
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
docent, överläkare,
Stockholm
Birger Winbladh
docent, högskolelektor,
Stockholm
Bengt Danielsson
professor, Uppsala

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.

Johan Herlitz
docent, överläkare, kardio-
logdivisionen, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset/
Sahlgrenska, Göteborg

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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bolag och det sätt på vilket man
då fördelade aktier bland för-
säkringstagarna gav mig anled-
ning att närmare gå igenom
mina försäkringar, i avsikt att
finna lämpliga ersättare bland
försäkringsinstituten.

Korrespondens med Salus
har ej blivit besvarad, och man
har tydligen nöjt sig med att bli
av med en överårig riskfylld
försäkringstagare, som snart
faller även för »gruppförsäk-
ringsstrecket». Jag har dock
helt klart erfarit att byte till
andra försäkringsbolag gett ett
icke obetydligt klirr i egen pen-
sionsinkomst, samtidigt som
försäkringsförmånerna ej skil-
jer sig från dem via Salus, utan
i många fall är klart mer fördel-
aktiga.

Slutsats: Varning för Salus
och lycka till hos andra försäk-
ringsgivare. Erfarenheten av
alla års direktkontakt med
Trygg-Hansa som Salus mång-
åriga bolagskontakt har enbart
varit positiv, men kostnadsni-
vån via Salus har lämnat myc-
ket övrigt att önska.

Bengt Krouthén
f d klinikchef, Östersund

Replik:

Bästa möjliga
service
vår strävan
Salus uppgift är att erbjuda

konkurrenskraftiga försäkring-
ar och andra finansiella tjänster
till läkare och andra väl defini-
erade målgrupper. Vår strävan
är att i alla kundkontakter ge
bästa möjliga service.

Bengt Krouthén meddelade
Salus i början av 1997 att han
önskade byta försäkringsbo-
lag. Motivet var, så vitt vi har
förstått, inte missnöje med Sa-
lus försäkringsverksamhet
utan med hur fördelningen av
aktier gjordes i samband med
att Salus ombildades till aktie-
bolag. Denna uppfattning får vi
naturligtvis respektera. Det bör
dock påpekas att principerna
för aktietilldelning i samband
med likvidationen av det ömse-
sidiga försäkringsbolaget följ-
de reglerna enligt Försäkrings-
rörelselagen och verkställdes
efter Finansinspektionens god-
kännande.

Tilldelningen av aktier
skedde till dem som var försäk-
ringstagare i Salus Ömsesidig
vid beslutet om likvidation på
bolagsstämman med 17 okto-
ber 1995. Vid denna tidpunkt

bedrev Salus Ömsesidig endast
sjukförsäkringsrörelse i egen
regi. (Andra försäkringar till-
handahölls av Salus på agen-
turbasis.) Det var därför endast
sjukförsäkringstagare i Salus
Ömsesidig som kunde få del av
överskottet i samband med lik-
vidationen. Aktietilldelningen
baserades på inbetalda premier
under tiden 1991–1995.

Staffan Blomberg
VD, Salus Holding AB

Skillnaden
mellan
brustet kärl
och brusten
vensäck?
Angående diskussionen om

Patientförsäkringen i Läkartid-
ningen 25/97 mellan medici-
naldirektör Ólafur Ólafsson
och den skadetekniske chefen

vid PSR AB Lena Mansnérus
vore det för en lekman intres-
sant att veta skillnaden mellan
ett brustet kärl och brusten ve-
nös säck.

Om det är ett blodkärl eller
en venös säck som spruckit tor-
de vara helt omöjligt att bedö-
ma »med övervägande sanno-
likhet» utan att kunna göra kli-
niska observationer, och så var
väl icke förhållandet i aktuellt
fall. Sannolikt har i varje fall
bristningen skett på grund av
för högt tryck.

Mera kan man inte säga om
man inte har statistik över
bristningar av den ena och den
andra typen. Eftersom jag ofta-
re hört talas om brustna kärl än
brustna vensäckar utgår jag
från att det förra är vanligare än
det senare och alltså mera san-
nolikt.

Hur det ena eller andra kan
vara övervägande sannolikt
framstår emellertid fortfarande
som omöjligt att avgöra.

Osäkerhet fick ej gå ut
över patienten
Tidigare i Patientförsäk-

ringens 20-åriga historia kunde
skada ersättas om man inte
kunde avgöra om skadan hade
kunnat undvikas därför att nå-
gon fullständig klarhet i hur
skadan uppstått inte kunde vin-
nas. Man ansåg att osäkerheten
inte borde gå ut över patienten
i sådana fall. År 1990 inskränk-
tes försäkringsvillkoren med
att denna ersättningsgrund
upphörde.

Successivt försämrade
villkor
Patientförsäkringens histo-

ria kännetecknas av successivt
försämrade försäkringsvillkor.
För många framstår det som il-
lusoriskt att få en behandlings-
eller läkemedelsskada god-
känd som ersättningsbar. Där-
med kan ifrågasättas om vi inte
är tillbaka i ruta 1. När Patient-
försäkringen infördes år 1978
var det på grund av att i ett fler-
tal rättegångar hade beviskra-
vet ställts så högt att det fram-
stod som illusoriskt att få er-
sättning för behandlingsskada.
Om Patientförsäkringsvillko-
ren under 20 års tid successivt
inskränkts minskar antalet er-
sättningsbara fall.

När det gäller Läkemedels-
försäkringen presenterades
den i Läkartidningen för en tid
sedan som »en outnyttjad re-
surs». Sanningen är den att det
också här är mycket svårt att

bevisa ersättningsbara biverk-
ningseffekter.

Det i Läkartidningen disku-
terade fallet med den isländske
patienten borde ge upphov till
en vidare diskussion om ersätt-
ningsvillkoren och syftet med
försäkringarna.

Peter Gedin
jur kand,
Stockholm

Kommentar:

Förändringar 
har skett
Oavsett om kärlet eller en

venös säck i kärlet brast finns
det ingenting som talar för att
för högt tryck orsakade brist-
ningen. Sannolikhetsbedöm-
ningen gäller inte om det var
kärlet eller kärlsäcken som
brast utan vad som orsakade
bristningen.

Från och med de ersätt-
ningsbestämmelser som inför-
des den 1 juli 1991 är det pati-
enten som ska kunna visa att en
skada hade kunnat undvikas
för att behandlingsskada ska
föreligga. Denna princip är nu
också fastlagd i den patientska-
delag som trätt i kraft 1997.

Peter Gedins påstående att
försäkringsvillkoren succes-
sivt försämrats och att antalet
ersättningsbara fall därför
minskar saknar fog.

40 procent
har fått ersättning
Alltsedan försäkringen in-

fördes 1975 har ca 40 procent
av de patienter som anmält ska-
da till patientförsäkringen ock-
så kunnat få ersättning. Denna
procentsats har varit i stort sett
oförändrad genom åren oavsett
utformningen av de olika er-
sättningsbestämmelserna. För-
ändringar har skett, i flertalet
fall förbättringar för patienten
men också i något enstaka fall
försämring – ändringarna har
dock inte påverkat procentsat-
sen för de godkända fallen. Ef-
tersom anmälningarna till för-
säkringen ökat (från ca 3 000
fall i början av 1980-talet till
förväntade 8 000 för 1997) har
också därför de ersättningsbara
fallen ökat.

Den intresserade kan för-
djupa sig i ämnet genom att
läsa regeringens proposition
1995/1996:187, Patientskade-
lag.

Lena Mansnérus
skadeteknisk chef vid
PSR Personskadereglering

Dressera
ordbehandlaren!

Allt fler manuskript passe-
rar nu ordbehandlare, vil-
ket har många fördelar för
författaren men inte sällan
medför problem för tid-
skriftsredaktion och bedö-
mare.
De formella krav Läkartid-
ningen ställer på manu-
skript – se författaranvis-
ningarna som kan rekvire-
ras från redaktionen – gäl-
ler också för ordbehandla-
rens alster:
Utskriften skall hålla god
svärta, annars är den
både svårläst och omöjlig
att kopiera.
Dubbelt radavstånd mås-
te ställas in, dvs det skall
inte vara mer än ca 25 ra-
der per sida. 5 cm:s väns-
termarginal rekommende-
ras.
Varje sida skall numreras,
och manuskriptet skall
inte vara ett odelat datala-
kan. Manussidorna skall
vara i A4-format.
Läkartidningen tar gärna
emot material på diskett,
om texten är inskriven en-
ligt våra anvisningar. Des-
sa kan beställas från sek-
retariatet.

KORRESPONDENS


