
Information ges
om risker och
möjligheter

Vi tackar Ingrid Gamstorp
för hennes kommentar i Läkar-
tidningen 36/97 till vår artikel i
34/97 om bl a risker i samband
med epilepsi och graviditet. Vi
instämmer helt i hennes syn-
punkter om sättet att med pati-
enten diskutera den teratogena
effekten av antiepileptika. I
själva verket brukar också vi
uttrycka risker och möjligheter
beträffande fosterskador på
precis det sätt som Ingrid
Gamstorp föreslår när vi infor-
merar och diskuterar med våra
patienter.

Torbjörn Tomson
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Bengt Danielsson
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Frågor kvarstår
om integrering
av den prehospi-
tala akutvården
Det är ett angeläget pro-

blem som Johan Herlitz tar upp
i sin artikel om infarktbegrän-
sande behandling vid akut
hjärtinfarkt (Läkartidningen
28–29/97). Det är ett problem
med många dimensioner och
där det vad jag förstår inte finns
någon enkel lösning. Ett par
problemställningar som kan-
ske är de mest begränsande tar
Johan Herlitz inte upp:

1. Diagnos måste ställas av
härför kunnig person före
trombolysbehandling av hjärt-
infarkt.

2. Hjärtinfarktvården på
större sjukhus är uppbyggd så
att den inte per automatik är
tillgänglig för akutintaget, och
kanske till och med inte ens lo-
kaliserad vid akutintaget.

3. Det har gjorts ett flertal
studier på prehospital trombo-
lys, och några av dessa studier
har visat tämligen lika resultat
mellan behandling på sjukhus
respektive prehospitalt, kanske
möjligen för man inte skilt på
infarktlokalisationer.

4. Stora delar av den svens-
ka ambulanssjukvården har för
närvarande inte den kompetens

som krävs för att kunna ge-
nomföra denna avancerade be-
handling, eftersom den av tra-
dition haft en medicinsk led-
ning som mer intresserat sig för
de mera ovanliga men desto
mer spektakulära traumafallen.

5. Även om klara tidsvins-
ter för behandling skulle kunna
göras också inom delar av våra
tätbefolkade områden så finns
inte tillräckliga resurser inom
ambulanssjukvården för att ta
på sig även denna uppgift, utan
resurser skulle få överföras
från de enheter som idag har att
ta ansvar för hjärtinfarktvården
på sjukhuset.

Jag delar fullt Johan Herlitz
uppfattning om önskvärdheten
av dessa terapeutiska insatser i
tidigt skede vid vissa typer av
hjärtinfarkter. Vi har med hjälp
av den nu tillgängliga tekniken
för telemedicin möjlighet att
överbrygga en del av de dia-
gnostiska och kompetensmäs-
siga hindren. Dock kvarstår av-
görande frågor om integrering
av de prehospitala insatserna
med det som sker på akutsjuk-
huset och om vem som skall
fatta terapeutiska beslut och på
vilken grund dessa beslut skall
fattas.

Den mobila
prehospitala akutvården
Som jag personligen ser det

skulle en integrering och ut-
byggnad av den mobila prehos-
pitala akutvården både kunna
medföra vinster i termer av
ökad överlevnad, men också
ekonomiskt för i första hand de
tre storstadsregionerna i form
av möjligheten att minska anta-
let akutintag och möjligen även
minska de efterföljande vårdti-
derna.

Här krävs dock ett nytän-
kande där hela vårdkedjan inte-
greras och den högkvalificera-

de vården börjar redan hemma
hos patienten och inte som idag
efter ett transportskede med
ambulans följt av ett sorte-
ringsskede på ett akutintag som
i bästa fall för patienten till en
kunnig infarktbegränsande
vård.

Per Juhlin
överläkare, akutkliniken,
Universitetssjukhuset
MAS, Malmö

Replik:

Kompetens och
utbildning en
förutsättning
Per Juhlins inlägg i debatten

om infarktbegränsande be-
handling vid akut hjärtinfarkt i
ambulansen är viktigt och jag
vill kommentera hans inlägg
enligt följande:

1. Självklart måste diagnos
ställas av härför kunnig person
innan trombolysbehandling
påbörjas. Jag tror att specialut-
bildade sjuksköterskor har en
kompetens som uppfyller des-
sa krav.

2. Lokala problem är själv-
klart avgörande faktorer för
huruvida behandling med ex-
empelvis trombolys kan påbör-
jas på akutintaget. Detta måste
lösas från fall till fall.

3. Gör man en samman-
ställning av samtliga studier
som jämfört effekten av trom-
bolysbehandling påbörjad
utanför sjukhus med trombo-
lysbehandling påbörjad på
sjukhus, så finner man att de
förstnämnda sänker dödlighe-
ten. Det är ingen tvekan om att
denna effekt är mera påtaglig i

glesbygdsområden där tids-
vinsterna är mer markanta.

4. I ledningen för ambu-
lanssjukvården måste det vid
sidan av hög anestesiologisk
kompetens finnas en hög kar-
diologisk kompetens. Detta är
en grundförutsättning för att
den tidiga hjärtinfarktvården
skall kunna optimeras.

5. Ett intimt samarbete mel-
lan ambulanssjukvården och
vården på hjärtinfarktavdel-
ningar är en grundförutsättning
för att en effektiv hjärtinfarkt-
begränsande behandling ska
kunna genomföras.

Detta innebär att ambulans-
personalen av kardiologisk ex-
pertis får vidareutbildning,
feed back, patientgenomgång-
ar etc. Telemedicinsk teknik
utgör ett mycket värdefullt
komplement.

Om kompetens att påbörja
trombolysbehandling i ambu-
lansen saknas kan man övervä-
ga att styra behandlingen från
hjärtinfarktavdelning via di-
rektöverfört EKG och direkt-
kommunikation mellan hjärt-
infarktavdelning och ambu-
lanspersonal. Det allt ökande
utnyttjandet av sjuksköterskor
i ambulansen gör dock att detta
kanske inte behöver bli ett om-
fattande behandlingsalternativ.
En förutsättning är att sköters-
korna får en gedigen utbildning
i akut hjärtinfarktvård.
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Rädsla för Salus
eller rädda din
försäkrings-
kostnad?
Stimulerad av insändaren

»Varning för Salus» i Läkartid-
ningen 32–33/97 vill jag ytter-
ligare förstärka misstron för
»vårt eget försäkringsbolag».
Som insändaren har jag själv
med min familj sedan 1955
haft samtliga försäkringar i
nämnda försäkringsagentur i
tron att man agerade helt i för-
säkringstagarnas intresse.
Smärre självriskförmåner i bl a
fordonsförsäkringar har ägnat
att förstärka denna tilltro, var-
för det knappast tett sig angelä-
get att närmare kontrollera
andra försäkringsgivares er-
bjudanden.

Salus ombildning till aktie-
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