
används på det sätt läkaren förutsatt. Vi-
dare finns uppgifter som tyder på att lä-
kemedel för en miljard kr per år står
oanvända i patienternas badrumsskåp.

Det finns således en stor förbätt-
ringspotential som vi måste utnyttja för
att patienter som behöver nya och dyra
läkemedel skall få dessa. Vi vet att
många nya läkemedel är på väg att god-
kännas för användning i Sverige. Dessa
kan ibland vara den enda effektiva hjäl-
pen för människor med svåra medicins-
ka problem. Om den svenska hälso- och
sjukvården även i framtiden skall ha en
tätposition måste vi se över både för-
skrivningsmönster och läkemedelsan-
vändningen.

Marianne Boivie
projektledare,
Landstingsförbundet 
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ret, är till för att kunna upptäcka sena bi-
verkningar associerade till läkemedel.
Det är typen av biverkningar som har
mycket låg frekvens och där biverk-
ningen kan komma långt efter det att pa-
tienten tagit medicinen eller till och
med avslutat medicineringen. Ett så-
dant typ av larm är tex cancerförekomst
efter östrogentillförsel.

Det förtjänar att påpekas upprepade
gånger att inget av registren är till för
kontroll av den enskilde läkaren, men
det är vår fasta uppfattning att ökad
kunskap leder till bättre förskrivnings-
mönster.

Nina Rehnqvist
överdirektör,
Socialstyrelsen

Replik II:

Registren inte till
för att öka
kontrollen
Den fråga Elisabet Lidbrink ställer

till Socialstyrelsen är lite oklar, men
som jag uppfattar det undrar hon om vi
tror att en skärpning av kontrollen kom-
mer att lösa problemet. Avsikten med
det register som har diskuterats är när
det gäller receptregistret inte att öka
kontrollen utan att öka kunskapen om
sina egna förskrivningsvanor. Erfaren-
heter från andra länder visar att kunskap
om egna förskrivningsvanor gör att för-
skrivningsvanorna blir bättre. Det är sä-
kert som Elisabet Lidbrink säger att den
enskilda läkaren alltid vill hjälpa sin pa-
tient på bästa sätt men dessvärre medför
inte det med automatik att förskriv-
ningsvanorna och förskrivningsmönst-
ren är de bästa i alla lägen. Det finns
svenska och andra studier som talar för
det.

Förskrivningsvanorna när det gäller
hypertoni har under lång tid varit av den
arten att man undrar om de varit helt op-
timala. Där har förskrivningsmönstren
nu blivit mer i enlighet med vetenskap
och beprövad erfarenhet.

Det andra registret, säkerhetsregist-

Indien och Pakistan har i och med
provsprängningarna i maj 1998 passe-
rat kärnvapentröskeln och vill nu höra
till  officiella kärnvapenländer. Ansva-
ret för detta åvilar respektive land som
måste fördömas. Men USA, Ryssland,
England, Frankrike och Kina bär också
ett stort ansvar för den uppkomna situa-
tionen, då man bryter mot andemening-
en i Icke Spridningsavtalets sjätte para-
graf som uppmanar till kärnvapen-
nedrustning »in good faith». Detta är
också de krav FN uttalat upprepade
gånger, liksom Internationella domsto-
len i Haag i sitt utlåtande.

Det finns ett stort engagemang inom
läkarkåren och de nu aktuella prov-
sprängningarna väcker farhågor. Vi
publicerar därför, till alla er som vill
protestera, ett förslag till brev med full-
ständig adress till berörd president/pre-
miärminister i Pakistan, Indien, USA
och Kina.

Adresser till övriga kärnvapenländer
kan fås via  e-post: birgitta.burman@
slf.se

Gösta Alfvén
ordförande, 
Stockholmregionen,
Svenska Läkare mot kärnvapen

Vi protesterar mot provsprängningarna!

Förslag till protestbrev:

(Prime Minister President Bill Clinton
Atal Behari Vajpayee The White House
Prime Ministers Office 1600 Pennsylvania Ave
South Block 110011 Washington DC 20500
New Delhi USA
Indien

President Jiang Zemin Prime Minister Nawaz Charif
Beijing Prime Ministers Secretary
Kina Islamabad

Pakistan)

Dear President/Prime Minister,
We the undersigned firmly protest against the nuclear tests that India and Pakistan
have carried out recently. Nuclear tests and nuclear bombs pose unacceptable 
threats to human life and must be abolished. All nuclear tests, critical and subcriti-
cal, must be stopped immediately. We urge India and Pakistan as well as the de-
clared nuclear weapons states and the threshold states to pursue in good faith a
prompt nuclear disarmament.

We demand the total and permanent abolition of nuclear weapons.

Yours sincerely and respectfully,


