
Osaklig analys
i ledare om
registrering
av diagnos
på recept
Läkartidningens ledare i

21/97 går till förnyat angrepp
mot bl a Socialstyrelsen på
grunder som är mer än vanligt
tveksamma.

Socialstyrelsen beklagas
för att den inte helt gett upp tan-
ken på registrering av diagnos
på recept.

Det borde vid det här laget
ha stått klart för Läkartidning-
en att Socialstyrelsen har att
fullgöra vad som bestäms av
regering och riksdag. Det fram-
går klart av de beslut som fat-
tats i dessa organ att frågan om
diagnos på recept är en del av
en beslutad reform.

Socialstyrelsen har framfört
förslaget att alternativa vägar
att inhämta motsvarande infor-
mation borde prövas bl a efter
samråd med Svensk förening
för allmänmedicin. Vi har ock-
så fått gehör för detta från rege-
ringen. Med utgångspunkt bl a
häri har försöksverksamheten
för läkemedelsregistrering ut-
formats.

Goda lösningar 
eftersträvas
Socialstyrelsen kan inte

självsvåldigt förfoga över riks-
dagens beslut. Däremot strävar
vi efter att få fram goda och för
alla acceptabla lösningar. Att
Läkartidningen i populistisk
iver söker klandra oss för detta
måste betyda en avsevärd brist
på insikt om hur samhällsverk-
samhet måste bedrivas.

Att kunskap om förskriv-
ningsorsak skulle vara onödig i
ett »early warning»-system när
det gäller läkemedelsbiverk-
ningar tyder på ett behov att
förnya den medicinska kunska-
pen inom Läkartidningen. Up-
penbarligen kan allvarliga bi-
verkningar inträffa som en
följd av icke förutsedd interak-
tion mellan patientens grund-
sjukdom och läkemedlet. Den
acceptabla risken för biverk-
ningar är självklart annorlunda
vid ett allvarligt sjukdomstill-
stånd än vid ett banalt.

Inte minst viktigt är att ock-
så kunna dementera vanligt fö-
rekommande rapporter att lä-
kemedel har allvarliga, oförut-
sedda biverkningar.

Tillgång till stora material
om läkemedelsexponering och
förskrivningsorsak ger unika

möjligheter att undvika över-
driven försiktighet. För patien-
terna är detta ett förstarangsin-
tresse.

Får inte, kan inte, vill inte
Återföringen av informa-

tion om förskrivning till läkare
och andra förskrivare får verk-
lig betydelse först i ett skede
där det är möjligt att jämföra
förskrivningsmönster. Det är
en mycket viktig – och
svår – utvecklingsuppgift att
skapa sådana jämförelsemöj-
ligheter. Däremot skall inte
återföringen göras på ett sådant
sätt att tillsynsfrågor kan aktu-
aliseras. Socialstyrelsen får
inte, kan inte och vill inte arbe-
ta med förskrivningsrapporte-
ringen på detta sätt.

Arbetet som nu bedrivs är
ett led i att med egenkontrollen
som utgångspunkt stärka kva-
liteten i vården. Tidigare har
det funnits ett starkt intresse för
detta även från Läkartidning-
en. Från läkarkåren upplever vi
att detta intresse fortfarande är
mycket påtagligt.

Claes Örtendahl
generaldirektör,
Socialstyrelsen 

Kommentar

Öppet för dialog
Läkartidningen är medveten

om att de statliga verken inte
skriver lagarna. Socialstyrel-
sens uppfattningar har dock stor
betydelse för hur statsmakterna
slutgiltigt utformar sina förslag.

Veterligen har Socialstyrelsen
aldrig motsatt sig registrering
av förskrivningsorsak.

I remissyttrandet över be-
tänkandet Reform på recept ut-
tryckte Socialstyrelsen en be-
svikelse över att utredningsför-
slaget inte nämnt verket som en
möjlig användare av receptre-
gistret. I sammanhanget kräv-
de SoS att »receptet bör inne-
hålla personuppgifter så att rik-
tade studier kan göras».

Bestäms vad recept-
registret får innehålla
I den lag om recept som

riksdagen beslutade om fast-
ställs vad receptregistret får
innehålla, inte vad det skall in-
nehålla.

Därmed torde Socialstyrel-
sen i realiteten ha ett stort mått
av handlingsfrihet vid utform-
ningen av systemet.

Beträffande behovet av för-
skrivningsorsak i »early war-
ning-system» baserar sig leda-
ren på den medicinska sakkun-
skap som anlitats i samband
med Läkarförbundets yttran-
den över reformförslaget. I be-
greppet »early warning» ligger
behovet av en snabb reaktion
på en oväntad, allvarlig läke-
medelsbiverkning – dvs det
handlar i det läget inte om nå-
gon sorgfällig analys av sam-
band med t ex olika diagnos-
grupper.

Gäller personnummer-
baserade register
När det gäller återföringen

av information till förskrivarna
har Läkartidningen och läkar-
kåren ingen annan mening än
Socialstyrelsen. Vad kritiken
gäller är att denna verksamhet
baseras på personnummerbase-
rade register som därmed aldrig
kan ge en total garanti när det
gäller integritetsaspekterna.

Det är något förvånande att
Socialstyrelsen uppvisar en så-
dan okänslighet när det gäller
oron hos både allmänhet och
förskrivare över att känsliga
uppgifter om sjukdomar förs in
i personregister. Även oron i
sig – befogad eller ej – är värd
att ta hänsyn till.

Likväl – kritiken i ledaren
riktades inte primärt mot Soci-
alstyrelsen utan mot själva tan-
ken på registrering av diagnos
på receptblanketterna. Det är
således glädjande att SoS nu
inser att man bör försöka finna
bättre lösningar i samråd med
företrädare för läkarkåren.

Red

Tydliga budskap
kan återupprätta
patienternas 
förtroende för
AT-läkarna
»Det finns från Socialsty-

relsens sida inte på något vis
försök till inkompetensförkla-
ring av AT-läkare» är Olof Ed-
hags svar på Niklas G Eker-
stads insändare i Läkartidning-
en 17/97. Att det inte varit So-
cialstyrelsens avsikt att inkom-
petensförklara AT-läkare för-
tar inte effekten. Faktum kvar-
står att det budskap Socialsty-
relsen vid upprepade tillfällen
förmedlat via massmedierna
fokuserats på just AT-läkare
som den bristande länken i
kompetenskedjan. Det veten-
skapliga underlaget för detta
har däremot inte redovisats.

Kompetensen i det akuta
omhändertagandet är en kom-
plex fråga där AT-läkare dess-
utom använts som argument i
parallelldebatten rörande cen-
tralisering versus decentralise-
ring av akutsjukhus. Man kan
inte förvänta sig att detta ska
belysas nyanserat i massmedi-
erna. I dessa vulgariseras infor-
mationen.

Man kan däremot förvänta
sig att Socialstyrelsen, som
myndighet, besitter nödvändig
kunskap om massmedierna för
att lyckas formulera budskap
så att de inte misstolkas. Tydli-
ga budskap och svar.

I Olof Edhags replik hade
man hoppats på ett svar på
Niklas G Ekerstads väl berätti-
gade fråga avseende dokumen-
tationen för hypotesen att AT-
läkare skulle vara mindre pati-
entsäkra än legitimerade läkare
– i synnerhet än legitimerade
läkare som inte gått primärjour
tidigare!

Dementera!
I sin replik slår Olof Edhag

fast att bristande ledarskap är
en avgörande orsak till att pati-
enterna utsätts för säkerhetsris-
ker. Inkluderar detta Socialsty-
relsens ledande funktion i
egenskap av tillsynsmyndig-
het? För att återupprätta patien-
ternas förtroende för AT-läka-
re, liksom underläkarnas för-
troende för Socialstyrelsen,
måste Socialstyrelsens mass-
mediala budskap vara mycket
tydliga och väl underbyggda.
Om Socialstyrelsen inte avsett
att inkompetensförklara AT-
läkarna behöver tidigare utta-
landen dementeras, inte i pro-
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»Det är något förvånande att
Socialstyrelsen uppvisar en
sådan okänslighet när det
gäller oron hos både allmän-
het och förskrivare över att
känsliga uppgifter om sjukdo-
mar förs in i personregister.»
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fessionens facktidskrifter, utan
i fora som riktar sig till mål-
gruppen, det svenska folket.

Konstruktiv diskussion
med läkarna
När det gäller Socialstyrel-

sens kommunikation gentemot
professionen efterlyses där-
emot en konstruktiv, fördjupad
diskussion om hur Socialsty-
relsen verkligen kan bidra till
att utveckla och kvalitetssäkra
återväxten i läkarkåren. Varje
analys som inte erkänner att
första primärjourstjänstgöring-
en alltid är den första, oavsett
när i karriären den förläggs, är
alltför grund. Det som avgör
patientsäkerheten är den sam-
lade jourkompetensen, dvs pri-
mär- och bakjour. Tillåter ni
inga lärlingar idag finns inga
mästare i morgon.

Carolina Wetterqvist
ledamot
Mattias Hällje
Sylfs styrelseordförande

Konstruktivt
förslag
om förbättrad
utbildning
i akutvård
efterlyses
I sitt genmäle i Läkartid-

ningen 17/97 påpekar Olof Ed-
hag, överdirektör på Socialsty-
relsen, att jourtjänstgöringen
för AT-läkare är ett viktigt mo-
ment »...fram till läkarexa-
men» (Samtliga AT-läkare har
läkarexamen; undertecknads
anm.) Med hänvisning till för-
arbetena till allmäntjänstgö-
ring framhävs emellertid därpå
att AT-läkare – av patientsä-
kerhetsskäl – inte bör svara för
primärjouren. Vidare har Soci-
alstyrelsen fått information om
AT-läkare som känner sig »ut-
lämnade» och som har »fått för
stort ansvar utan tillräckligt
stöd». Man medger dock att det
finns  »...problem även med
äldre, erfarna jourhavande».

Flera frågor inställer sig:
Varför känner sig AT-läka-

re egentligen utlämnade?
Medför nödvändigtvis for-

mellt minskat ansvar en upple-
velse av ökat stöd?

Vilka belägg har man för att
en legitimerad läkare, utan fö-
regående självständigt jourar-
bete, känner sig mindre utläm-
nad första primärjoursnatten?

Tillsynsorganets represen-

tant synes undvika huvudfrå-
gan, nämligen vilket stöd Soci-
alstyrelsen har för sin förmo-
dan att patienters säkerhet blir
eftersatt med AT-läkare som
primärjourer. Tidigare redovi-
sad Lex Maria/HSAN-statistik
styrker inte hypotesen.

I t ex Läkartidningen 50/94
refererades studier, vilka inte
heller gav något stöd åt äm-
betsverkets farhågor. Som
konstaterades i ledaren i Läkar-
tidningen 15/97 är den samlade
kompetensen i jourlinjen avgö-
rande för akutvårdens kvalitet.
För övrigt är det enligt Läkar-
förbundet nödvändigt att AT-
läkare får gå jour.

Avslutningsvis bedyrar
Olof Edhag att man inte önskar
inkompetensförklara AT-läka-
re. Detta må – i bokstavlig me-
ning – vara sant; bevekelse-
grunden är nog en annan. Ef-
fekten av Socialstyrelsens
massmedialt inriktade ageran-
de blir dock en inkompetens-
förklaring; fråga gärna de »ut-
lämnade» själva (eller patien-
terna)! Om ämbetsverket verk-
ligen har föresatsen att öka
tryggheten hos AT-läkarna har
de ordinerat en döbelnsmedi-
cin. Saklig kritik och konstruk-
tiva förslag om förbättrad ut-
bildning i akutvård efterlyses!

Niklas G Ekerstad
vikarierande
distriktsläkare,
Säffle

Replik:

AT-läkare
på akuten
– självklart
Det är fult att försöka på-

dyvla någon bevekelsegrunder
som inte existerar. Socialsty-
relsens bevekelsegrund då det
gäller att ha högsta möjliga
kompetens på jourhavande lä-
kare är ingen annan än att full-
följa vår huvuduppgift, nämli-
gen att utöva tillsyn över
svensk hälso- och sjukvård
med målet så säker och god
sjukvård som möjligt.

Socialstyrelsen utövar sin
tillsyn utan att beakta någon
särskild personalkategoris sär-
intressen. Socialstyrelsen arbe-
tar på uppdrag av riksdag och
regering. Även om Socialsty-
relsen skulle ha annan uppfatt-
ning än våra uppdragsgivare –
vilket vi i detta fall inte
har – har vi ändå att fullfölja
vårt uppdrag. Därav det citat ur
förarbetena till AT-tjänstgö-
ringen som gavs i Läkartid-
ningen 17/97: »viktigt ... att
den läkare som tar emot och
undersöker patienter under
jourtid har legitimation för lä-
karyrket.»

Jag kan vidare inte undgå att
reflektera över hur det kan
komma sig att två personer
som genomgått läkarutbild-
ning tycks vidhålla att man
måste »riskera» något på den
första primärjouren. Som Ca-
rolina Wetterqvist och Mattias
Hällje så riktigt påpekar, det är
den samlade jourkompetensen
som avgör patientsäkerheten.

Slutligen är det för mig obe-
gripligt att elever vill avstå från

handledning. I alla andra avse-
enden brukar det motsatta för-
hållandet råda, nämligen krav
på mer handledning.

Det finns mycket starka
skäl att värna om det svenska
synsättet på läkarutbildning
med klinisk träning under
handledning före läkarexamen.
Detta genomsyrar långt ifrån
alltid läkarutbildningen i en del
europeiska länder. Självklart
AT-läkare i jourverksamhet
men under handledning.

Olof Edhag
överdirektör,
Socialstyrelsen

Vad händer med
informations-
gransknings-
mannen?
Sedan många år har Läke-

medelsindustriföreningen (LIF)
haft en institution för kritisk
granskning av läkemedels-
information – informations-
granskningsmannen (IGM).
Genom Bengt Lundh, senaste
åren kompletterad med Hans
Liedholm har IGM med stor
professionalism och integritet
påtalat avvikelser från det re-
gelverk som LIF upprättat.
Frestelserna att tänja på grän-
serna är många i den hårda kon-
kurrens som kännetecknar lä-
kemedelsmarknaden. Genom
IGMs arbete har övertramp
snabbt brännmärkts och de
värsta avarterna försvunnit
från marknaden.

Vetskapen om IGMs verk-
samhet har sannolikt haft en fö-
rebyggande effekt vid läkeme-
delsindustrins marknadsavdel-
ningar. Det sätt på vilket detta
system för självsanering hittills
praktiserats har gjort behovet
av samhällelig granskning av
läkemedelsinformation mindre
påkallat.

Oro för försämring
När vi nu får veta att Bengt

Lundh och Hans Liedholm inte
skall fortsätta sina uppdrag
som IGM känner vi oro för att
verksamhetens kvalitet även-
tyras. Är det så att omorganisa-
tionen föranleds av att IGMs
stränga granskning misshagat
uppdragsgivaren?

Vi vill på detta sätt uttrycka
vår stora uppskattning av det
arbete Lundh och Liedholm ut-
fört. Vi förväntar att den över-
flyttning av verksamheten till
Stockholm, som LIF planerar,
inte samtidigt kommer att föl-
jas av sänkta krav  på läkeme-
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Till »korrespondens» välkomnas korta inlägg (högst 400 ord
plus, om nödvändigt, ett fåtal referenser), i två exemplar och

med dubbelt radavstånd.

Eftersom korrespondensspalterna är ett mått på läsarnas in-
tresse för tidningen vill vi även fortsättningsvis värna om den-
na avdelning, som har högt läsvärde. Genom att varje insän-
darskribent fattar sig kort kan vi bereda plats för fler och pu-

blicera snabbare.

Redaktionen förbehåller sig rätten att rubricera och förkorta
inlägg. För att påskynda publiceringen sänds normalt inget

korrektur till författaren.

Max 400 ord
i korrespondensspalten!

Alltid dubbelt radavstånd!
Samtliga manus, även kor-
ta inlägg i debatt- och kor-
respondensspalterna, skall
vara utskrivna med minst
dubbelt radavstånd och
max 25 rader per sidan.  


