
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.

Frederic Bouvier
leg läkare,
Elena Lindström
leg läkare,
Tore Strandell
docent, FysiologLab,
Riddargatans läkarhus,
Stockholm
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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.

Jan Bergström
f d överläkare,
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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ställer sig är hur man som HIV-
positiv upplever att möta van-
föreställningar av det här slaget
om en redan stigmatiserad
sjukdom, särskilt från en legiti-
merad läkare.

På uppdrag av styrelsen för
riksförbundet för HIV-positi-
va.

Lena Almvik-Gustavsen
Stockholm

Replik:

Nej till dem
med allvarliga
infektioner
Under möt dig själv-kurser-

na på Mullingstorp ger delta-
garna uttryck för många starka
känslor i form av gråt, skratt
och ilska. De kan då behöva
stor närhet från kursledning
och övriga kursdeltagare. Det
förekommer dessutom ofta
blodvite i kurslokalen till följd
av att deltagarna skrapar hän-
der och fötter och ibland hakan
mot det sträva korklinoleum-
golvet. Att mot bakgrunden av
ovanstående blanda HIV-ne-
gativa och HIV-positiva delta-
gare faller på sin egen orimlig-
het.

Var och en som anmäler in-
tresse för att delta i en Möt dig
själv-kurs granskas i förväg
noga, bl a från infektionssyn-
punkt. Därigenom försöker vi
undvika att övriga kursdeltaga-
re utsätts för onödiga medi-
cinska risker. Även andra all-
varliga infektioner än HIV är
således hinder för deltagande i
kurserna.

Att på detta sätt värna om
den medicinska säkerheten un-
der kurserna innebär givetvis
inget ställningstagande mot
HIV-positiva som grupp eller
som enskilda personer.

Om intresse finns från till-
räckligt många skall Mullings-
torp självfallet överväga möj-
ligheten att arrangera kurser i
självkännedom för HIV-positi-
va.

Okonventionella
terapiformer
Okonventionella behand-

lingsformer inom sjukvård be-
skrivs både i min bok »Att må
dåligt är en bra början», 1994.
Dessa annorlunda behand-
lingsformer skall naturligtvis
sättas i ett totalsammanhang
och jag välkomnar RFHPs sty-
relse till besök på Mullingstorp
för ytterligare diskussioner.
Jag är övertygad om att ett så-

dant möte blir mycket givande
för båda parter.

Beträffande Mullingstorp
och försäkringskassan vill jag
svara följande: 

När en deltagare har mer än
obetydliga psykiska och/eller
kroppsliga besvär är Mullings-
torp att betrakta som en sjuk-
vårdsinrättning. Det innebär
bl a att vi för journal över del-
tagaren och dessutom skriver
ett omfattande svar till en even-
tuell remissinstans, exempel-
vis försäkringskassan.

Bengt Stern
leg läkare och ansvarig för
verksamheten vid Mul-
lingstorp Utbildning och
Hälsa, Vikbolandet

Bara problem
med kontokort!
Ni har väl sett reklamen i

Läkartidningen om Visa-kort
för läkare, »mindre stöldbegär-
ligt» med foto (och leg) på bak-
sidan, kompletterat med läkar-
legitimation, priseffektivt.

Jag har haft minutenkort
och Visa-privat under många
år – billigt och enkelt. I våras
blev jag övertalad att skaffa lä-
karförbundets Visa av Spar-
banken Finans.

Oj, vad det fanns fördelar,
lägre avgifter och bättre vill-
kor! Visa-kortet kom med foto
och vårt märke. Legitimation
fick jag lämna in med foto två
gånger, på bank och en gång på
posten med olika påskrifter.
Sex månader har gått – ännu
har ingen legitimation dykt
upp!

Lagom till semestern börja-
de problemen: Månadsaviav-
giften var dubbelt så hög som
Visa Privat – man drar bara
lägsta avbetalningen och tar ut
upp mot 25 procents ränta.
• En månad drog man inte

trots autogiro, varvid brev
genast kom i smått oför-
skämd ton: »Du har över-
dragit din kredit, kortet är
belagt med köpförbud, be-
tala in genast!»

• Sparbanken Finans missade
autogirot, skickade brev,
spärrade kortet och tog ut
straffavgifter.
Visa Privat ger 30–60 da-

gars räntefri kredit, Visa-kortet
för läkare tar ut ränta 25 pro-
cent och man får inte, trots att
man vill, betala in och lösa sin

skuld. Då är man snart över sin
kredit.

Hur kan Läkarförbundet
och Sparbanken Finans göra en
så dålig överenskommelse?
Skall vi ha vårt namn på någons
produkt skall det inte vara säm-
re utan bättre avtal, annars skall
vi avstå! Läkarförbundet upp-
manas omförhandla!

»En som klippt sitt kort i två
delar».

Anders Lindroth
överläkare, Järfälla

Kommentar
Något löfte om »lägre av-

gifter och bättre villkor» har
inte ställts ut av det enkla skä-
let att Läkarförbundets Visa-
kort i stort sett har samma vill-
kor och betalningsrutiner som
de övriga Visa-kort Sparban-
ken Finans administrerar. Man
har exempelvis samma fria
kredittid. Undantaget har varit
att nytecknade kort inte har de-
biterats limitränta under en in-
troduktionsperiod.

Det som skiljer Läkarför-
bundets Visa-kort från andra
kort är att det har innehavarens
foto på baksidan med uppgift
om att vederbörande är legiti-
merad läkare.

Den som är missnöjd med
servicen i övrigt bör vända sig
direkt till Sparbanken Finans.

Hur ett eventuellt framtida
samarbete med Sparbanken Fi-
nans om kontokort skall se ut är
för närvarande under överlägg-
ning mellan parterna.

Ekonomiavdelningen,
Sveriges läkarförbund

»Med sikte
på framtiden»
fick oss att
häpna
Styrelsen för Sveriges

kvinnliga läkares förening
hade sammanträde och började
bläddra i den informationsbro-
schyr som nyligen skickats ut
till förbundets medlemmar.
Cirka 40 procent av medlem-
marna är idag kvinnor och den-
na siffra är i ökande – i intaget
till läkarutbildningen är kvin-
nor idag en majoritet.

Det var en läsning som fick
oss att häpna

Denna skrift – som i övrigt
är informativ – nämner ej köns-
fördelningen över huvud taget.
På de 21 fotografiska porträtt
som finns är endast enstaka
kvinnor med. Fotot på framti-
dens tre läkare visar tre män.

På sidan 3 påpekas att man
arbetar framgångsrikt med
jämdställdhet och att man an-
ser att lika möjlighet till yrkes-
och löneutveckling oavsett kön
har blivit en realitet för dagens
unga läkare. De kvinnliga läka-
re som har tusenlappar lägre i
månadslön än en lika kompe-
tent manlig kollega håller nog
inte med här och de kvinnor
som blir sidsteppade i karriären
på grund av sitt kön håller inte
heller med.

Skriften har inte skrivits för
någon som haft genusglasögo-
nen på, men det är nödvändigt
att vårt förbund tar reda på hur
vardagen ser ut för nära 40 pro-
cent av medlemmarna. Nästa
skrift vill vi inte lägga åt sidan
utan läsa med behållning!

För övrigt anser vi att ande-
len kvinnor i centralstyrelsen
skall avspegla fördelningen
bland medlemmarna.

Christina Berntsson
ordf,
för styrelsen, Sveriges
kvinnliga läkares förening

Replik:

Nu aktuella
företrädare
presenterade
Vi sätter stort värde på att få

responser på vad Läkarförbun-
det gör såväl internt som ex-
ternt för sina medlemmar som
externt för vår omvärld.

Det är alldeles riktigt att
skriften inte nämner könsför-
delningen inom kåren. Det har
inte heller varit syftet. Vi sam-
lar alla fakta, inklusive köns-
fördelningen, om kåren i Lä-
karfakta, som årligen ges ut i
svensk och engelsk version.
»Med sikte på framtiden» är en
presentation av Läkarförbun-
dets verksamhet och dess del-
föreningar, med de personer –
oavsett kön – som för närva-
rande är valda att företräda oli-
ka roller och styrelser.

Det är ledsamt att konstate-
ra att KLF hade en önskan om
att en folder av detta slag också
skulle kunna beskriva hur var-
dagen ser ut för de kvinnliga lä-
karna. Att vi inte har kunnat
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