
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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göra det i just detta samman-
hang betyder inte att dessa
aspekter på något sätt är ovikti-
ga. Bl a  har förbundet i det ma-
terial som nyligen återfanns
som bilaga i Läkartidningen
haft en strävan att belysa hela
läkarkårens syn på sjukvårdens
villkor. Under hösten kommer
förbundets jämställdhetspro-
gram att uppdateras. I pro-
grammet belyses de kvinnliga
läkarnas situation och förslag
lämnas på åtgärder för att för-
bättra jämställdheten inom lä-
karkåren.

I en informationsfolder av
detta slag går det självfallet
inte att förvränga verkligheten.
Läkarförbundet råkar nämli-
gen ha en ordförande som är
man, likaså är de tre yrkesföre-
ningsordförandena män. Där-
emot är vi många som ser fram
emot att KLF bidrar till att öka
andelen kvinnor i Läkarför-
bundets styrelse, fullmäktige
osv. Välkommen med nomine-
ringar till 1998 års valbered-
ningar!

Vänligen och med önskan
om gott samarbete framöver!

Elisabeth Frostell
informationschef,
Sveriges läkarförbund

Majoriteten
ambulans-
uppdrag intern-
medicinska 
I Läkartidningen 38/97 de-

batterar Per Juhlin och Johan
Herlitz kompetens- och utbild-
ningsfrågor inom ambulans-
sjukvården.

Ett av Juhlins påstående
kräver kommentar: »Stora de-
lar av den svenska ambulans-
sjukvården har … av tradition
haft en medicinsk ledning, som
mer intresserat sig för de mera
ovanliga men desto mera spek-
takulära traumafallen.» På vad
grundar Per Juhlin detta påstå-
ende?

Nästan alla ambulansläkare
i Sverige är anestesiologer.
Över orsaken kan man speku-
lera, men det rör sig näppeligen
om en konspiration för att hål-
la andra akutmedicinska spe-
cialiteter utanför.

Det är sedan gammalt väl-
känt att tre fjärdedelar av de
akuta ambulansuppdragen rör
internmedicinska åkommor
och att svårt traumatiserade pa-
tienter utgör några få procent.

Redan under början–mitten
av 1980-talet utbildade Sve-
riges ambulansorganisationer

sin personal i basal hjärt–lung-
räddning (HLR) på bred front.
Kontakter med Cardiologför-
eningens arbetsgrupp för
hjärt–lungräddning ger vid
handen att det än idag är svårt
att få sjukhus att avsätta resur-
ser så att personalen på vårdav-
delningarna kan genomföra
hjärt–lungräddning värd nam-
net.

De halvautomatiska defi-
brillatorerna togs emot med
öppna armar av Ambulanssve-
rige vid introduktionen 1987.
(En och annan läkarkollega
rynkade på näsan.) Idag är de
standardutrustning.

CPAP är ett häpnadsväc-
kande enkelt, säkert och effek-
tivt sätt att behandla svår akut
hjärtsvikt. Tekniken fick sitt
»kardiologiska genombrott»
inom ambulansorganisationer-
na och möttes initialt på sina
håll av inte så lite skepsis. Idag
är den uppskattad och accepte-
rad av dem som känner till den.
(Jag har personligen undervisat
kardiologer på ett universitets-
sjukhus i detta nya sätt att be-
handla akut hjärtsvikt – något
jag inte räknar med att få upp-
leva igen!)

Astmapatienter hjälpta
Redan under 1980-talet ge-

nomförde ambulanssjukvår-
den i Halland en studie där pa-
tienter med akuta astmaanfall
fick nebuliserade betastimule-
rare i ambulanserna, en metod
som idag är vitt spridd och av
lungmedicinsk expertis betrak-
tas som mycket säker.

Glukos intravenöst efter
diagnosticerad hypoglykemi,
nitroglycerin och ASA vid cen-
trala bröstsmärtor och adrena-
lin vid avancerad hjärt–lung-
räddning (A-HLR) enligt
Scandinavian Resuscitation
Council’s riktlinjer har införts i
allt fler organisationer, och lis-
tan på åtgärder vid akutmedi-

cinska åkommor kan göras
längre.

Mot denna bakgrund upp-
manar jag Per Juhlin att på ett
verifierbart sätt styrka sitt på-
stående. Fram till dess betrak-
tar jag det som en ogrundad
förolämpning mot Sveriges
ambulansläkare.

Bror Gårdelöf
chefsöverläkare,
Ambulanssjukvården i
Östergötland, ordförande
i Flisa – Föreningen för
ledningsansvariga inom
svensk ambulanssjukvård

Replik:

Aktivare vård
prehospitalt!
Som Bror Gårdelöf själv

konstaterar är 75 procent av
den akuta ambulansverksam-
heten internmedicinska till-
stånd och endast några procent
är svåra trauma.

I mina kontakter genom de
senaste fem åren med läkare
ansvariga inom ambulansverk-
samheten har jag inte upplevt
att de lägger någon procent av
sitt intresse och arbete på trau-
ma och tre fjärdedelar på in-
ternmedicinska tillstånd. Det
vet nog Bror Gårdelöf själv
väldigt väl. Att jag har gjort
detta konstaterande är inte en
förolämpning av mina kolleger
som verkat i ambulanssjuk-
vård.

Jag har enbart framhållit
vikten av aktivare infarktbe-
gränsande åtgärder prehospi-
talt, vilket skulle innebära and-
ra rutiner och kräva resursöver-
föring till den prehospitala vår-
den. Jag upplever det som att
Bror Gårdelöfs reaktion står
för någonting annat än diskus-
sioner i frågan om prehospitala
infarktbegränsande åtgärder.

Per Juhlin
överläkare, akutkliniken,
Universitetssjukhuset
MAS, Malmö

Kontrareplik
Per Juhlins egna upplevel-

ser av kontakter med kolleger
förefaller mig vara en synnerli-
gen bräcklig grund för hans ge-
neralisering om svenska ambu-
lansläkares intresseinriktning
och prioriteringar.

Kardiologernas snabbt ök-
ande intresse för ambulans-
sjukvård hälsas med stor till-
fredsställelse, då vi har ett up-
penbart, gemensamt intresse;
att ge patienterna optimalt om-
händertagande såväl före som
efter ankomst till sjukhus.

Det står Per Juhlin fritt att
tolka in, vad han vill, i det jag
skriver. Personligen brukar jag
hylla den naiva principen att
skriva klartext och utgår – tills
annat visats – från att andra
skribenter gör detsamma.

Bror Gårdelöf

Recension av
bok om autism
kräver
kommentar
I Läkartidningen 35/97 re-

censeras boken »På tal om ut-
vecklingsstörning och autism»
av Per Sandstedt. I inledningen
skriver Sandstedt att författar-
na till boken är »fyra mycket
välrenommerade psykologer
med många års klinisk erfaren-
het från omsorgs- och habilite-
ringsarbete». Det är svårt att
förstå var han fått denna upp-
gift ifrån då tre av bokens fyra
författare är PTP-psykologer
och tycks ha mycket liten prak-
tisk erfarenhet och kunskap om
autism. Det står dessutom tyd-
ligt angivet i förordet att texter-
na ursprungligen lades fram
som examensuppsatser.

Är man insatt i historik och
dagens kunskap om autism
finns det mycket att invända
mot boken. Man hänvisar t ex
till Bruno Bettelheim som »au-
tismforskare» trots att Bettel-
heim, som gjorde sig känd för
att aldrig underbygga sina re-
sonemang med kontrollerbara
fakta, ofta hävdade att psyko-
analys var en konstform och
inte en vetenskap varför man
inte kunde ställa samma krav
på t ex  referenser [1].

Man lyfter dessutom fram
analytiker som Frances Tustin
som menar att den för tidiga,
och därmed traumatiska, upp-
täckten att mammans bröst-
vårta inte är en del av den egna
kroppen, kan orsaka autism.

Påstod än det ena
än det andra
Man påstår också att de som

tror att Leo Kanner menade att
känslokalla mödrar orsakade
autism har missuppfattat ho-
nom och att Kanner lade ärftlig
aspekt på det. I själva verket är
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»Redan under början–mitten
av 1980-talet utbildade Sve-
riges ambulansorganisatio-
ner sin personal i basal
hjärt–lungräddning (HLR) på
bred front. »


