbetade i
den verksamheten på 1960-ta-
let. Socialdemokratin som
länge stått för behandling och
differentiering inom verksam-
heten gjorde då en helomvänd-
ning, som ingen utom experter-
na ifrågasatte. Psykiatrin inom
kriminalvården avvecklades
och den vanliga sjukvården
gavs ansvaret för att erbjuda al-
ternativ till kriminalvårdspsy-
kiatrin. Det utformades inga
incitament för att göra det.
Landstingspsykiatrin riskerar
inte några negativa sanktioner
om man avstår från sådana
satsningar. Resurser tillfördes

inte. Därför har det inte blivit
något.

Psykiaterkåren
får skulden
I politikernas föreställnings-

värld tycks skulden ligga kol-
lektivt på psykiaterkåren: »Psy-
kiatrerna tycker att dessa pati-
enter är besvärliga och vill inte
jobba med sådana» (citat radio-
debatten), en närmast oför-
skämd syn på en hel yrkeskår.

Vidare framförde justitie-
ministern uppfattningen att ef-
tersom »kriminalvårdskliente-
let har samma störningar som
patienter utanför murarna så
kan den vanliga sektorspsykia-
trin kompetensmässigt be-
handla sådana klienter».

Flertalet vanliga patienter
med ångest och depression har
varken personlighetsstörning-
ar eller missbruk, och inte hel-
ler den speciella aggressions-
problematik som leder till kri-
minalitet och behandlingspro-
blem. Har man minst trippel-
diagnoser (vilket en majoritet
av de behandlingskrävande in-
tagna har) krävs särskild kom-
petens för att klara behand-
lingsuppgiften. Det har inte
den vanliga sektorspsykiatrin.
Korrigeras inte missförståndet
– resurser och kompetens finns
inom sektorspsykiatrin men
psykiaterna vill inte – går det
inte att lösa problemen inom
överskådlig tid.

Sten Levander
professor,
SVK-mottagningen,
Malmö Östra sjukhus
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Myggnät att
rekommendera
mot malaria
I Läkartidningen 3/97 redo-

visar Andreas Mårtensson vid
infektionskliniken i Lund åtta

fall av falciparummalaria från
Afrika som man vårdat vid kli-
niken föregående år. Av dessa
hade två tagit regelrätt profylax
med klorokin och proguanil,
fyra fullföljt klorokinprofylax,
en avbrutit med meflokin och
en ej tagit profylax.

I Läkartidningen 11/97 re-
dovisar Ingrid Nilsson-Ehle
vid samma klinik tre fall av fal-
ciparummalaria hos Indienre-
senärer som alla tagit klorokin-
profylax.

Koncentrationsbestämning
av klorokin utfördes inte. Lik-
väl rekommenderar båda kolle-
gerna förhöjd dosering vid
ökad kroppsvikt. Själv betviv-
lar jag att detta skulle ha hjälpt
på grundval av mina erfarenhe-
ter från Mellanöstern.

Klorokinresistent
Den falciparummalaria som

de senaste åren härjat i Paki-
stan och som är på spridning
söderut till Indien är i huvud-
sak klorokinresistent. Vanli-
gen blir den sjuke besvärsfri
vid behandling med klorokin,
men redan en vecka efter av-
slutad behandling är sjukdo-
men tillbaka med full styrka.
Själv brukade jag behandla
med kinin, men jag vet att and-
ra kolleger haft framgång med
Fansidar. Båda dessa medel var
lyckosamma även för patien-
terna i Lund.

Problemen med klorokinre-
sistent malaria är större än vad
som kan åtgärdas med en mar-
ginell dosförhöjning. Vi är till-
baka vid utgångspunkten. Ke-
moprofylaxen sviktar. Det vik-
tiga är barriärmetoder: mygg-
nät mot malaria och dengue-
feber, kondom mot STD-sjuk-
domar och handskar mot sjuk-
husinfektioner!

Stig Cronberg
universitetslektor, infek-
tionskliniken, Universitets-
sjukhuset MAS, Malmö

Replik:

Enbart myggnät
räcker knappast
som malaria-
skydd
Stig Cronberg menar att

klorokin oftast bara hade en
tillfällig effekt när patienter
med falciparummalaria be-
handlades i Mellanöstern,
medan återfall sällan eller ald-
rig sågs efter sulfadoxinpyri-
metamin eller kinin. Som pro-
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fylax mot malaria rekommen-
derar han myggnät i stället för
läkemedel. Jag har svårt att se
hela poängen i detta.

Mina egna reflektioner om
resenärer till Indien går i sam-
ma riktning som Stig Cron-
bergs – vi bör bara ge profylax
med läkemedel när nyttan med
ett ökat skydd överstiger risken
för sjukdom. I annat fall är
myggstift och myggnät tillräck-
ligt. Om profylax med läkeme-
del över huvud taget är motive-
rad (vilket snarare är ett undan-
tag för resenärer till Indien)
väljer jag oftast klorokin. Även
om klorokinresistens är regel i
Sydostasien modifierar kloro-
kin fortfarande oftast sjuk-
domsförloppet och ger resenä-
rer tid att söka sjukvård om de
trots allt skulle insjukna i mala-
ria.

Att anpassa klorokindosen
till kroppsvikt är för mig tillta-
lande och något som vi borde
göra i ökad utsträckning också
för många andra läkemedel.

Att bara rekommendera
myggnät för resenärer till Afri-
ka (= till områden med risk för
Plasmodium falciparum) kan
inte vara välbetänkt. Risken att
inokuleras är oftast mycket
högre än annorstädes och pro-
fylax med läkemedel behövs så
gott som alltid. Idag rekom-
menderar jag meflokin i första
hand eftersom detta preparat är
tämligen effektivt. Klorokin
och proguanil är ett fullgott al-
ternativ för charterturister, ef-
tersom risken för dessa är lägre
och jag fortfarande tror att ris-
ken för biverkningar av kloro-
kin och proguanil är mindre än
för meflokin.

Lars Rombo
chefsöverläkare,
infektionskliniken,
Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Varför inkom-
petensförklarar
Socialstyrelsen
AT-läkarna?
Socialstyrelsen granskade

härförleden ånyo ett antal akut-
mottagningar. I referat i mass-
medierna kunde allmänheten
återigen läsa att för låg kompe-
tens föreligger på vissa akut-
mottagningar, nämligen såda-
na med AT-läkare – läkare un-
der utbildning – som primär-
jourer. I text-TVs nyhetsbulle-
tin hävdades exempelvis att »7
av 35 akutmottagningar saknar

(sic!) kompetens». I Läkartid-
ningen 6/97 beskrev en av det
statliga tillsynsorganets över-
direktörer det faktum att AT-
läkare tjänstgör som primär-
jourer på länssjukhus som »an-
märkningsvärt».

Adekvat
kvalitetskontroll
I samma artikel påpekades

emellertid att Socialstyrelsen
inte förbjuder verksamhet med
AT-läkare som primärjour,
förutsatt att adekvat kvalitets-
kontroll har skett. Vidare fram-
gick att det inte hade gjorts nå-
gon bedömning av de aktuella
sju AT-läkarnas kompetens.

Några frågor inställer sig:
Hur kan det hävdas att kompe-
tensen är för låg hos individer,
vilkas kompetens inte har
granskats? Vilken statistik, vil-
ka studier och vilka kvalitets-
mått hänvisar man till därvid-
lag? Vilka konsekvenser tror
man på aktuell tillsynsmyndig-
het att dylika uttalanden får för
patienternas förtroende för
AT-läkare?

AT-läkare i två fall!
I samma nummer av Läkar-

tidningen redovisar Lars Bröte
aktuella siffror från HSAN.
5 421 Lex Maria-anmälningar
gjordes från och med 1992 till
och med september 1996. Två
(2) fall rörande AT-läkare un-
der akutverksamhet fördes här-
vid till HSAN.

I flera andra sammanhang
har stark kritik riktats mot slut-
satserna i Socialstyrelsens
akututredning 1994 och dess
syn på AT-läkarens roll i akut-
verksamhet. (Se t ex i Läkar-
tidningen 50/94 artikeln
»Akututredningen från SoS –
en ohederlig partsinlaga!» av
Johannes Järhult samt ledaren i
samma nummer.)

Vandrande riskfaktorer?
Säkerheten vid en akutmot-

tagning är rimligen avhängig
av ett större antal faktorer: pri-
märjourens kompetens, kom-
munikationen mellan olika
personalkategorier, lokaliteter,
rutiner etc. Socialstyrelsens
hypotes om AT-läkare som
vandrande riskfaktorer på lan-
dets akutmottagningar förefal-
ler vila på en ytterst obsolet
grund. Massmediernas sätt att
hantera informationen kan
knappast ha överraskat. Att
gång på gång tvingas söka häva
en statlig myndighets offentligt
yttrade inkompetens-anatema

tycks vara det sisyfosarbete
som Socialstyrelsen ålagt lan-
dets AT-läkare.

Socialstyrelsen är ett cen-
tralt ämbetsverk med bl a upp-
giften att granska och vid be-
hov kritisera förhållanden
inom sjukvården. Som läkare
måste man kunna hantera kri-
tik, även offentlig sådan från en
myndighet. Ett absolut mini-
mikrav är dock att kritiken är
objektiv, saklig, opartisk och
grundad på fakta och bevisade
(kausala) samband. Anser de
vetenskapligt skolade på Soci-
alstyrelsen att dessa kriterier är
uppfyllda?

Niklas G Ekerstad
status post AT, vikarieran-
de distriktsläkare, Säffle

Replik:

Trygghet i om-
händertagandet
vid akut sjukdom
AT-tjänstgöringen är som

bekant en del av utbildningen
fram till läkarexamen. Viktiga
moment som den färdige läka-
ren kommer att möta skall så
långt möjligt tränas. Dit hör
jourtjänstgöring. Det är inte
möjligt att få denna träning
utan att självständigt göra ana-
lyser, ta beslut. Samtidigt får
inte patienternas säkerhet åsi-
dosättas eller onödiga, kost-
samma utredningar initieras på
grund av bristande erfarenhet.

För stort ansvar utan stöd
I förarbetena till AT-tjänst-

göring står bl a: »För patien-
tens säkerhet i vården är det
viktigt att en läkare som har s k
primärjour, dvs den läkare som
tar emot och undersöker pati-
enten under jourtid, har legiti-
mation för läkaryrket. Detta in-
nebär att läkare under allmän-
tjänstgöring, s k AT-läkare inte
bör självständigt upprätthålla
primärjour. I avvaktan på en
jämnare fördelning av läkare
inom landet torde det dock vara
nödvändigt att ännu en tid god-
ta att erfarna AT-läkare i vissa
fall svarar för primärjouren.»

Då Socialstyrelsen i sin
granskning av akutverksamhe-
ten i landet möter AT-läkare
får vi inte sällan information
om att dessa upplever sig ut-

lämnade och för tidigt har fått
för stort ansvar utan tillräckligt
stöd. Det är sådana förhållan-
den som Socialstyrelsen kriti-
serat. Det är chefens ansvar att
svara för patientsäkerheten,
något som tydligt framgår bl a
i Socialstyrelsens Kvalitetsfö-
reskrift (SOSFS 1996:24).

Det finns givetvis problem
även med äldre, erfarna jourha-
vande som av t ex prestigeskäl
avstår från att fråga, be om
»second opinion» i ett svårt fall
eller som inte fyllt på sin kun-
skap genom systematisk efter-
utbildning. Här är det igen den
ansvarige, dvs verksamhets-
chefen som skall tillse att för-
hållandena rättas till och att pa-
tientsäkerheten garanteras.

Det är tre faktorer som oftast
är orsak till att patient utsatts för
säkerhetsrisk i vården; otill-
räckliga kunskaper, icke funge-
rande samarbete/samverkan
inom en enhet eller mellan en-
heter eller brister i ledarskapet.

Socialstyrelsens riktlinjer
vad gäller AT-tjänstgöring och
jourverksamhet skall därför
vid sidan om patientsäkerheten
ses som ett stöd för att inte AT-
läkare utsätts för ett ansvar som
kan bli alltför stort. Det finns
från Socialstyrelsens sida inte
på något vis försök till inkom-
petensförklaring av AT-läkare
som insändaren antyder.

Olof Edhag
överdirektör,
Socialstyrelsen
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Föreslå svenska
beteckningar!

Så fort man kommer utan-
för sitt eget specialfält är
det svårt att förstå termer
som för specialisten på
området är självklara.
Särskilt gäller detta för
nya metoder, apparater
osv, vilka i början ofta
sprids under sitt engelska
namn. Då är det extra vik-
tigt att termen förklaras på
svenska första gången
den används i en artikel.
Så snart som möjligt bör
man förstås försöka finna
en bra svensk beteckning.

Finns det sådana problem
i artiklar du läser eller skri-
ver?
Läkartidningens redaktion
välkomnar debattinlägg
om sådana termer. Debat-
ten kring nya ord visar att
Läkartidningens läsare
gärna antar utmaningen
att skapa svenska beteck-
ningar!


