
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!


