
Onyanserad
beskrivning av
endovaskulär
kirurgi
I Läkartidningen 8/97 be-

skriver Wojciech Cwikiel de se-
naste årens spännande och snab-
ba utveckling av interventionell
radiologi. Artikelförfattaren
väljer att exemplifiera terapifor-
mens möjligheter med några en-
dovaskulära ingrepp varav två
enligt vår mening är olyckligt
valda och missvisande.

Angioplastik är ett etablerat
behandlingsalternativ till kon-
ventionell kirurgi vid ocklusiv
kärlsjukdom i nedre extremite-
ter framför allt vid supraingui-
nala hinder och i viss mån vid
isolerade stenoser i korta ock-
lusioner i den femoropoplitea-
la regionen [1].

Fortfarande saknas studier
som övertygande visar att re-
sultaten av endovaskulär kirur-
gi överträffar traditionell sådan
i denna region. Endovaskulär
rekanalisering av fotartärer är
visserligen ett fascinerande ex-
empel på teknikens möjlighe-
ter, men ingreppet är dessvärre
irrelevant för det stora flertalet
patienter i behov av kärlkirur-
gisk rekonstruktion och såväl
risker som behandlingsresultat
osäkra i avsaknad av kontrolle-
rade studier [2].

Samma resonemang kan
appliceras på användandet av
endovaskulära stent distalt om
iliacakärlen. I denna region är
användandet av stent kontro-
versiellt hos patienter med oc-
klusiv kärlsjukdom [3]. Ett ex-
empel på lyckad behandling av
en 24-årig patient kan lätt miss-
tolkas i frånvaro av övrig infor-
mation och borde återigen ses
som ett udda exempel på tekni-
kens möjligheter.

Framtida utveckling
Författaren väcker i slutet

av artikeln några frågor om
framtiden för denna terapi-
form. I viss mån pekar artikeln
och de exempel som diskute-
rats ovan på en mer generell
fråga, nämligen hur ny tekno-
logi introduceras inom medici-
nen och blir klinisk praxis utan
att först utvärderas på ett ade-
kvat sätt. Tekniken är förhål-
landevis enkel, och med ny ut-
rustning prövas nya indikatio-
ner i frånvaro av kontrollerade
studier, vilket slutligen leder
till att en metod etableras utan
att vi egentligen vet om den på
lång sikt överträffar tidigare
behandlingsformer [4].

Genom att integrera denna
terapiform med kliniska speci-
aliteter kan sådan utveckling
troligen undvikas. Samarbeten
av detta slag förekommer på
många platser och som ett ex-
empel sker vid kärlcentrum,
Karolinska sjukhuset, endo-
vaskulär behandling av kronisk
extremitetsischemi i en intim
samverkan mellan radiologer,
kärlkirurger och angiologer
[5]. Teapiformens framtida ut-
veckling i detta perspektiv tor-
de vara mer angelägen att bely-
sa än appeller för att övertyga
om den interventionella radio-
logins möjligheter.
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Replik:

Snabb utveck-
ling inom vissa
områden
Ulf Hedin och Eric Wahl-

berg kritiserar min beskrivning
av den del av den internationel-
la radiologin som handlar om
intravaskulära interventioner
(av författarna kallat »endo-
vaskulär kirurgi»). Deras kritik

vänder sig framför allt mot två
illustrationer valda av mig för
att presentera framsteg och nya
möjligheter inom det interven-
tionella området.

Författarna saknar tydligen
kännedom om resultat av inter-
ventionell behandling av även
längre stenoser/ocklusioner
med såväl angioplastik som
stentning [1, 2].

Jag instämmer i att den tek-
niska utvecklingen inom vissa
områden har lett till så snabb
utveckling av nya behandlings-
metoder att inga kontrollerade
studier med jämförelse med de
mer traditionella kunnat göras.
Ett exempel på detta kan vara
koronar angioplastik (PTCA).

Integrering efterlyses
Slutligen efterlyser förfat-

tarna integrering av vaskulär
interventionell radiologi med
kliniska specialiteter och be-
skriver samtidigt samarbete
mellan olika specialiteter på
deras sjukhus. Jag hoppas att
detta samarbete kommer att re-
sultera i presentation av av för-
fattarna föreslagna kontrolle-
rade studier jämförande olika
behandlingsmetoder. Jag anser
dock att presentationen av nya
terapeutiska möjligheter, även
om dessa ej är slutgiltigt ut-
vecklade, snarast utgör en skyl-
dighet för varje läkare.

Vaskulära interventioner
utgör idag en stor del av den in-
terventionella radiologens an-
svarsområde. Huruvida vidare-
utveckling av interventionell
radiologi i sin helhet ska ske
bör dock förstås diskuteras.
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Uppföljning
krävs av hur
medel till under-
visning används
Anders Hemmingsson ut-

trycker i en insändare i Läkar-
tidningen 13/97 farhågor om
att den senaste tidens föränd-
ringar inom sjukvården kan in-
nebära att undervisningen för
kandidaterna försämras avse-
värt. Begreppet utbildning
måste enligt Hemmingsson in-
föras i vårddebatten och utbild-
ningen måste få kosta tid och
pengar.

De sjukhus som mottar kan-
didater för grundutbildning, de
s k upplåtna enheterna, ersätts
idag av staten för denna service
med s k ALF-medel. Storleks-
ordningen på ersättningen är ca
2 000 kr per kandidat och
vecka, vilket skall täcka de
merkostnader som uppstår i
form av undervisningstimmar,
kandidatrum etc.

Hemmingsson beskriver
hur utbildningsvärdet på rönt-
genronderna sjunkit på grund
av sjukvårdens nya förutsätt-
ningar. Detta är naturligt – när
sjukvården förändras måste
även utbildningen göra det.

Speciella röntgenronder
En enkel lösning skulle vara

att efter den ordinarie ronden
anordna speciella röntgenron-
der bara för kandidater, där
speciellt intressanta fall togs
upp och belystes. På så sätt
skulle båda klinikens och kan-
didaternas tid användas bättre,
eftersom det knappast är kost-
nadseffektivt att på den ordina-
rie ronden ta upp tid för samtli-
ga klinikens läkare med kandi-
datundervisning. Pengarna för
att genomföra förändringarna
borde finnas inom ramen för
den statliga ALF-ersättningen.

Resonemanget kan natur-
ligtvis appliceras även på an-
nan rondverksamhet. Det är
rimligt att mottagande kliniker
åtminstone någon gång per
vecka anordnar speciella un-
dervisningsronder, kandidat-
ronder, där speciellt intressanta
fall från undervisningssyn-
punkt diskuteras.

Går rakt in i den allmän-
na sjukvårdsbudgeten
Problemet är idag inte att

pengar saknas för utbildning,
utan att pengarna används till
annat. På de flesta undervis-
ningssjukhus finns ingen upp-
följning av vart medel ämnade
för undervisning går, vilket gör
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att man kan misstänka att med-
len ofta går direkt in i den all-
männa sjukvårdsbudgeten och
aldrig kommer kandidaterna
till del.

Den verklighet som Hem-
mingsson beskriver med ordi-
narie röntgenronder som rubri-
ceras som undervisningstillfäl-
len ger ytterligare stöd för den-
na tes. Att kalla någonting ordi-
narie för merkostnad som skall
ge ersättning från ALF-medlen
kan betecknas som falsk varu-
beteckning och är inte accep-
tabelt.

För att råda bot på proble-
men krävs en bättre uppfölj-
ning av hur ALF-medlen an-
vänds. Ett intressant exempel
härvidlag är fakulteten i Göte-
borg som prissatt den undervis-
ning som bedrivs. Således
finns ett pris för rondundervis-
ning, ett för seminarieunder-
visning, ett för operationssår
sytt av kandidat osv. Uppgif-
terna om utförda åtgärder kon-
trolleras sedan mot studenterna
och bildar underlag för kom-
mande års resursfördelning.
Intressant nog visar det sig att
betydande summor frigjorts till
undervisning efter systemets
införande.

Således bör pengar för un-
dervisning finnas även i Upp-
sala. MSF kan bara önska pro-
fessor Hemmingsson lycka till
i försöken att finna dem.

Claude Guiron
ordförande MSF,
Stockholm

Undervisningen
behöver
omstruktureras
Anders Hemmingsson har i

en insändare i Läkartidningen
13/97 bl a påpekat att de allt-
mer förkortade vårdtiderna har
försämrat möjligheterna till
undervisning av medicine kan-
didater och läkare under utbild-
ning.

Han konstaterar att tiden för
diskussion på ronderna, i hans
fall röntgenronderna, inte räck-
er till.

Efter nästan 30 års erfaren-
het som nyligen pensionerad
studierektor för medicinkur-
sen, först på Karolinska sjuk-
huset och sedan 25 år på Hud-
dinge sjukhus vill jag till fullo
instämma.

Enligt min uppfattning
finns det allt mindre tid för
»bedside»-undervisning på
grund av läkarnas allt mer pres-
sade arbetssituation.

»Bedside»-undervisningen
är mycket viktigare än den teo-
retiska undervisningen, hur
modern den sistnämnda än må
vara. Därtill kommer att säng-
platsantalet på klinikerna de
senaste åren radikalt har redu-
cerats, men inte studentantalet.

Många patienter med vanli-
ga sjukdomar som pneumoni-
er, hjärtinsufficiens eller ast-
ma, ligger inne mycket kort tid,
går i öppen vård eller ligger på
geriatriska kliniker.

Universitetsklinikerna har
ofta patienter med mycket spe-
ciella sjukdomar som får avan-
cerade behandlingar; behand-
lingar som majoriteten av de
nyutbildade läkarna aldrig
kommer att stöta på igen.

Lärarna finns på universi-
tetsklinikerna, men inte den
vanlige patienten. Låter man
studenterna tjänstgöra på
mindre specialiserade sjukhus
kommer de begeistrade tillba-
ka efter att ha sett »riktiga» pa-
tienter. Det är mitt intryck från
åren på Huddinge sjukhus.

Gemensam
för hela landet
Ytterligare en negativ för-

ändring har skett under åren:
Tidigare hade man en om-
fångsrik gemensam skriftlig
sluttentamen för samtliga kan-
didater som avslutade medicin-
kursen. Tentamen bedömdes
enhetligt över hela landet efter
en gemensam telefonkonfe-
rens. Detta tillät i viss mån en
jämförbar kunskapsnivå över
hela landet.

Samordningen är tyvärr inte
längre möjlig, eftersom kurs-
scheman varierar för mycket
mellan olika universitet.

Enligt min uppfattning har
undervisningen de senaste åren
blivit sämre. Om det lett till
sämre kunskaper och sämre lä-
kare vet jag givetvis inte.

Jag tycker att man borde
sätta sig och fundera över om
inte en omstrukturering av un-
dervisningen borde genomfö-
ras på riksplanet.

Robert Leth har som svar på
Hemmingssons insändare i
samma nummer tyckt att
grundutbildningen är bättre än
för fem år sedan. Min uppfatt-
ning är att vi fått in en del mo-
dernare element, men att vi har
förlorat i kvalitet.

Dieter Lockner
docent
f d studierektor och hög-
skolelektor,
Trångsund

Det bör vara lika
villkor för privat
och offentlig
sjukvård
I Läkartidningen 17/97 på-

står Björn Meder och Peter
Möller att Stockholms läns
landsting kommer med dubbla
budskap. I artikeln berörs en
mängd frågor, förhållanden
och relationer som inte är möj-
liga att reda ut i kort genmäle.
Men jag vill ändå göra några
kommentarer i vissa frågor.

Låt mig först klargöra att
den policy som Hälso- och
sjukvårdsnämnden antog i no-
vember 1995 om samverkan
med privatläkarna i Stock-
holms läns landsting gäller och
skall genomföras. Jag ser en
bättre samverkan och en bättre
precisering av vem som gör
vad som en viktig förutsättning
för att på bästa sätt nyttja den
resurs som privatläkare är. Då
får patienterna, som genom
sina skatter och avgifter finan-
sierar verksamheten, gott utby-
te av sina pengar.

I artikeln blandas tyvärr frå-
gor om löntagares (sjukskö-
terskors) löneutveckling med
frågan om ersättning till privat-
läkarna enligt taxor som regle-
ras i statliga förordningar.

Den ekonomiska utveck-
lingen har gjort det nödvändigt
för Stockholms läns landsting
att genom beslut om utveck-
lingsplanen och i budgetar krä-
va kostnadsminskningar både i
den verksamhet som drivs av
landstinget och i den privat
drivna verksamheten. Dessa
krav på kostnadsminskningar
innebär inte att de anställdas
löner står stilla.

Samma krav
Däremot innebär kraven –

och den poängen missar Meder
och Möller helt – att den orga-
nisation (sjukhus, klinik, vård-
central eller privata vårdföre-
tag) som den anställde arbetar
hos genom effektivisering
måste spara ihop medel för att
bekosta löneökningarna. För
mig är det naturligt att ställa
samma krav även på de privata
specialistläkarna. Krav som
knappast är förenliga med de
kostnadshöjningar som de nya
taxorna innebär.

1993 kostade privata speci-
alistläkare 532 miljoner kr i

Stockholms läns landsting.
1996 hade kostnaden ökat till
795 miljoner kr, dvs en ökning
med ca 50 procent. I de här siff-
rorna ingår inte den kostnad
landstinget har för medicinsk
service.

Meder och Möller erkänner
i sin artikel att den nya privat-
läkartaxan innebär höjda kost-
nader för Stockholms läns
landsting med 40 miljoner kr.
Hälso- och sjukvårdsnämn-
dens stab uppskattar kostnads-
ökningarna till ca 60–80 miljo-
ner kr.

Så långt är alla överens. Det
blir en kostnadsökning.

Det är denna kostnadsök-
ning jag har kritiserat. Den höj-
da privatläkartaxan ger privat-
läkarna nya, friska pengar att
betala löneökningarna, medan
den offentliga vården får beta-
la sina löneökningar med ratio-
nalisering och effektivisering-
ar.

Jag tvingas konstatera att
Meder och Möller inte delar
min uppfattning att det bör vara
lika villkor för privat och of-
fentlig sjukvård.

Bosse Ringholm
finanslandstingsråd (s),
Stockholm
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Om tidningen
inte kommer

Om Läkartidningen inte
kommit som den skall på
onsdag, fundera på om
skälet till den uteblivna tid-
ningen kan vara något av
följande:

Är prenumerationen be-
tald?

Är definitiv flyttning an-
mäld?

Postens tillfälliga efter-
sändning gäller sex måna-
der, sedan går feladresse-
rade tidningar i retur.

Men om dessa orsaker inte
kan vara de rätta: Ring Lä-
kartidningens marknads-
avdelning, telefon 08-
790 33 00.

Om prenumerationen inte
betalts i tid och läsaren
därför missar några num-
mer kan vi inte skicka des-
sa automatiskt, utan de får
köpas som lösnummer om
exemplar finns kvar.


