
Influensa- och
pneumokock-
vaccin i hög-
kostnadsskyddet
Ibland kan det, av ekono-

miska skäl, vara svårt att moti-
vera dem som behöver influen-
sa- och pneumokockvaccin att
»köpa» dessa vacciner med
tillhörande besöksavgifter.
Dessa patienter har ju i regel re-
dan stora omkostnader för sin
hälsa.

Om man har differentierade
avgifter för riskgrupper och
andra kan det uppstå »rättvise-
diskussioner» på läkarmottag-
ningarna.

Därför har Landstinget Ble-
kinge valt ett nytt alternativ; vi
har infört att dessa vaccinatio-
ner skall ingå i högkostnads-
skyddet. Vi räknar då med att
kringgå ovanstående proble-
matik; för patienter som redan
uppnått gränsen för högkost-
nadsskydd blir vaccinationer-
na gratis, och patienter som
ännu inte uppnått högkostna-
den får stämpel i sitt kort på ak-
tuella belopp.

Vi tror att detta kan bidra till
bättre följsamhet till officiella
rekommendationer med mins-
kad sjuklighet och belastning
på vården som följd.

Rickard Eitrem
smittskyddsläkare, docent,
Karlskrona

Verkligheten helt
annorlunda än
onkologerna på
Radiumhemmet
föreställer sig
Birgitta Wallbergs och Jo-

han Hanssons artikel om hand-
läggningen av maligna hudme-
lanom i Läkartidningen 28–
29/97 är viktig och bidrar till att
öka misstänksamheten och
medvetenheten  om att oklara
hudförändringar kan vara ma-
ligna melanom. Några av för-
fattarnas kommentarer och slut-
satser, som leder långt utöver
artikelns vällovliga syfte i öv-
rigt, behöver dock förtydligas.

Vi är överens om att bästa
handläggning vid misstanke
om malignt melanom i regel är
radikal kirurgisk excision. Li-
kaså skall alla pigmentnaevi,
om de kirurgiskt handläggs,

excideras radikalt och sändas
för analys. Det är givetvis
önskvärt att alla oklara hudför-
ändringar skall mikroskopiskt
analyseras.

Författarna har analyserat
325 diagnostiserade melanom i
Stockholm–Gotlandregionen.
Av dessa bedöms 58 (18 pro-
cent) »felaktigt» handlagda.

Överraskningsdiagnoser
Radiumhemmets läkare sät-

ter sig här till doms över kolle-
ger som verkar i en helt annan
klinisk verklighet än författar-
nas. Tyvärr är verkligheten så-
dan att många maligna mela-
nom är överraskningsdiagno-
ser. Författarna ger många re-
ferenser till denna verklighet.
Om man ytterst sällan ställs in-
för problemet behöver man
aldrig befaras »göra fel» eller
utsätta patienten för den »fel-
behandling» som refereras i ar-
tikeln. Å andra sidan, ju oftare
läkaren möter problemet att
diagnostisera olika typer av
hudförändringar, dermatiter el-
ler tumörer, desto större är
möjligheten att några av dessa
förändringar överraskande vi-
sas utgöras av malignt mela-
nom. Vid hudklinikerna i
Stockholm bedöms årligen ca
14 000 patienter med olika
hudtumörer, andelen tumörpa-
tienter bland privata hudläkare
är i samma storleksordning, ca
30 procent.

Korrekt diagnos
Det som ej framhålls i arti-

keln är att i majoriteten av de
enligt författarna »felaktigt»
handlagda fallen har patienten
erhållit korrekt diagnos, och
oftast därmed räddats till livet!
Studien kan ej heller påvisa att
de patienter som ingått haft
sämre prognos, 5 procent avlid-

na jämfört med 6 procent i den
»korrekt» handlagda gruppen.

Det är rent nonsens att påstå
att t ex stansbiopsier kan
»äventyra» handläggningen.
Vad kan annat göras än att ex-
cidera förändringen i sin hel-
het, radikalt, när diagnosen är
form av malignt melanom?
Vad gäller stora tunna lentigo
maligna melanom är det ej sä-
kert att kirurgisk excision är
det från patientens synpunkt
kosmetiskt enda och bästa al-
ternativet.

Om man analyserar förfat-
tarnas Tabell I är endast 12 fall
felaktigt handlagda, dvs hud-
förändringar som handlagts
utan mikroskopisk analys, dvs
< 4 procent. Detta tyder på en
god handläggning av dessa
problematiska fall inom regio-
nen!

Sammanfattningsvis: Ma-
ligna melanom med ovanlig
klinisk presentation förekom-
mer. Alla läkare som sysslar
med behandling och diagnostik
av hudförändringar kommer att
råka ut för vad Radiumhem-
mets läkare anser vara felbe-
handling. Hudläkare är väl
medvetna om diagnostiska
svårigheter av maligna mela-
nom, vilket gör att hög andel
oklara lesioner biopseras för att
bättre planera fortsatt behand-
ling. Detta bidrar till att patien-
ten får korrekt diagnos. En en-
kel överslagsberäkning hade
fått författarna att inse det
orimliga i förslaget att excidera
alla dysplastiska naevi i vårt
land. Att dessutom primärt ex-
cidera alla oklara hudföränd-
ringar som förekommer på en
hudmottagning är en ännu stör-
re orimlighet.

Erik Borglund
privat hudläkare,
Stockholm

Replik:

Konstruktiv
diskussion
önskas
Vårt syfte har varit att peka

på problem och brister i den
primära handläggningen av
hudmelanom och att initiera en
konstruktiv diskussion – inte
att sätta oss till doms över kol-
leger.

Vår definition av bristfällig
primär handläggning utgörs ej
av eget tyckande utan är grun-
dad på rekommendationer om
total excision utarbetade av
Svenska melanomstudiegrup-
pen [1].

Vi anser bestämt att intrale-
sionella biopsier och curettage
är bristfälliga åtgärder vid hud-
melanom utom i speciella un-
dantagsfall som finns angivna i
en av våra artiklar. Dessa förfa-
randen leder ofta till problem i
den histopatologiska diagno-
stiken, i vårt material gäller det
för 23 av de 43 fall som hand-
lagts med stansbiopsi eller yt-
lig excision. Tydliga exempel
ges också i våra fallbeskriv-
ningar. Svårigheter att säkert
bedöma t ex tumörtjockleken
kan leda till svårigheter att kor-
rekt bedöma prognos, att ta
ställning till omfattning av ef-
terföljande utvidgad excision
och till deltagande i pågående
studie av adjuvant interferon-
behandling vid högriskmela-
nom. Liknande synpunkter har
tidigare framförts i Läkartid-
ningen [2].

Stora diagnostiska
svårigheter
Vi är helt överens med Erik

Borglund om att den kliniska
diagnostiken av hudmelanom
ofta är svår, vilket ju framgår
redan av titeln på vår artikel om
hudmelanom.

Detta innebär att möjlighe-
ten av melanom bör finnas i
åtanke och total excision och
mikroskopisk analys utföras i
största möjliga utsträckning då
biopsi anses motiverad för att
utesluta tumör – även vid aty-
piska förändringar. Vi har där-
emot givetvis inte menat att
samtliga oklara hudförän-
dringar hos patienter på hud-
mottagningar eller annorstädes
skall excideras!

Vi beklagar om vi uttryckt
oss oklart på denna punkt. Vi
har givetvis inte heller framfört
det orimliga förslaget att alla
dysplastiska nevi skall excide-
ras. Däremot leder generös ne-
vuskirurgi till ökad tidig dia-
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gnostik och förbättrad prognos
vid hudmelanom [3].

Missvisande
Eva Åsbrink och medarbe-

tare har i Läkartidningen
32–33/97 framfört synpunkter
på vår artikel och hävdat att vi
angivit för låg siffra angående
de melanom som primärt hand-
läggs på hudklinik i Stock-
holm–Gotlandsregionen. Våra
siffror har hämtats från en tidi-
gare publicerad genomgång av
samtliga fall som diagnostise-
rats på akutkliniker i Stock-
holm–Gotlandsregionen 1976–
1993 [4].

Sammanställningen avser
den klinik där det initiala dia-
gnostiska ingreppet utförts.
Detta innebär att om en patient
bedömts på en samarbetsmot-
tagning med bl a hudläkare och
sedan den diagnostiska kirur-
gin utförts av plastikkirurg så
registreras patienten som pri-
märt handlagd av plastikkir-
urg.

Enligt denna sammanställ-
ning diagnostiserades på akut-
sjukhusens hudkliniker i regio-
nen år 1990 31 fall, 1991 19
fall, 1992 40 fall och 1993 23
fall. Man skriver också att de
egna melanompatienternas
tumörer de senaste åren till
70–80 procent primärt totalex-
ciderats.

Om »egna patienter» avser
Södersjukhusets patienter
överensstämmer andelen väl
med våra resultat (82 procent
helt korrekt handlagda).

Birgitta Wallberg
ST-läkare, journalist,
Johan Hansson
docent, avdelningsläkare,
båda vid Radiumhemmet,
Karolinska sjukhuset,
Stockholm
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Släpp in konkur-
rens i vårt lands
sjukvård
Konkurrens gynnar kunder-

na och släpper fram kreativitet
och ökad kvalitet. Konkurren-
sen inom svensk sjukvård är
låg för närvarande. Även vi lä-
kare bör  vara positiva till ökad
konkurrens – i det långa loppet
ger konkurrensutsatta områden
i samhället bättre villkor än po-
litikermonopoliserade.

Problemet är att »svårt sju-
ka kan ej betala» gör stöd från
skattebetalarna nödvändigt.
Men det utesluter ej att viss del
av sjukvården kan konkurrens-
utsättas.

Börja med den billigaste de-
len av öppen vård. Öppna en K-
sektor på försäkringskassan.
Tillåt fri etablering på denna
K-sektor för alla läkare i hela
landet, och fri prissättning. Pa-
tienterna betalar själva läkaren
hela kostnaden, men får tillba-
ka 50 procent av försäkrings-
kassan, efter uppvisande av
kvittot. Även labkostnader och
läkemedel bör betalas till 50
procent av patienterna.

Denna fria sektor kommer
bara tillåta ökad konkurrens i
den billigaste delen av sjukvår-
den. Men varför inte pröva där?

Bengt Lindqvist
med dr, docent,
Umeå

Problem kan
ses från mer
än ett håll
I Läkartidningen har jag i

sommar följt en intressant serie
om epilepsi, senast i 30–31/97.
Jag instämmer i de presentera-
de fakta och har ingen kom-
mentar till dessa. Min kom-
mentar gäller sättet att med pa-
tienten diskutera den teratoge-
na effekten av antiepileptika.

Statistiskt finner man en
fördubbling av missbildnings-
frekvensen hos barn födda av
mödrar som under graviditeten
tagit antiepileptika. Detta låter
högst skrämmande. Men i dis-
kussionen bör man också vän-
da på siffrorna. Missbildnings-
frekvensen hos befolkningen i
allmänhet ligger på ca 3 pro-

cent, vilket ger en chans till ett
helt välskapat barn på ca 97
procent. En fördubbling av ris-
ken innebär att den blir ca 6
procent. Detta innebär i sin tur
att chansen att få ett helt väl-
skapat barn sjunker från 97 till
94 procent.

Dessa siffror är lika sanna
som uppgiften om en fördubb-
ling av missbildningsfrekven-
sen – bara sedda från andra hål-
let.

Jag är inte ute efter att kom-
ma med några hurtfriskt, orea-
listiskt optimistiska siffror
(och gör ju inte heller så), bara
efter att alltid kunna se pro-
blem från mer än ett håll. Jag
tror att detta synsätt kan tilläm-
pas i många medicinska situa-
tioner. Till exempel har en
sjukdom med 80 procents mor-
talitet onekligen en fruktans-
värt hög mortalitet, men ändå
får man inte glömma att fak-
tiskt var femte patient överle-
ver.

I min egen verksamhet, som
nu är avslutad, har jag mött
många patienter och anhöriga
som funnit att attityden »låt oss
se problemet från mer än ett
håll» varit till hjälp och under-
lättat patientens benägenhet
och förmåga att utnyttja läka-
ren som ett bollplank för att tes-
ta egna funderingar. Jag kan in-
tyga att samarbetet blir mer gi-
vande för båda parter.

Ingrid Gamstorp
professor,
Uppsala

Brist på kunskap
eller brist
på kritiskt
tänkande?
I samband med 450-årsmin-

net av Luthers död fanns i den
norska Läkartidningen en arti-
kel om Martin Luthers soma-
tiska sjukdomar skriven av O H
Iverssen – lutheran och pato-
log vid Rikshospitalet i Oslo.
Förutom en redovisning för
den store reformatorns allt svå-
rare och allt plågsammare sjuk-
domstillstånd framkommer av
publikationen att Luthers enor-
ma arbetskapacitet trots detta
förblev helt obruten fram till
hans bortgång 63 år gammal.

I våras presenterade Ste-
phan Rössner på Läkartidning-

ens PS-sida [1] en kort resumé
av Iverssens artikel. Tyvärr
hade det i Rössners artikel
smugit sig in två sakfel, fel som
visserligen ej påverkar själva
sakinnehållet.

Hos Iverssen står helt i
överensstämmelse med histo-
riskt kända fakta [2]: »3 januar
1521 ble Luther lyst i bann. –
Men Fredrik den vise arranger-
te et »overfall» och brakte Lu-
ther i sikkerhet i borgen War-
burg i Eisenach, hvar han ble
holdt i et mildt fangen-
skap. – Forkledd som junker
Jørg oversatte han det nye tes-
tamente till datidens tysk, en
språklig bragd.» Rössner skri-
ver: »Efter sina teser på kyrk-
dörren i Wittenberg 1517 lys-
tes han i bann 1521, gömdes
undan i kloster och levde sedan
med dålig hälsa.» Vidare upp-
ger Rössner att Luther översat-
te hela bibeln från hebreiska till
tyska. En omöjlig bedrift. En-
dast Gamla Testamentet fanns
på hebreiska! Nya Testamentet
däremot var skrivet på grekis-
ka, men förelåg även i en la-
tinsk översättning [2].

Alternativa förklaringar
Vad beror det på att ingen

av läkartidningens läsare av PS
har reagerat? Jag kan tänka mig
många förklaringar. Här följer
bara några alternativ.

1. Man litar till den grad på
en professors auktoritet att allt
som kommer från hans penna
betraktas som absolut sanning.

2. Man är så väluppfostrad
(väldresserad?) att man avstår
från att framföra kritik.

3. Man är så luttrad av tidi-
gare erfarenheter att man inser
att det är meningslöst att käm-
pa mot fabricerade nysanning-
ar.

4. Man saknar grundläg-
gande historiska kunskaper.

5. Posten har systematiskt
sorterat bort alla läsarbrev som
skulle komma till läkartidning-
en.

Gregor Katz
pensionerad läkare,
Danderyd
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