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KORRESPONDENS KORRESPONDENS KO

Är mycket besviken på Läkartid-
ningens nya sätt att presentera ansvars-
ärenden. Mot avsnittet »fall ur ansvars-
nämndens arkiv» har jag inte något att
invända. Däremot anser jag att rubriken
»ansvarsärenden i korthet» innebär en
sorglig kvalitetssänkning. TTs referat
präglas alltför ofta av okunnighet och
ofullständighet. Dessutom går de ofta
att läsa i vanlig dagspress. Beskrivning-
ar som »Medan han opererade ett
ljumskbråck råkade en överläkare
sticka hål på patientens stora kropps-
pulsåder, så att tio liter blod rann ut i bu-
ken», samt det upprepade talet om
»prickningar» av läkare är inte värdigt
en medicinsk facktidskrift. Beskriv-
ningarna blir så knapphändiga och lek-
mannamässigt präglade att de ej har nå-
got utbildningsvärde för den svenska
läkarkåren.

Finns det fler än jag som önskar tidi-

gare läsvärda och intressanta presenta-
tioner av ansvarsärenden tillbaka?

Markus Engquist
leg läkare, Jönköping

Kommentar
Redaktionen beklagar publiceringen

av ett TT-telegram med medicinskt in-
adekvat innehåll. Den kritik Markus
Engquist framför är berättigad och le-
der till skärpta granskningsrutiner. TT-
telegrammen kommer att redigeras med
ökad medicinsk omsorg och vid behov
kompletteras. Redaktionen kommer
även att, i mer generell mening, se över
hur bevakningen av medicinska an-
svarsfrågor eventuellt kan förbätttras
och fördjupas.

Bo Lennholm
redaktionschef

Presentationen av ansvarsärenden
har försämrats

Blanda inte ihop
grekiska och latin!
Undertecknad har, förutom att jag

ursprungligen är grek, sex års studier i
klassisk grekiska. Det var därför med
glädje jag såg att Ingvar Lysvall i Läkar-
tidningen 1–2/98 uppmärksammat
Christina Doctares felaktiga påstående
att det grekiska ordet kairos skulle vara
det etymologiska upphovet till orden
kris och kaos. Lysvall har naturligtvis
rätt.

I en annan för övrigt mycket intres-
sant artikel om nitroglycerinets historia
(49/97), påstår man eller citerar (kolle-
gan Magnus Carlsson) att ordet homeo-
pati skulle vara latinskt (homeo-omoi =
lika, pathia-pathos = lidande) vilket inte
är sant. Ordet är grekiskt, finns idag i
samma form, både som omoio eller pat-
hos eller ihopsatt.

Att ofta få höra att grekiska ord är la-
tinska är lika frustrerande för en grek
som att en svensk skall få läsa att C v
Linné var finne eller turk! Av ordet pat-
hos (lidande) kommer för övrigt orden
patetisk, patologi m m.

Harry Kourtopoulos
docent, överläkare,
neurokirurgiska kliniken,
Norrlands Universitetssjukhus,
Umeå

Självskärare kan ha blivit
sexuellt utnyttjade
Jag vill komma med en kommentar

till intervjun som presenterades i Läkar-
tidningen 5/98 om »självskärare».

Det är viktigt att ungdomars självde-
struktiva beteende mot den egna krop-
pen uppmärksammas. Men varför
nämns inte barnmisshandel och sexuel-
la övergrepp i detta sammanhang?

Samband mellan självdestruktivt be-
teende och sexuellt utnyttjande under
uppväxten har påvisats av många klini-
ker och forskare (bl a Briere, van der
Kolk, Herman). Det är också min klinis-
ka erfarenhet. Det handlar främst om att
skära sig själv (»slashing») men även
andra sätt att skada kroppen: brännmär-
ken med cigaretter, dunka huvudet i
väggen mm. Hur kan man förstå detta
fenomen?

Att skada sig själv kan döva den psy-
kiska smärtan. Det kan lätta på skuld-
och hatkänslor (som en utsatt person
ofta riktar mot sig själv i stället för att
rikta sin ilska mot den som gjort henne
illa.)

Personen kan också uppleva att hon
på så sätt kontrollerar situationen – en

motvikt mot den hjälplöshet hon kände
under övergreppen.

Andra skär sig för att se att det kom-
mer vanligt rött blod, ett tecken på att de
är riktiga människor och inte några 
»utomjordingar» som de ibland känner
sig som. Andra gör sig illa i ett sk dis-
socierat tillstånd.

Det kan kännas som en lättnad att fo-
kusera på något påtagigt och det kan
upplevas som positivt att någon efteråt
ägnar sig åt en, tar på en på ett vänligt
och ofarligt sätt. Omedelbart kan det så-
lunda kännas bra, men snart byggs ång-
esten upp igen och det blir en ond cirkel.
Om det dessutom sker en utsöndring av
endorfiner kan det öka risken för miss-
bruksbeteende. De ungdomar som är el-
ler har varit utsatta för övergrepp be-
höver få bearbeta effekterna av det.

Vi måste tänka på möjligheten att
självskadade ungdomar har blivit slag-
na eller sexuellt utnyttjade, och ta upp
den frågan. Är vi rädda för svaret?

Christina Citron
barn- och ungdomspsykiater,
Stockholm
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