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»Kadmium farligare än man trott» och
»Kadmium växande hot» var tidnings-
rubriker våren 1997 när en rapport om
kadmiums hälsoeffekter till Kemika-
lieinspektionen presenterades [1-3]. I
den fastslogs att kadmium är ett av de
allvarligaste miljöhälsoproblemen i
Sverige på grund av den smala säker-
hetsmarginal som finns mellan allmän-
hetens exponeringsnivå och den nivå
vid vilken man förväntar sig skadliga
effekter hos de känsligaste individerna.
Den kritiska nivån för kadmiumhalten i
njurbarken, dvs den lägsta nivå vid vil-
ken de första tecknen på skada kan upp-
träda, har ansetts vara 200 µg Cd/g våt-
vikt (vv) [4]. 

En undersökning i Stockholm i mit-
ten av 1970-talet av kadmiumhalterna i
njurbark visade att några få individer
hade halter omkring 100 µg Cd/g vv.
Det geometriska medelvärdet var ca 20
µg Cd/g vv i åldrarna 40–60 år, de åldrar
där halterna är som högst [5]. 

Under de senaste åren har risken för

kadmiumförgiftning hos allmänbefolk-
ningen fått ökad uppmärksamhet ge-
nom belgiska rapporter om njurpåver-
kan i ett område starkt förorenat av kad-
mium från industriutsläpp [6].

Födan
största kadmiumkällan
Intresset för allmänhetens expone-

ring för kadmium väcktes då man i slu-
tet av 1960-talet i Japan beskrev ett
samband mellan kronisk kadmiumför-
giftning och den s k itai-itai-sjukan,
som drabbade framför allt kvinnorna i
ett område med förorenat ris. Flod-
vatten som användes för bevattning av
risodlingarna hade exponerats för ut-
släpp från en gruva. 

Itai-itai-sjukan visar sig som osteo-
malaci och osteoporos, som leder till
smärtsamma frakturer (itai-itai betyder
aj-aj på japanska). Sjukdomen anses
vara sekundär till en kronisk förgiftning
av njurarna med kadmium, möjligen i
kombination med andra faktorer som
undernäring och upprepade graviditeter
[7]. Metallen ackumuleras i proximala
njurtubuli; en hypotes är att den häm-
mar den omvandling av 25(OH) vita-
min D3 till 1,25(OH) vitamin D3 som
sker där, och att absorptionen av kalci-
um och mineraliseringen av skelettet
därför minskar [7]. 

Det första tecknet på njurpåverkan
efter långvarig exponering för kadmi-
um är minskad resorption i proximala
tubuli av små plasmaproteiner från
urinen, tubulär proteinuri. Denna njur-
dysfunktion uppträder vid den kritiska
nivån 200 µg Cd/g vv i njurbarken [7]. 

Bland icke-rökare är födan den vik-
tigaste kadmiumkällan [8]. Kadmium
finns normalt i de flesta livsmedel, men
spannmålsprodukter ger det största till-
skottet [7]. Tobaksrökare får dessutom
ett stort tillskott med tobaksröken, ef-
tersom tobaksplantan ackumulerar kad-
mium; en storrökare kan få i sig mer
kadmium via tobaksröken än genom fö-
dan [7]. 

Undersökning
av njurbark hos avlidna
En svensk rapport redovisade för

drygt 20 år sedan att det skett en ökning
i kadmiumkoncentrationen i svenskars

njurvävnad under 1900-talet samtidigt
som halterna ökat i jord och i spannmål
[9-11]. Kadmiumhalterna i Sveriges
odlingsjordar anses fortfarande öka
trots minskade industriella utsläpp och
en minskning av kadmiumhalten i han-
delsgödsel [12, 13]. 

Därför har man befarat att kadmium-
halterna fortfarande stiger i svenskars
njurar. Det är mot den bakgrunden som
vi genomförde denna undersökning av
kadmiumkoncentrationen i njurbark
hos avlidna. De erhållna värdena jäm-
fördes med de nu ca 20 år gamla kadmi-
umhalterna från Stockholm [5]. Projek-
tet finansierades av Landstinget i Upp-
sala län, studieplanen granskades och
godkändes av etiska kommittén vid me-
dicinska fakulteten, Uppsala universi-
tet. 
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»Kadmiumhalterna i miljön
fortsätter att stiga samtidigt
som kadmiumhalterna ändå
tycks ha sjunkit kraftigt sedan
1970-talet i våra njurar, det kri-
tiska organet för kronisk kad-
miumförgiftning. För bedöm-
ning av de miljörelaterade häl-
soriskerna krävs bestämning av
den faktiska exponering som
människan utsätts för.

En tvärsnittsstudie av kadmi-
umkoncentrationen i njurbark
från avlidna obducerade mellan
augusti 1995 och juni 1996 redo-
visas.

Kadmium i den
svenska miljön 
Kadmiumflödet i Sverige utgörs av

13 ton per år från naturligt förekom-
mande kadmium i berggrund och
mark, och 20 ton per år med ursprung
från mänsklig aktivitet. De största ut-
släppskällorna i Sverige är deposition
av gruvavfall samt massa- och pappers-
industrin. Ca 90 procent av depositio-
nen på mark i södra Sverige kommer
från utländska utsläpp, med koleld-
ning som en viktig källa.

Under 1900-talet har kadmiumhal-
terna i åkerjord ökat med 30 procent
genom nedfall från luften och sprid-
ning av kadmiumhaltig handelsgöd-
sel, medan halterna i vete kan ha för-
dubblats. Genom åtgärder för att mins-
ka spridningen har sedan 1970-talet
tillförseln till åkerjord via luften mins-
kat med 70 procent i Mellansverige.
Spridningen av kadmium med han-
delsgödsel har minskat med 90 pro-
cent. 

Trots det fortsätter halterna i åker-
jord att öka med 0,1 procent per år.



njurbark från avlidna som obducerades
vid Rättsmedicinska institutet i Uppsa-
la från augusti 1995 till och med juni
1996. Ett vävnadsstycke togs från höger
njures nedre pol hos 173 personer, och
förvarades i frys vid –20°C i lufttäta och
kadmiumfria kärl fram till analys. På
begäran från anhöriga förstördes två av
de insamlade proven. Av de återstående
proven var 161 från personer bosatta i
Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och
Västmanlands län; tio var från övriga
delar av Sverige.

Frågeformulär
till anhör iga
Ett frågeformulär sändes till en efter-

levande till 166 av de undersökta perso-
nerna sex månader efter dödsfallet. I sju
fall kunde vi inte finna någon efterle-
vande, eller bedömde det oetiskt att
kontakta en efterlevande. Vi frågade om
den avlidnes rökvanor och eventuella
arbeten som kunnat medföra expone-
ring för kadmium. 

Formuläret besvarades av 152 perso-
ner (88 procent). Av de avlidna hade 60
varit rökare fram till sin död, eller hade
slutat under det sista levnadsåret, me-
dan 33 hade varit tobaksrökare någon
gång före det sista levnadsåret; 58 hade
aldrig rökt tobak. Tio personer hade haft

yrken där kadmiumexponering kan ha
förekommit. 

Vi har avstått från mer detaljerade
analyser av rökvanor och yrkesexpone-
ringar eftersom efterlevandes kunska-
per om avlidnas levnadsvanor och arbe-
ten kan förväntas vara begränsad.

Analysförfarande
Kadmiumhalten bestämdes i 5 gram

makroskopiskt fripreparerad njurbark
vid avdelningen för kemi, Statens vete-
rinärmedicinska anstalt, med en induk-
tivt kopplad plasmaemissionsspektro-
meter [14-17]. Analysen kontrollerades
med ett certif ierat referensprov (Na-
tional Institute of Standards and Tech-
nology Standard Reference Material,
NISTSRM). Kadmiumkoncentrationen
(medel ± standardavvikelse) i NIST
SRM 1577b bovin lever (N=4) med den
certif ierade koncentrationen 0,50 ±
0,03 µg/g torr vikt (tv) uppmättes till
0,49 ± 0,01 µg/g tv. För att utesluta
falskt låga kadmiumhalter på grund av
kvarvarande njurmärg i preparaten upp-
repades dessutom kadmiumanalysen i
18 slumpmässigt utvalda preparat. 

Att ingen märg fanns kvar i dessa
prov verif ierades mikroskopiskt på
fryssnitt. De nya kadmiumhalterna hos
dessa 18 prov (geometrisk medel ± geo-
metrisk standardavvikelse 7,82 ± 2,29
µg/g vv) skilde inte signifikant (P =

0,52, parat t-test på logaritmerade vär-
den) från de tidigare uppmätta värde-
na (7,65 ± 2,30 µg/g vv) på samma
njurar.

Jämförelse av proportioner gjordes
med hjälp av fyrfältstabeller, χ2-meto-
den användes för statistisk testning.
Fyrfältstabellerna konstruerades efter
dikotomisering kring kadmiumhalten
20 µg/g. Syftet med dikotomiseringen
var att avgränsa en grupp bestående av
de preparat som hade de högsta kadmi-
umhalterna, men den exakta gränsen för
uppdelningen kan ses som mer eller
mindre godtycklig.

Kadmiumhalterna var snedfördela-
de, och normaliserades därför genom
logaritmering. De geometriska medel-
värden och standardavvikelser av kad-
miumhalterna som rapporterades från
Stockholm 1976 logaritmerades för
jämförelse med våra data [5]. Students
t-test och variansanalys (ANOVA) an-
vändes för de statistiska analyserna av
de logaritmerade kadmiumhalterna.
För signifikant resultat krävdes genom-
gående P < 0,05 (tvåsidigt).

RESULTAT
Figur 1 visar de individuella kadmi-

umkoncentrationerna, där det högsta
värdet var 41,5 µg/g vv. I Figur 2 pre-
senteras de geometriska medelvärdena
av koncentrationerna uppdelade i ål-
dersgrupper. Koncentrationen har sjun-
kit signifikant sedan 1970-talets mitt i
de flesta grupperna under 70 års ålder.
Sänkningen var mest uttalad bland de
yngre, där koncentrationen var omkring
40 procent av den som mättes upp bland
jämnåriga på 1970-talet. 

Få hade haft yrken med risk för kad-
miumexponering. Av de 29 personer
som hade en kadmiumkoncentration
över 20 µg/g vv hade tre haft yrken med
potentiell kadmiumexponering, medan
sju av resterande 142 någon gång hade
haft sådana arbeten (P = 0,4). Kvinnor
hade högre kadmiumhalter i njurbarken
än män, rökare hade högre halter än
icke-rökare (Tabell I, Figur 3). 

I en multivariabel variansanalys
fanns inga signifikanta skillnader i kad-
miumhalter mellan länen då man delat
upp personerna efter länstillhörighet
vid dödsfallet (P = 0,2) (Figur 4). Där-
emot var kön (P = 0,03), rökvanor (P <
0,001) och ålder (P = 0,02) signifikant
relaterade till kadmiumhalten. 

DISKUSSION
Kadmiumhalterna i njurbark hos den

svenska befolkningen tycks ha sjunkit
under de senaste två decennierna trots
att halterna i omgivningsmiljön uppges
fortsätta att stiga. Halterna hos yngre in-
divider var klart lägre än dem som upp-
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Figur 1. Kadmiumkoncentrationen i
njurbark (våtvikt) från 171 individer i
Mellansverige.



mättes i början av 1970-talet. Det är up-
penbarligen inte möjligt att uppskatta
de hälsorisker som orsakas av miljöför-
oreningen kadmium på grundval av hal-
ter i miljön.

Förhållandet är sannolikt detsamma
för många andra miljörelaterade hälso-
risker, vilket också påtalades av Miljö -
hälsoutredningen 1996 [18]. 

Utredningen såg bristande kunskap
om vad människor faktiskt exponeras
för i miljön som ett hinder för bedöm-
ningar av vilka hälsoeffekter som kan
förväntas, liksom omfattningen av des-
sa effekter. Denna kunskapsbrist kan
leda till felprioriteringar både i miljö-
hälsoarbetet och vid fördelningen av
forskningsmedel.

En jämförelse av två så komplexa
mätningar som dessa två undersökning-

ar av kadmiumhalter i njurbark riskerar
givetvis att vara behäftad med fel, vilket
skulle kunna ogiltigförklara vår slutsats
om sjunkande halter. Därför var vår un-
dersökning så långt möjligt en upprep-
ning av den tidigare. Båda undersök-
ningarna gjordes på material från rätts-
medicinska obduktioner. 

Åtminstone sedan 1980 har antalet
rättsmedicinska dödsfallsutredningar
minskat [19]. Det görs idag färre under-
sökningar av naturliga dödsfall som in-
träffat utanför sjukhus, eftersom de
enkla dödsorsaksundersökningarna helt
har upphört vid de rättsmedicinska av-
delningarna. Samtidigt har antalet kva-
lif icerade rättsmedicinska dödsorsaks-
undersökningar varit oförändrat. Efter-
som vissa riskbeteenden kan finnas
överrepresenterade bland människor
som dör i förtid av plötsliga och ovänta-
de orsaker kan det finnas skillnader i de
två jämförda grupperna som äventyrar
den gjorda jämförelsen.

Vår undersökning kan förväntas om-
fatta en större andel individer med olika
riskbeteenden, tex tobaksrökning. An-
dra tänkbara orsaker till bristande jäm-
förbarhet vore skillnader i kostvanor el-
ler i yrken. 

Rökvanors påverkan
Den tidigare svenska undersökning-

en hade information om rökvanor för

mindre än hälften av de undersökta, av
vilka 59 procent var rökare (inklusive
före detta rökare) och 41 procent icke-
rökare. I vår undersökning fanns rök-
data för 86 procent; 61 procent var rö-
kare eller före detta rökare medan 39
procent aldrig hade rökt. Denna enkla
jämförelse inger ingen misstanke om
stora skillnader i andelen tobaksrökare,
men mot bakgrund av den minskade to-
baksrökningen sedan 1970-talet kunde
man ha förväntat sig färre rökare i vår
undersökning [20]. I vår undersökta
grupp var 40 procent aktiva rökare jäm-
fört med ca 25 procent i befolkningen
[20]. 

På grund av det stora bortfallet av
rökuppgifter bör man vara försiktig
med tolkningar, men de förändringar
som skett i frekvensen av olika rätts-
medicinska dödsorsaksundersökningar
kan vara en orsak till att det var en ovän-
tat stor andel rökare i vår undersökning.
Om det finns något fel i jämförelsen av
kadmiumhalter på grund av detta leder
det sannolikt till att vår undersökning
ger en större överskattning av allmän-
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Figur 2. Geometriska medelvärden av
kadmiumhalten (µg/g våtvikt) i njurbark
från människa i Sverige. Värdena från
1976 är publicerade av Elinder och
medarbetare [5]. De P-värden (tvåsidiga)
som angivits ovanför staplarna har
beräknats med Students t-test på
logaritmerade halter.

Tabell I . Kadmiumhalt i njurbark under re-
spektive över 20 µg/g våtvikt (v v) uppdelat ef-
ter kön respektive rökvanor. P-värdena med-
delst χ2-test.

≤ 20 > 20
µg/g v v µg/g v v P

Kvinnor 36 14 0,01
Män 106 15
Rökare och 
f d rökare 71 22 0,001
Icke-rökare 56 2



hetens kadmiumexponering via tobaks-
rök än undersökningen från 1976, och
att det då snarast stärker vår slutsats om
reducerade kadmiumhalter. Det saknas
underlag för att bedöma jämförbarheten
mellan undersökningarna med avseen-
de på kostvanor eller yrken.

Potentiella felkällor
Kvarvarande märg på grund av miss-

lyckad preparering av njurproven kan
ge falskt låga kadmiumhalter. Denna
potentiella felkälla hade kunnat förkla-
ra de lägre halterna i vår undersökning;
vi har dock uteslutit detta genom den
validering där vi analyserade preparat
som mikroskopiskt bekräftats vara fria
från märg. 

En annan möjlig felkälla, som skulle
orsaka falskt för höga kadmiumhalter,
är att preparaten torkar före vägning.
Om detta inträffat i den tidigare under-
sökningen skulle vår slutsats om en
sänkning av kadmiumhalterna vara
falsk. Emellertid genomfördes i den un-
dersökningen en jämförelse av färska
och frysta prov som inte tydde på någon
skillnad.

Att den observerade minskningen i
kadmiumhalt skulle bero på laborato-
riefel är inte sannolikt. De båda labora-
torierna var väl renommerade, och tek-
nikerna som användes var väl prövade
rutinmetoder för de nivåer vid vilka
kadmiumhalterna analyserades. 

Precisionen i analyserna kontrollera-
des i båda studierna genom upprepade
analyser av prov. Vi har även utnyttjat

certif ierade referensprov för att säker-
ställa nivåerna. Att kadmiumhalterna i
de högsta åldersgrupperna är nära nog
lika i de två jämförda undersökningarna
ger stöd för att det inte föreligger allvar-
liga fel i vare sig provinsamling, hante-
ring eller analys i någon av undersök-
ningarna. Att det skett mindre föränd-
ringar bland de äldre än bland de yngre
är biologiskt trovärdigt, eftersom halve-
ringstiden för det kadmium som acku-
muleras i njurarna är i storleksordning-
en decennier, och kadmiumhalterna
bland de äldsta i båda undersökningar-
na därför till en viss del speglar gemen-
samma exponeringsförhållanden före
1970-talet. Vår bedömning är att det

inte föreligger några systematiska fel-
källor som kan förklara de erhållna re-
sultaten.

Svenska
undersökningar
Två mindre svenska undersökningar

har redovisat kadmiumhalter i njur-
biopsier tagna under 1980-talet. Från
Umeå rapporterades en medelhalt på
12,9 µg Cd/g vv i njurbiopsier från 29
patienter med klinisk njursjukdom,
medan biopsier från 22 obduktioner
hade medelhalten 8,7 µg Cd/g vv [21].
I Göteborg fann man hos 38 friska njur-
donatorer en medelhalt i biopsier från
njurbark på 19 µg Cd/g vv efter omräk-
ning av de torrviktshalter som man ur-
sprungligen bestämde [22]. 

Dessa undersökningar är svåra att di-
rekt jämföra med Elinders [5] och vår
undersökning. Det finns inte tillräckligt
med data för att göra jämförelser med
uppdelning efter ålder, kön och rökva-
nor. Dessutom är så små vävnadsprov
som togs vid dessa undersökningar
känsliga för uttorkning eller förorening
med vävnad med låg kadmiumhalt, vil-
ket riskerar att leda till över- respektive
underskattning av kadmiumhalten.

Andr a orsaker än rökning?
Sannolikt har minskad tobaksrök-

ning haft en stor betydelse för den mins-
kade kadmiumhalten, men frånvaron av
detaljerade uppgifter om tobakskon-
sumtionen på individnivå medger inte
några säkra slutsatser. Sedan 1977 har
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Figur 3. Den logaritmerade
kadmiumhalten (µg/g våtvikt) i njurbark
uppdelad efter kön och rökvanor.
Diagrammet visar medianer, kvartiler
samt högsta och lägsta värden.

Figur 4. Länsvis uppdelning av den
logaritmerade kadmiumhalten (µg/g
våtvikt) i njurbark från människa.
Diagrammet visar medianer, kvartiler
samt högsta och lägsta värden.
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dock rökning bland män minskat från
42 procent till 24 procent 1995, bland
kvinnor från 33 procent till 26 procent
[20]. Att halterna har sjunkit även hos
tobaksrökare i de lägre åldersgrupperna
skulle kunna bero på minskad tobaks-
konsumtion bland rökare, eller möjli-
gen minskad kadmiumhalt i tobak. I en
tysk rapport antyds en minskad kadmi-
umhalt i cigaretter sedan 1970-talet i
Tyskland [23]. 

Eftersom även icke-rökare uppvisa-
de sänkta kadmiumhalter kan andra för-
klaringar finnas. Kanske är inhalation
av kadmium i luftföroreningar en tidi-
gare underskattad exponering? En tänk-
bar förklaring vore minskad exponering
för miljötobaksrök (passiv rökning).
Enligt andra undersökningar är dock
inte den exponeringen betydelsefull för
kadmiumintaget [24]. 

Skillnader i kadmiumhalt mellan rö-
kare och icke-rökare och mellan könen
har beskrivits tidigare, bl a av Elinder
1976 [5]. Rökare har högre kadmium-
halter i njurarna beroende på inhalation
av kadmium med tobaksröken [7].
Kvinnor i fertil ålder har högre nivåer
än män i motsvarande ålder. En förkla-
ring till denna skillnad är ett större kad-
miumupptag i tarmen vid en relativ
järnbrist [25]. 

Kost och näringsstatus har stor bety-
delse för kadmiumupptaget i tarmen;
födan bidrar med 99 procent av kadmi-
umupptaget hos icke-rökare [8]. Den
ökade medvetenheten om kostens bety-
delse för hälsan under de senaste decen-
nierna kan ha lett till ändrade matvanor.
Såvitt vi kunnat utröna finns dock inga
rapporter vare sig om sådana föränd-
ringar i den svenska kosten eller i nä-
ringsstatus hos svenskar att det skulle
ha minskat kadmiumupptaget i tarmen. 

Bör lagen ändras?
Då vi planerade denna undersökning

hade vi räknat med att samla in betyd-

ligt f ler njurprov, men av flera orsaker
blev det inte så. Antalet rättsmedicinska
obduktioner var färre än förväntat, vil-
ket kan ha berott på de ekonomiska be-
sparingskrav som var aktuella under un-
dersökningsperioden. 

Ett annat skäl till att antalet njurprov
begränsades var den nya transplanta-
tionslagen som infördes 1996. Den för-
ändrade förutsättningarna för under-
sökningar som vår, liksom för andra lik-
nande undersökningar i framtiden. En-
ligt den tidigare lagen fick man vid ob-
duktioner ta mindre biologiska prov
utan att inhämta tillstånd från anhöriga,
vilket den nya lagen kräver. Därmed an-
såg vi att förutsättningarna för studien
förändrades såväl från praktisk som
från etisk synpunkt på ett sådant sätt att
vi valde att avbryta provinsamlingen. 

Denna konsekvens av transplanta-
tionslagen är inte tillräckligt beaktad.
Det kan därför finnas anledning att
väcka frågan om inte lagen bör omprö-
vas i detta avseende.

Kadmiumbelastningen
av miljön bör minskas
Trots det från human risksynpunkt

positiva resultatet av vår undersökning
bör man givetvis fortsätta med åtgärder
för att minska kadmiumbelastningen av
vår miljö. Pågående forskning om kad-
miums hälsoeffekter kan komma att
visa på effekter vid lägre exponerings-
nivåer än de som idag anses vara skad-
liga [26, 27]. Man får heller inte glöm-
ma bort det tobaksförebyggande arbe-
tets inflytande på denna miljörelaterade
hälsorisk.

*
En version av arbetet på engelska

finns publicerad i Friis L, Petersson L,
Edling C. Reduced cadmium levels in
human kidney cortex in Sweden. Envi-
ron Health Perspect 1998; 106: 175-8.
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Så exponeras
människan 
Den största källan till människans

exponering för kadmium är kosten.
Mer än 70 procent av kadmiumintaget
härrör från cerealier, rotfrukter, pota-
tis och grönsaker, med vete som den
största enskilda källan. Höga halter av
kadmium kan finnas i skaldjur, inälvs-
mat, kakao och vissa svampar.

Ca 5 procent av det kadmium vi
förtär absorberas i mag–tarmkanalen,
medan upp till 50 procent av inandat
kadmium kan tas upp. Det dagliga in-
taget via kosten är i Sverige 10–20 µg,
medan rökning av ett paket cigaretter
leder till inhalation av 2–4 µg.

Hälsoeffekter
av kadmium
Akuta effekter
Kemisk pneumonit och lungö-

dem kan följa efter inhalation av
hög halt kadmiumoxid vid yrkes-
mässig exponering. Akut gastroen-
terit kan uppstå efter förtäring av
lösliga kadmiumsalter.

Effekter efter långvarig
exponering
Obstruktiv lungsjukdom har

setts bland arbetare som exponerats
för höga lufthalter av kadmium. 

Njurpåverkan i form av tubulär
proteinuri (läckage av små plas-
maproteiner med urinen) kan upp-
stå efter upplagring av kadmium i
njurbarken såväl vid yrkesmässig
exponering som hos allmänbefolk-
ningen. I svåra fall kan den glome-
rulära filtrationen nedsättas och det
finns risk för utveckling av njur-
svikt.

Kadmium stör kalciummetabo-
lismen, vilket leder till ökad risk för
njursten och risk för osteoporos
och/eller osteomalaci.

Kadmium är klassat som cancer-
framkallande. Ökad risk för lung-
cancer föreligger vid yrkesmässig
exponering.
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Samtidigt som den statliga engelska
sjukvårdsorganisationen NHS med
pompa och ståt firar sitt 50-årsjubi-

leum, skakas den av vad som betecknats
som »århundradets medicinska skan-
dal». Tre läkare i Bristol har befunnits
skyldiga till grova och upprepade medi-
cinska misstag i samband med hjärto-
perationer på barn. Två av läkarna hade
utfört operationerna, och den tredje
hade som hög tjänsteman övergripande
ansvar för verksamheten. Tjänsteman-
nen och en av operatörerna har nu för-
lorat sina läkarlegitimationer, och den
tredje har förbjudits att operera barn un-
der de närmaste tre åren. 

De drabbade barnens föräldrar är
självfallet upprörda, sjukvårdsminis-
tern har gjort kategoriska uttalanden i
TV, och läkarkåren ägnar sig åt en
smärtsam kollektiv självrannsakan: hur

kunde något sådant
hända? Hur förebyg-
ger vi att något lik-
nande händer igen?

Tidskrifterna
Lancet och
British Medi-
cal Journal
(BMJ) har
ägnat mycket
stort utrymme
åt referat och
kommentarer

kring »Bri-
stolfallet»,
som det har
döpts till i
engelsk
press.

Beslutet
om delegiti-
mation,
som kom i
slutet av
juni, utgör
slutpunkten
på en åtta
månader
lång »pro-
cess», där

General medical council (GMC) – den
engelska motsvarigheten till Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd – i detalj har
granskat de tre anklagade läkarnas
handlande. Granskningen, som beräk-
nas ha kostat över två miljoner pund,
mynnade ut i konstaterande t att läkarna
hade fortsatt att operera trots oaccepta-
belt dåliga resultat i form av hög morta-
litet och hjärnskador, och att barnens
föräldrar hade vilseletts om riskerna
med ingreppen. Läkaren–tjänste-
mannen klandras för att han inte stop-
pade verksamheten, när han såg det då-
liga utfallet av operationerna. Det var
fråga om visserligen svåra men kliniskt
etablerade tekniker och alltså inte nå-
gon experimentell verksamhet. 

Utredningen visar också, att det inte
hade saknats varningssignaler, men att
dessa nonchalerades. De aktuella ope-
rationerna utfördes under perioden
1990–1995. Redan efter något år börja-
de en del läkare vid sjukhuset att ifråga-
sätta operationsresultaten, men det togs
inte väl upp. En anestesiolog, som fram-
förde kritik, kände sig till sist så utfru-
sen ur den kollegiala gemenskapen att
han flyttade till Australien.

Diskussionen i de medicinska tid-
skrifterna tar upp Bristolfallet ur många
perspektiv. Vissa frågor är mer teknis-
ka, t ex i vilken grad som jämförelser
med andra klinikers registrerade resul-
tat är relevanta, vilka felkällor som
finns i medicinska register, och vilken
betydelse som volym och operationsva-
na har för goda resultat. Detta är frågor
som vi känner igen från den svenska de-
batten om kvalitet och kvalitetsutveck-
ling. 

Företrädare för thoraxkirurgin i Eng-
land har påpekat att specialiteten, iro-
niskt nog, har varit en föregångare, när
det gäller att samla och redovisa resul-
tat. Ett register för hjärtkirurgi startades
redan år 1977 och kompletterades med
ett register för klaffoperationer år 1986.
Registren innehåller avidentifierade,
aggregerade data som varje medlem av
den thoraxkirurgiska föreningen får till-

”Århundradets
medicinska skandal”
Vilka lärdomar ger händelserna i Bristol för framtiden?
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Summary

Reduced renal cortes cadmium levels;
due to less smoking
or environmental improvement?

Lennart Friis, Christer Edling

Läkartidningen 1998; 95: 3949-56

A cross-sectional study of the renal cortex
cadmium concentrations in 171 cases of sudden
death showed the levels to be lower than those
quoted m a Swedish report published in 1976
the reduction being more than 50 per cent
among the ≤40-year-old age group. The reduc-
tion is probably attributable to reduced smo-
king among. Swedes during the past few deca-
des, though there were indications of reduced
cadmium levels in non-smoking as well.
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