
Liksom 1981 och 1995 tycks Ljus-
dalsområdet i Hälsingland även i år
kunna komma att drabbas av en tulare-
miepidemi. Epidemierna brukar starta
kring månadsskiftet juli–augusti och
avklinga när frosten kommer i septem-
ber. Från början av augusti har vi nu haft
ett flertal fall och som vanligt har det
rört sig om den ulceroglandulära sjuk-
domsformen.

Svårigheten med diagnostiken vid
tularemi brukar vara att komma på tan-
ken när det första fallet inträffar. När ut-
brottet väl är igång är sjukdomen som
regel lätt att känna igen, och särskilt då
den ulceroglandulära formen. Vid häl-
socentralerna i Ljusdals kommun har
sedan 1981 ca 400 fall diagnostiserats.
Om patienten sökt tidigt och korrekt be-
handling kunnat sättas in inom den förs-
tasjukdomsveckan har sjukdomen som
regel snabbt avklingat och praktiskt ta-
get inga komplikationer förekommit.

I fall där diagnosen av någon anled-
ning blivit fördröjd och antibiotika inte
satts in i tid har långdragna suppureran-
de adeniter förekommit. För vuxna och
barn över 9 år har standardbehandling-
en varit doxycyklin i 14 dagar i dubbel
normaldos, dvs för en 70 kg-individ
200 mg×1. Barn i åldern 5–9 år har fått
doxycyklin i normaldos i 14 dagar.

Ett kliniskt problem har gällt barn
under 5 år, där lämpligt peroralt prepa-
rat saknats. Praxis har varit att sjuka
barn remitterats till barnklinik för intra-
venös behandling med aminoglykosid.
Detta har upplevts som jobbigt för barn
och föräldrar och även som dyrt med
tanke på inläggning, transporter, sjuk-
skrivning av föräldrar etc.

Resistensbestämning av skandina-
viska stammar av tularemibakterien,
Francisella tularensis, har visat en ge-
nomgående hög känslighet för quinolo-
ner [1, 2]. För ciprofloxacin var för
samtliga 20 stammar som testades den
minsta hämmande koncentrationen så
låg som 0,03–0,1 (µg/ml, och känslig-
heten var klart, högre än för såväl
doxycyklin som aminoglykosid [2]. Ett
flertal vuxna patienter har behandlats
med god effekt, även i fall där annan be-
handling först sviktat [1, 3-4].

Större erfarenheter nu
Redan under epidemin 1995 sökte en

av författarna (L Berglund) stöd bland
infektionsläkare och pediatriker för att
ge ciprofloxacin till barn med tularemi.

Preparatet var dock relativt nytt och
rädslan för skador på tillväxtbrosk (på-
visat hos beaglevalpar) gjorde att bar-
nen liksom tidigare fick aminoglyko-
sid. Sedan dess har erfarenheterna med
ciprofloxacinbehandling till barn utö-
kats och det står numera klart, framför
allt från behandling av barn med cystisk
fibros och bakteriella tarminfektioner
[5-7], att ciprofloxacin är ett säkert an-
tibiotikum för barn.

I början av augusti 1998 har vi i
Ljusdal haft flera kliniska fall av tulare-
mi, varav två gällt barn (båda 4 år).
Båda barnen hade kraftigt svullna lymf-
körtelpaket och hög feber med en sjuk-
domsduration av 3 respektive 5 dagar.
Diagnosen verif ierades med PCR (po-
lymerase chain reaction-teknik) [8] och
i ett fall via odling. Den kliniska miss-
tanken var emellertid stark och Ciprox-
in (i dosen 15–20 mg/kg och dygn in-
sattes peroralt för en 10-dagarskur. Ef-
ter två dygn var båda barnen feberfria
och efter tre dygn tillbaka på dagis.

Vid tularemi fungerar inte perorala

antibiotika som betalaktamer, erytro-
mycin, clindamycin eller trimeto-
prim/sulfa. Det är därför tillfredsstäl-
lande att erfarenheterna med ciproflox-
acin hos barn med olika gramnegativa
infektioner nu är sådana att man vågar
använda det även vid tularemi. Den
höga känsligheten in vitro hos Franci-
sella tularensis [1, 2], den goda intra-
cellulära pentrationen, den goda effek-
ten i en djurmodell av tularemi [9] lik-
som vid sporadiska fall hos vuxna [1, 3-
4] samt de första här redovisade erfa-
renheterna på barn tyder på att cipro-
floxacin kan bli ett välkommet alterna-
tiv för behandling av tularemi hos barn.
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Behandling av tularemi hos barn
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Efter att ha läst inlägget »Blir det nå-
gon vinst med recept- och förskrivarre-
gister» (Läkartidningen 34/98) har jag
följande synpunkter.

Landstingens kostnader för läkeme-
del i öppen vård måste vägas mot andra
kostnader för hälso- och sjukvård.
Landstingen behöver då instrument att
sammanställa statistik över uthämtade
recept och dessas kostnader.

En förutsättning för denna informa-
tion är receptregistret. Apoteket AB får
med automatisk databehandling föra ett
sådant register. Ändamål är bl a regi-
strering av underlag för tillämpning av
bestämmelserna om högkostnadsskydd
vid köp av läkemedel och debitering till
landstingen. Det kan också ge redovis-
ning till förskrivare, verksamhetschefer
och läkemedelskommittéer med upp-

Rätt organiserat så fungerar recept-
och förskrivarregistret bra



gifter för medicinsk uppföljning, utvär-
dering och kvalitetssäkring i hälso- och
sjukvården.

Under 1998 beslutade sammanlägg-
ningsdelegerade i Skåne att både för-
skrivarkod och arbetsplatskod skall
anges på receptblanketterna.

Inom Region Skåne finns ett ar-
betsplatsregister för de olika verksam-
heterna. Förskrivare som arbetar i olika
lokaler eller på olika orter skall, som re-
gel, använda sig av den arbetsplatskod
som gäller där anställningen finns.

Huvudprincipen är alltså att en läka-
re som är anställd på sektionen
gastroenterologi på medicinkliniken
och som vid vissa tidpunkter arbetar på
akutmottagningen skall använda
gastroenterologins arbetsplatskod (och
egen förskrivarkod) vid förskrivning av
läkemedel.

För att få en enkel och tillförlitlig r e-
gistrering utvecklades ett datorprogram
för utskrift av streckkoder; både för-
skrivarkod och arbetsplatskod.

Vanligen läkarsekreterare
Det sker, vanligtvis, genom att den

för verksamheten utsedda registeran-
svarige, vanligen en läkarsekreterare, i
dataprogrammet lägger in de data som
skall ingå;yrke, namn, klinik, adress
m m samt de olika läkarnas förskrivar-
koder. Genom att para ihop dessa två
uppgifter framställer dataprogrammet
själv en sammanhållen streckkod.

Det sker således en registrering för
varje förskrivare som inte ändras förrän
förskrivaren slutar sin anställning.

Utskrift av streckkoder sker anting-
en på etiketter, direkt på receptblankett
eller på vitt A5- eller A4-papper för ko-
piering på högvolymkopiator.

Normalt får förskrivaren färdiga re-
ceptblock eller etiketter med både för-
skrivarkod och arbetsplatskod påförda.
Det kan ske genom att den registeran-
svarige gör en utskrift av koderna på ett
vitt A4-papper och skickar dessa och
beställning till lasarettets tryckeri. Där
kontrolleras avläsning av streckkoder-
na, antingen genom egen streckkods-
penna eller via apoteket. Den beställda
volymen trycks upp och färdiga recept-
block i A5-format returneras till bestäl-
laren.

Ett lager med förtryckta recept-
block/etiketter bör finnas för varje för-
skrivare och arbetsplats och förvaras
hos den registeransvarige enligt gällan-
de regelverk för receptblock. Efter hand
som det förbrukas beställs en ny tryck-
ning osv. Det kan dock finnas tillfällen

då enstaka ark eller recept skrivs ut di-
rekt från skrivare, men detta är undan-
tag.

Avslutningsvis kan konstateras att
om arbetet organiseras på rätt sätt för
framställning av streckkoder kommer
den registeransvarige läkaresekretera-
ren, inte att sitta parkerad vid sin dator
för att trycka ut blankett efter blankett.

Thor Lithman,
epidemiolog, Region Skåne
Bertil Nygren,
projektsekreterare,
Lund

Under de senaste åren har rapporter
berättat om dålig arbetsmiljö för läkare
vid bl a universitetskliniker, senast i Lä-
kartidningen 30–31/98. Nedskärningar
skapar elände och obalans. Unga läkare
i akademisk karriär knuffas in i ett
hopplöst ekorrhjul av sjukvårdsproduk-
tion som de själva inte kan reglera. Den
klassiska beskrivningen på stress är just
att jagas av uppgifter som man själv inte
kan styra. Det är däremot inte speciellt
stressigt att ha mycket att göra om man
själv kan vara med att råda och om man
ser bra resultat av mycket arbete.

Vi är nu så många läkare som vi ald-
rig förr varit, men arbetssituationen för
läkare synes vara dyster, apati sprids
och många vill bort. Som extra börda
har heltokiga omorganisationer knäckt
ryggen på många.

Många skyller på den gamla, flera på
den nya regeringen, några professorer
skyller bara på Carl Tham. Andra kla-
gar på landstingen eller kommunerna,
på politiker, administratörer, fackför-
eningar. Ännu har inte EU fått skulden,
fortfarande skylls mycket på »datorn».

Bara läkare kan
bryta den onda cirkeln
För vår egen skull, och därmed för

patienternas måste vi ha tid att tänka, tid
till eftertanke. På universitetssjukhus
måste det finnas en rimlig fördelning
mellan akademisk verksamhet och
sjukvård, annars fortsätter vi vägen mot
kvav.

Unga läkare måste av sina chefer
tvingas åta sig studier i medicinska äm-

nen. Det kan börja med produktkontroll
av det som görs på den egna kliniken,
granska litteratur och jämföra sig med
andra. Senare kommer utvecklingsar-
bete och avhandling. Klinikchefer och
professorer måste ta initiativ och kräva
denna verksamhet. De chefer som inte
får detta att fungera har diskvalificerat
sig som medicinska chefer. Det är helt
meningslöst att vara läkare vid universi-
tetsklinik om man inte alltid har en aka-
demisk uppgift aktivt igång. Annars blir
man en dum och trött ekorre, apatisk
och utan framtid. Denna onda cirkel
måste brytas, och bara läkare kan göra
det.

Medicinska chefer, klinikchefer och
ämnesföreträdare har hittills inte insett
sin viktigaste uppgift, att skapa balans
mellan sjukvård och eftertanke, utan
skyllt ifrån sig. Det meningslösa med
detta bortskyllande är att de man skyller
på inte lider av det elände som de är med
om att skapa. Det är läkarna som lider,
och det är bara läkare som kan skapa bra
arbetsvillkor vid universitetskliniken,
inga andra. Hur lite pengar en kli-
nikchef än har och var pengarna än
kommer ifrån måste chefen se till att
skapa en rimlig fördelning mellan un-
dervisning, forskning, utveckling, me-
todgranskning och sjukvård. I klinisk
verksamhet är det svårt att få tillräckligt
av LUA-medel, men det spelar ingen
roll. Den akademiska delen av läkarnas
arbetsvecka måste behållas med eller
utan LUA. Annars kommer eländet att
fortsätta och att växa. Här hjälper det
inte med dyra och meningslösa man-
agementkurser och chefsutbildningar.

Gör jobbet hemma!
Nuvarande och kommande kli-

nikchefer får packa sig att lösa proble-
met med dåliga arbetsförhållanden för
läkare, eftersom ingen annan gör det el-
ler kan det. Det räcker ingenstans med
skriftlig a rapporter och konsekvensbe-
skrivningar i dammiga arkiv eller pap-
perskorgar. Ingen bryr sig om sådant.
Gör jobbet hemma på den egna kliniken
och skyll inte på andra, även om det
finns anledning att göra det. Några hu-
vuden kommer att falla till en början,
men med heder. Tag kommandet över
medicinen vid universitetsklinikerna,
mänskliga resurser finns och det ekono-
miska måste våra egna  chefskolleger
disponera på ett sådant sätt att läkare får
fungera vettigt, akademiskt och efter-
tänksamt.
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Medicinska chefer
har skulden till den
dåliga arbetsmiljön


