
All privat verk-
samhet bort-
glömd då sömn-
apnébehandling
kartlades
Sömnapnésyndrom är en

ganska styvmoderligt behand-
lad sjukdom trots att den är för-
enad med hög mortalitet och
morbiditet och ofta orsakar sto-
ra sociala problem. Krasst ut-
tryckt är den dyr för samhället.
Det är därför värdefullt att den
belyses på olika sätt, senast i
Läkartidningen 32–33/97. Ca-
rin Sahlin Ingridsson och Lotta
Hjelm presenterade där en
sammanställning med fre-
kvensvärden för utredning och
behandling i olika delar av
Sverige under år 1994.

Tyvärr omfattade analysen
bara den offentliga sektorn,
inte den privata. I de flesta län
är kanske den privata verksam-
heten av mindre volym och be-
tydelse, men så är inte fallet i
Stockholm. Vår enhet har avtal
med Stockholms läns landsting
både för medicinsk service och
för behandling av patienter
med sömnapnéer. Under år
1994 svarade vi ensamma för
mer än 10 procent av de söm-
napnéutredningar och de be-
handlingar med CPAP (konti-
nuerlig övertrycksandning)
och sömntandställning som ut-
fördes i hela landet. Frekvens-
värdena för Stockholm bör där-
för vara minst dubbelt så höga
som de angivna.

I öppen vård
All vår verksamhet genom-

förs i öppen vård, dvs samtliga
sömnapnéutredningar utförs i
patientens eget hem med mobi-
la utrustningar. Även CPAP-
utprovningar görs polikliniskt
under dagtid med tät telefon-
kontakt första veckan. Detta
har vi konsekvent gjort sedan
starten 1988 och det är för oss
den enda möjligheten om vi
ska kunna hålla korta vänteti-
der. Det håller också kostna-
derna nere att inte behöva ta en
sjukhussäng i anspråk.

Vår enhet mottar patienter
från hela landet, men huvud-
parten givetvis från Stock-
holms län. Synecticutrustning
med fem givare används för all
screeningverksamhet och dia-
gnostik. Pulsoximetri använ-
des för att kontrollera behand-
lingen med CPAP i de fall där
markerade desaturationer re-
gistreras utan behandling, an-
nars används Synecticsväskan.

I princip använder vi samma
behandlingsrutiner som re-
kommenderas av en arbets-
grupp för sömnapnésyndrom
inom National Institute of
Health, NIH,  [1]. Detta inne-
bär att vi i första hand försöker
utbilda och informera patien-
ten som till stöd för detta får ett
eget exemplar av boken  »Slu-
ta snarka – börja leva» [2]. Alla
får råd och hjälp beträffande
ändrad livsföring, näsandning
och sovställning.

Sedan diskuteras i första
hand alternativen snarkskena
eller CPAP; i medelsvåra och
svåra fall i första hand CPAP.
Med hänsyn till komplika-
tionsrisker och långtidsresultat
anser vi liksom NIH-gruppen
att kirurgisk behandling i olika
former, bortsett från näskirur-
gi, framför allt bör ges om öv-
riga behandlingsmetoder inte
bedöms attraktiva av patienten
eller av andra skäl inte kan ge-
nomföras. Uppgiften att 58
procent av behandlingarna i
Sverige år 1994 var kirurgiska
är alltså en hög siffra vid jäm-
förelse med experternas be-
dömning i USA.
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Stort material
glömt i sömn-
apnéstudie
I Läkartidningen 32–33/97

var infört en artikel med rubri-
ken »Hur utreds och behandlas
sömnapnésyndrom» med Ca-
rin Sahlin Ingridsson  samt
Lotta Hjelm.

I artikeln redogör man för

ett material som man insamlat
genom att fråga öronkliniker,
lungkliniker, neurofysiologis-
ka laboratorier samt medicin-
kliniken i Avesta. Det är ett
eget urval av kliniker. Av arti-
keln får den icke invigde den
uppfattningen att det bara är de
nämnda klinikerna som utreder
och behandlar sömnapnésyn-
drom.

Den kanske störste och
mest kände snarkbekämparen
och behandlaren av sömnapné-
er i Sverige är Tore Strandell
och hans fysiologiska laborato-
rium i Stockholm.

Jag har tagit kontakt med
Strandells laboratorium och
har då fått reda på att hela hans
material inte är med i under-
sökningen. Cirka 10 procent
av alla som behandlades för
sömnapnésyndrom 1994 i Sve-
rige utreddes och behandlades
vid detta laboratorium.

Jag vet att även vissa nar-
kosläkare sysslar med aktuell
utredning och behandling, och
dessa tycks ej heller vara med i
underlaget till artikeln.

Det är egendomligt att Lä-
kartidningen publicerat arti-
keln trots att det inte täcker
Strandells stora material.
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Stockholm

Kurser i person-
lig utveckling
ifrågasätts
Vid Mullingstorps institut

håller legitimerade läkaren
Bengt Stern kurser i personlig
utveckling, med inriktning på
människor med psykiska och
fysiska sjukdomar. På Mul-
lingstorp arbetar även andra lä-
kare och sjukvårdspersonal. På
kurserna tar Stern bland annat
emot cancersjuka, människor
med hjärtbesvär och personer
med psykoser. Cirka 20 pro-
cent av de människor som del-
tar får sin kurs bekostad av för-
säkringskassan, Socialförvalt-
ningen eller Trygghetsrådet.
Runt 60 procent av kursdelta-
garnas avgifter betalas av ar-
betsgivaren eller av arbetsgiva-
ren och deltagaren tillsam-
mans. Ungefär 20 procent av
kurserna betalas av privatper-
soner.

I kursprogrammet från

Mullingstorp står att läsa att
kurserna riktar sig till männis-
kor som känner att de behöver
utvecklas på det personliga
planet, och som mött svårighe-
ter i livet, till exempel i form av
sjukdom. För att kunna ta sig ur
svårigheten/sjukdomen be-
höver människor öka sin per-
sonliga mognad, vilket man
kan få hjälp med på Mullings-
torp.

En av Riksförbundet för
HIV-positivas (RFHP) med-
lemmar tog detta budskap till
sig och ringde till Mullingstorp
för att anmäla sig och berättade
då samtidigt att hon var HIV-
positiv. Medlemmen fick veta
att hon inte var välkommen då
hon bar på HIV-virus. Hon
skulle kunna smitta andra kurs-
deltagare eller personal, efter-
som man på kursen bland annat
skulle duscha tillsammans,
kanske gråta och svettas till-
sammans. På Mullingstorp
kräver man ett negativt HIV-
test. Intyget får var högst en
månad gammalt.

Annan HIV-syn
Det visar sig att man vid

Mullingstorps institut har en
annan syn på HIV än den ve-
dertagna även i andra avseen-
den. I Mullingstorps kurs- och
hälsoprogram 97/98 refererar
Stern till Hulda Clarks metoder
för att bota bland annat HIV.
Stern konstaterar att den som
själv vill ta ansvar för sitt till-
frisknande bör ta del av Hulda
Clarks forskningsrön. Hörnpe-
larna i hennes terapi är att sjuk-
domar i stor utsträckning är en
konsekvens av parasiter, lös-
ningsmedel, tandinfektioner
och tandlagningsmedel. Om
dessa sjukdomsorsaker undan-
röjs går det enligt Clark att bota
till exempel HIV-infektion.

RFHP noterar också att för
att få delta vid Bengt Sterns
Möt dig själv-kurser måste
man underkasta sig en omfat-
tande personlig och medicinsk
kartläggning. En utförlig lev-
nadsbeskrivning, där man
bland annat skall uppge om
man har eller har haft homo-
sexuella kontakter, skall ges
samt förhållande till föräldrar
och om man ingår i en högrisk-
grupp för hepatit eller aids.
Stern anser att det är viktigt att
han får denna information för
att kunna hjälpa kursdeltagarna
ur deras sjukdom.

Varför finansierar försäk-
ringskassan deltagande vid
Sterns kurser? RFHPs styrelse
frågar sig om inte en kurs vid
Mullingstorp snarare är till
skada än nytta för människor i
utsatta situationer.

En annan fråga som in-
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