
Högakta Din
namnteckning
Vid tiden för sekelskiftet

kring år 1900 – före skrivme-
kaniseringens genombrott –
var dålig, vilseledande hand-
skrift ofta orsakad av spretiga
stålpennor och lättflytande
Barnängens kopiebläck. Stor
skuld låg också i författarens
nonchalans och brådska. Detta
märktes särskilt i läkarnas pik-
tur vid receptförskrivningen,
som även innehöll  väsentliga
anvisningar om apoteksbered-
ningens manuella förfarande.
Detta motiverade det allmänna
talesättet att apotekarna besatt
nästan övernaturlig förmåga att
tolka kryptiska handskrifter,
vilket bl a Albert Engström i
Strix raljerade med. Faran för
allvarligt missförstånd var i så-
dana fall icke så stor. Läkare
och apotekare var få på den ti-
den och kände varandra väl.
Variansen i receptprogrammet
var även ofta monoton.

»Nyttiga recept»
Detta upplevde jag vid mit-

ten av 1930-talet när min mor-
bror – 1:ste stadsläkaren i Kris-
tianstad – Alfred Benediktus
Holmgren testamenterat till
mig några instrument och
böcker med hans självskrivna
anteckningsbok »Nyttiga re-
cept».

Den innehöll förutom några
viktiga formalia i yrkesutöv-
ningen ett 20–30-tal recept för
barn och vuxna med feber,
hosta, magont och tarmbesvär,
urinrubbningar och underlivs-
åkommor och flera då redan
välkända smittosamma sjuk-
domar. Man kan vara överty-
gad om att apotekare Horner på
apoteket Svanen och hans be-
höriga medarbetare sedan
länge var väl förtrogna med
äktheten i både innehåll och ut-
skrift av recepten.

När textskrivningen som
numera i såväl vanliga brev
som utlåtanden och speciellt
recept överlåtes till maskinell
utskrift blir den lätt anonymt
och schablonmässigt utfor-
mad. Det kan bidra till att även-
tyra författaransvaret och dess
personliga identitet. Den per-
sonliga garantin för innehållets
vederhäftighet hänger sålunda
betydligt mer än förr på den
som undertecknar skrivelsen.

Med förvåning och oro fin-
ner man då ofta vederbörandes
namnteckning som en karika-
tyrkrumelur accepterad men
fortfarande obegriplig utan
namnförtydligande.

Varför har dessa deka-

danskrumelurer spritt sig med
epidemisk genomslagskraft?
Bottnar den vikande respekten
för en tydlig, läsbar namnun-
derskrift i tanklöshet, lättja, in-
billad tidsnöd, blygsamhet el-
ler skryträdsla? Vad orsaken än
må vara tyder den på dålig ef-
tertänksamhet och bristande
ansvarskänsla. En bättring
vore glädjande!!!

Birger Herner
docent, f chefläkare
Varbergs sjukhus

Hur hantera
frågan om
screening vid
diabetes?
I Läkartidningen 38/97 re-

fererades de nya riktlinjerna
för definition av diabetes. Man
vill nu sätta gränsen för diabe-
tes vid upprepat fastebludglu-
kos 6,1 mmol/l eller högre,
motsvarande ett fasteplasma-
glukos på 7,0 mmol/l. Det står
också i förslaget från American
Diabetes Association (ADA),
att screening av befolkningen
över 45 år var tredje år »should
be considered» [1].

Hur skall detta tolkas och
appliceras på den svenska sjuk-
vårdens verklighet? Av etiska
skäl är det viktigt att konstatera
att ingen screening av ohälsa
eller riskfaktorer för ohälsa får
igångsättas om det inte finns
tillgång till personal, tid och re-
surser för att ta hand om det
man finner, för att sålunda kun-
na hjälpa diagnostiserade per-
soner [2]. Det finns några själv-
klara riskgrupper för typ 2-dia-

betes, där man allmänt kan re-
kommendera screening. Dessa
är framför allt patienter med
hjärt–kärlsjukdom eller kraftig
övervikt, kvinnor med tidigare
graviditetsdiabetes eller poly-
cystiskt ovariesyndrom samt
nära släktingar till diabetespa-
tienter. För övriga befolk-
ningsgrupper över 45 år bör
man överväga så kallas oppor-
tunistisk screening, dvs prov-
tagning i samband med besök
på sjukhus, vårdcentral eller
motsvarande, av patienter oav-
sett deras besöksorsak, ungefär
som blodtryckskontroll nu
görs.

Ytterst är frågan om screen-
ing och vård av diabetiker ett
politiskt beslut, eftersom det
måste finnas resurser för om-
händertagande och hjälp. Här-
vidlag spelar diabetssjukskö-
terskan en mycket viktig roll. I
dagsläget är det långt ifrån alla
öppenvårdsenheter som har
tillgång till en vidareutbildad
diabetessjuksköterska. Screen-
ing förutsätter att diabetesvår-
den byggs ut.

Peter Nilsson,
docent, distriktsläkare,
Dalby
Stig Attvall
docent, överläkare,
diabetescentrum, Sahl-
grenska Universitets-
sjukhuset, Göteborg
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När läkare är ute
och seglar. . .
Tack för reportaget i Läkar-

tidningen 38/97 om läkarutbil-
dade Roger Nilson, som i da-
garna startar på marknadsfö-
ringstur runt jorden. Det fram-
kommer tydligt, inte minst på
de nio bilderna, att man använ-
der segelbåt som vehikel. På
sju av bilderna framgår lika
tydligt vilket företag han repre-
senterar. Men det är inte förrän
på reportagets sista sex rader
man kommer in på det för lä-
karkåren väsentliga – den
aningslöshet som vi som läkare
kan visa upp i olika samman-
hang.

Läkare är förvisso inte ex-
perter på marknadsföring. Sunt
förnuft säger dock att ett före-
tag inte satsar 65 miljoner kro-
nor om man inte vill öka sin
omsättning. Nilson säger sin
läxa: »Swedish Match är dock
ett företag som sysslar med
mycket annat (än tobak, min
anm) och vi gör på inget sätt re-
klam för rökning.» Han vet nog
egentligen bättre. Av företa-
gets rörelseresultat 1996 kom
94 procent från tillverkning
och försäljning av tobaksvaror.
Symtomatiskt för Swedish
Matchs dåliga samvete för sin
huvudverksamhet är att det är
den lilla Division Lights (tänd-
stickor och tändare) med sina 6
procent av omsättningen som
officiellt står för sponsringen
av båten.

Detta har vi påtalat för Ro-
ger Nilson och beklagat hans
val av sponsor i ett brev förra
året då marknadsföringspro-
jektet tillkännagavs. Han har
inte kommenterat brevet. Men
eftersom han själv och medier-
na gör ett nummer av att han är
läkare anser vi att han bör ta sitt
ansvar som sådan.

Ges legitimitet
Att på något sätt förknippas

med Swedish Match – genom
att acceptera sponsorpengar el-
ler forskningsmedel, att delta i
företagets medicinska expert-
råd eller att äga aktier i företa-
get – är att ge legitimitet åt dess
verksamhet. Det är att inte ta
avstånd från en marknadsfö-
ring som medvetet syftar till att
skapa ett nikotinberoende hos
ständigt nya ungdomar. Ty ef-
ter tonåren börjar få att röka –
och utan nikotinberoende inga
trogna kunder.

Vi ser globalt ett ökande en-
gagemang mot tobaksindu-
strins marknadsföringsmeto-
der, som inte längre är etiskt
försvarbara. Dessbättre ser det
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KORRESPONDENS

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!


