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Vi har de senaste åren kunnat ta del
av rapporter och debattinlägg om vårt
lands kärva ekonomi, om vikten av åter-
hållsamhet, i synnerhet när vi, s k van-
liga människor, löneförhandlar och att
vi måste spara och skära i välfärden –
inte minst inom sjukvården. Minskade
ekonomiska resurser har medfört stora
svårigheter att bedriva en anständig
sjukvård. Samtidigt har, märkligt nog,
mycket kraftiga lönelyft, »fallskärms-
avtal» och avgångsvederlag, vars be-
lopp trotsar all anständighet och rimlig-
het, delats ut och/eller förhandlats fram
till höga chefer med administrativa be-
fattningar. Detta har skett inom såväl
offentlig förvaltning som den privata in-
dustrin med förbluffande förklaringar
om omöjligheten för dessa begåvade
människor att få nya arbeten!?

Med hänsyn till den rådande situa-
tionen inom vården är det speciellt upp-
rörande att läkemedelsindustrin visat
prov på en så häpnadsväckande okäns-
lighet med sin »återhållsamhet» fram-
för allt Pharmacia-Upjohn i löneför-
handlingarna med Fred Hassan.

Femton nobelpris varje år!
Med hänvisning till marknadskrafter

och internationell konkurrens har löne-

nivåerna för chefer och direktörer tris-
sats upp till absurda belopp. En »van-
lig» arbetare skulle få börja redan på
Magnus Ladulås tid och fram till idag
för att med sin lön tjäna ihop vad det
halvstatliga Pharmacia-Upjohns nye
VD Fred Hassans tjänar på ett år!?

En annan jämförelse med Pharma-
cia-Upjohns chef är att han erhåller
drygt 15 nobelpris varje år(!) plus en
mycket väl tilltagen lön! Hur skicklig
Fred Hassan än är, om det nu över hu-
vud taget går att mäta, så lär han väl
knappast från kompetenssynpunkt
komma ens i närheten av värdet av ett
livslångt viktigt forskningsarbete – el-
ler?

Ständigt
minskade resurser
Vi är övertygade om att industrin

skulle fungera exakt lika bra med chefs-
löner i rimlig nivå med övriga anställda,
kanske även med lägre lön än vissa
»viktiga» anställdas, t ex forskare på
Pharmacia-Upjohn. Eller är detta en
orimlig tanke?

Vi tvingas ständigt arbeta med mins-
kade resurser. Vi ser dagligen hur pati-
enter far illa och inte får den vård de un-
der ett helt liv betalat för, därför att vår-

den uppges sakna ekonomiska resurser.
Läkemedelskostnaderna har samtidigt
ökat så drastiskt att vissa patienter in-
te har råd att lösa ut de recept vi förskri-
ver.

Samtidigt går läkemedelsindustrin
med stora vinster – och det är patienter-
na (och skattebetalarna, som det brukar
heta) som får stå för festyran i styrelse-
rummen.

Vi kan inte längre stillatigande ac-
ceptera att läkemedelsindustrins över-
vinster inte kommer tillbaka till sjuk-
vården, utan istället få ge utrymme åt att
chefer avlönar andra chefer på dessa
fullständigt absurt giriga nivåer.

Vi vill uppmana våra kolleger att:
– vara restriktiva över huvud taget vid

receptförskrivning,
– försöka undvika förskrivning av

onödigt dyra preparat,
– helst helt avstå – om likvärdigt syno-

nympreparat finns – från förskriv-
ning av preparat till tillverkade eller
distribuerade och sålda av Pharma-
cia-Upjohn.
Herbert Björnståhl
leg läkare
Rune Degerhammar
leg läkare, 
Hässleholm

Upprop till läkarkåren:
Se upp vid receptförskrivning!
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Jag tror liksom Jan-Otto Ottosson
(Läkartidningen 13/99) att man ska vara
försiktig med att dra en parallell mellan
kommunaliseringen av omsorgerna om
utvecklingsstörda och de med psykiska
funktionshinder. Kanske inte så mycket
för att medicinska insatser skulle spela
en underordnad roll för de förra – prak-
tiskt taget alla cirka elva tusen som bor
i gruppbostäder har »medicinska» till-
läggshandikapp – utan mera av följande
skäl.

Lugn och systematisk 
utflyttning
När kommunerna tog över omsor-

gerna om utvecklingstörda 1996 hade
landstingen sedan mer än tjugo år tillba-
ka anställt decentraliserade team, byggt

dagcentra och börjat flytta ut från vård-
hemmen och specialsjukhusen, lugnt
och systematiskt. Utvecklingsstörda
blev aldrig hemlösa och alla fick daglig
verksamhet (utom med vissa undantag i
Stockholm). Kommunerna tog över ett
till stora delar färdigt system.

Nya insatser
Inom psykiatrin gjorde man två »rö-

relser» på en gång: Man bytte huvud-
man samtidigt som man föreskrev nya
insatser. Och vad som var än värre: Sta-
ten såg inte till att kommunerna fick
kunskaper om det blivande klientelet
och deras behov, varken genom utbild-
ning av politiker, chefstjänstemän eller
personal. Spridda kunskaper har man
skaffat sig i efterhand genom stimulans-

bidrag. Därtill kommer att Psykiatriut-
redningen och Handikapputredningen
inte var eniga om kriterierna för psy-
kiskt funktionshindrades rätt till insat-
ser enligt handikapplagen LSS. Och de
två insatser som visade sig vara de vik-
tigaste – rätten till ett personligt ombud
och till daglig verksamhet – togs helt
enkelt inte med! Historiker kommer sä-
kert att nagelfara detta om några år, men
enligt min uppfattning hade Bo Kön-
berg för bråttom – han ville till varje pris
få igenom reformen under sin statsråds-
tid.

Jag instämmer i Ottossons uppfatt-
ning att om psykiatrireformen skall bli
framgångsrik krävs ett nära samarbete
mellan sjukvård och socialtjänst. Men
det måste ske i en anda av kunskaps-

Kunskapssuveränitet främjar inte samordning
mellan psykiatriska och sociala insatser
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Med lukningen af Nordisk Medicin
(NM) krævde bladdøden et offer, som i
mindst 30 år havde stået på listen over
truede videnskabelige vækster. Kan vi
lære noget af den historie?

I årene umiddelbart før, under og ef-
ter anden verdenskrig havde NM en
større gennemslagskraft – en højere im-
pact factor – end de nationale lægetids-
skrifter, udgivet af de nordiske lægefo-
reninger. Konkurrencen fra de eng-
elsksprogede tidsskrifter blev mærkbar,
da stadig flere forskere valgte at publi -

cere for mere end det nordiske hjemme-
marked. Det gav økonomiske proble-
mer for NM. I 1972 trådte de nordiske
lægeforeninger beredvilligt til. De på-
tog sig ikke alene det økonomiske men
også det redaktionelle ansvar for NMs
udgivelse. I tilgift blev NMs problemer
både økonomiske og redaktionelle.

Redaktionel
slingrekurs
De nye udgivere ændrede NM. Soci-

almedicinske problemstillinger kom til
at præge indholdet med store rund-
bordssamtaler om emner, der ikke inter-
esserede flertallet af læsere, mens de vi-
denskabelige originalartikler fik mind-
re vægt. Som konsekvens holdt mange
klinikere op med at læse NM.

I 1979 ændrede udgiverne igen kur-
sen. NM skulle være mere klinisk orien-
teret, og jeg blev ansat i frontlinien som
videnskabelig redaktör. Redaktionsko-
miteen gjorde et stort og beundrings-
værdigt arbejde for at spore NM ind på
den nye kurs. Brain storm blev et fast
programpunkt på redaktionsmøderne
rundt om i de nordiske hovedstæder. I
redaktionskomiteen bar de nationale
lægetidsskrifters redaktører to kasket-
ter. Den kun let skjulte dagsorden var at
hindre, at initiativer fra NM skulle blive
til ulempe for de nationale tidsskrifter.
Ikke så få ideer blev skudt ned, af frygt
for at NM skulle blive en konkurrent.
Garanterne for NMs udgivelse fastholdt
tidsskriftet i et redaktionelt dødsfavn-
tag.

Det er vigtigt at drage den lære af
NMs undergang, at redaktionel uaf-
hængighed af andre tidsskrifter er en
nødvendig forudsætning for, at et læge-
videnskabeligt tidsskrift kan trives.

En vision
Udgangspunktet for NM var, at der

blandt nordiske læger ikke eksisterede
en ouverstigelig sprogbarriere. Det er
stor individuel variation i størrelsen af
denne internordiske sprogbarriere, men
ét er sikkert, med tiden er fremmedspro-
get engelsk blevet det egentligen fælles
nordiske sprog.

I Norden har vi stadig et fælles kul-
turelt værdiggrundlag med en på mange
måder unik videnskabelig tradition,
som bliver værdsat i den øvrige verden.

Ville vi sammen i Norden kunne løfte
opgaven med en engelsksproget alment
lægevidenskabeligt tidsskrift? Forbille-
det kunne være de store angelsaksiske
tidsskrifter som Lancet, BMJ, NEJM og
JAMA. Stilen skulle være vores egen.

Det er min vision, at et Nordic Medi-
cal Journal vil genopstå som fugl Phø-
nix fra asken af NM.

Hans Ole Hein
overlæge,
Köpenhamn

Kommentar:

Ett projekt som
kräver stora pengar
Hans Ole Heins idé om en engelsk-

språkig – från de nordiska läkartidning-
arna oberoende – »Nordic Medical
Journal» är tilltalande men ekonomiskt
svår att realisera. Att komplett översät-
ta en medicinskt vetenskaplig tidskrift
(från nordiska språk till engelska) blir
mycket dyrt. 

Jag har frågan i färskt minne. I en an-
strängning att rädda Nordisk Medicin
från nedläggning föreslog (våren 98)
Läkartidningens dåvarande chef-
redaktör Mats Ekdahl att NM skulle re-
lanseras på engelska. Undertecknad
fick i uppdrag att utreda bl a de ekono-
miska förutsättningarna för det »eng-
elska projektet». Det visade sig snart att
kostnaderna skulle bli orealistiskt stora. 

I och för sig skriver och talar nordis-
ka medicinare utmärkt engelska – men
knappast på så avancerad nivå att deras
engelskspråkiga texter skulle kunna
publiceras utan mellanled av en profes-
sionell translator.

Men viktigast av allt: ett helt nytt tid-
skriftsprojekt kräver betydande inve-
steringar för att finansiera redaktion,
produktion och distribution. 

Hans Ole Heins utmärkta idé bollas
därför närmast över till de potentiella
investerare som anser en »Nordic Me-
dical Journal» vara värd en rejäl sats-
ning.

Bo Lennholm,
chefredaktör,
Läkartidningen

överföring och inte kunskapssuverä-
nitet. Psykiatrins företrädare får inte
låsa begreppet psykiatrisk behandling
till varje form för personlig påverkan el-
ler terapeutiskt menade samtal. Den får
inte utnyttja sin »forehandsits» i en re-
virkamp. Jag rekommenderar varje an-
ställd i öppen psykiatrisk vård att läsa
Stig Edlings reportage »Resa genom
Psyk-Sverige» i VI nr 9–10 i år. Det är
en grym läsning – klimatet är sämre än
dåligt.

Socialtjänsten känner sig i underläge
och har länge gjort så gentemot barn-
psykiatrin. Det föranledde Barnpsykia-
trikommittén att gå så långt som att fö-
reslå en lagändring som gör det möjligt
för socialnämnden att i vissa fall tvinga
landstingets psykiatriska hälso- och
sjukvård att delta i samråd.

»För psykiatrins ändrade perspektiv
spelar namnfrågan ingen roll» säger Ot-
tosson. Jag tror tvärtom, bl a för att det
har den alltid gjort. Ju fortare man slu-
tar använda tex begreppet psykisk stör-
ning som en inadekvat term, desto for-
tare lägger man sig i fas med utveck-
lingen.

Jag använder begreppet psykiskt
funktionshindernär det gäller indivi-
dens nedsatta funktionsförmåga och
handikapp när det gäller samma per-
sons svårigheter i sociala sammanhang.
En konsekvens av det blir att handikapp
används allt oftare för grupper och
funktionshinder oftare för den enskilde.
Det är mera en principiell än en stor frå-
ga och gemensam för alla handikappa-
de.

Karl Grunewald
professor, 
Saltsjö-Duvnäs, Nacka

En vision om Nordisk Medicin


