
sjukersättningen i år ökat så kraftigt att
regeringen dels fått skjuta till sju miljar-
der extra eftersom årets anslag annars
hade förbrukats redan i september, dels
tillsatt en utredning som bla har till
uppgift att pröva frågan om alla läkare
skall ha rätt att sjukskriva.

Fram till bara för några år sen var det
mycket ovanligt att försäkringskassan
ändrade läkarens sjukskrivningsbeslut
och i en artikel av försäkringschefen för
Västra Götaland, Benny Wärnehall, i
Göteborgs-Posten den 4 november
framkommer det att av 170000 sjukan-
mälningar per år i denna region så har
försäkringskassan bara nekat eller dra-
git in ersättning i drygt 200 fall. Detta
visar att det fortfarande är läkarens
sjukskrivningsbeslut som de facto är det
beslut som kommer att gälla. 

Själv anser jag mig övertygad om att
det måste finnas effektiva kontrollme-
kanismer som ser till att ersättning beta-
las ut till rätt person på rätta indikatio-
ner annars skulle den kostnadsökning
som vi nu ser bara framstå som en svag
vindpust i jämförelse med vad som an-
nars hade blivit fallet.

Det är en handling solidarisk med de
svårast sjuka att man ser till att personer
som önskar sjukersättning av enbart so-
ciala, arbetsmarknadsmässiga eller
ekonomiska skäl eller medicinska skäl
som bara nedsätter arbetsförmågan i
ringa grad ej erhåller ersättning. Enligt
lagstiftningen kan ersättning bara utges
vid sjukdom och bara om denna sjuk-
dom nedsätter arbetsförmågan med
minst 25 procent. Då betalas 25 procent
sjukpenning ut och om nedsättningen är
minst 50 procent betalas 50 procent
sjukpenning ut etc.

Var Thomas Persson i min artikel
funnit uppgifter om att patienten skulle
vara en kverulant (= en person som
har onormal benägenhet att klaga och
klandra) är för mig en gåta.

Peter Lindvall
allmänläkare,
Göteborg

Informationen i Läkartidningen
44/99 av Göran Lindstedt och därtill
kopplad kommentar av Hengo Halja-
mäe om att lustgas kan orsaka organ-
skador av ibland allvarlig natur som
följd av vitamin B12-brist är synnerligen
angelägen. Arbetarskyddsstyrelsen
(ASS) uppmärksammade denna lust-
gasrisk redan 1996. Samtliga yrkesin-
spektionsdistrikt har informerats, och
problematiken har vid flera konferenser
uppmärksammats för både arbetar-
skyddsverkets personal och för berörd
sjukvårdspersonal. ASS har även tillsatt
en expertgrupp med uppdrag att revide-
ra föreskrifterna om anestesigaser (AFS
1983:11). Gruppen är medveten om
lustgasens inverkan på vitamin B12-om-
sättningen.

Allsidigt och korrekt
Att  företrädare för anestesiologi och

andra verksamheter som kommer i kon-
takt med lustgas uppmärksammar pro-
blematiken i Läkartidningen borgar för
att informationen blir både effektiv, all-
sidig och korrekt. Här föreligger nämli-
gen en treeggad risk.

Å ena sidan är det naturligtvis viktigt

att det inte förekommer omedvetet ris-
kabelt beteende hos sjukvårdspersonal
som kommer i kontakt med lustgas i sitt
arbete.

Å andra sidan får det inte heller ska-
pas oberättigad rädsla för att använda
detta utomordentliga analgesimedel. Ar-
betarskyddsstyrelsen och yrkesinspek-
tionen har inriktat sin tillsyn på arbets-
och hanteringsrutiner, som kan medföra
hög eller okontrollerbar exponering.

En liten och avgränsbar riskgrupp,
nämogen personer med manifest eller
latent vitamin B12-brist, måste ägnas
speciell uppmärksamhet. Det är emel-
lertid angeläget att förebygga uppkomst
av rädsla, som blockerar förmågan att
väga lustgasens risker mot dess förde-
lar. Lång och omfattande erfarenhet har
visat att arbets- och miljömedicinska
(ekiatriska) risker vid lustgasanalgesi
effektivt kan förebyggas med god ar-
betsmiljö och arbetshygien.

Carl-Johan Göthe
med dr, docent, konsultläkare
Gunvor Petersson
leg sjuksköterska,
byrådirektör, bägge vid
Arbetarskyddsstyrelsen, Stockholm
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Lustgas och kobolaminbrist

Så låt akutpatienterna slippa vänta!
I Läkartidningen 32–33/99 skriver

Ulf Lindsjö under rubriken »Äldre pati-
enter skall inte behöva vänta på opera-
tion». Hans argumentering för förstärk-
ta – eller omdisponerade – resurser, så
att akuta frakturpatienter snabbare skall
kunna erbjudas operation, är väl bara att
instämma i – liksom slutklämmen: »Att
låta dessa patienter vänta till sist vid
operationsprioritering är varken etiskt
eller medicinskt försvarbart.»

18 års erfarenhet som anestesiolog
har dock givit mig gedigen erfarenhet
av att detta tänkande långt ifrån alltid
tillämpas när operationsresurserna för-
delas. Visst kan det finnas akutsalar,
men om dessas kapacitet inte räcker till
verkar det vara en beklaglig, närmast
fastcementerad rutin, att akut tillkomna
frakturpatienter tvingas vänta tills da-
gens elektiva program är avklarat.
Utifrån Lindsjös resonemang borde det

naturligtvis vara tvärtom; De elektiva
patienterna får vänta –och även skjutas
upp till ett annat datum, med längre vän-
telistor som följd –  medan akut drabba-
de patienter ges ett optimalt omhänder-
tagande.

En paradoxal fördel med detta skul-
le kunna vara att de elektiva patienterna
förmodligen har större förmåga att ge
luft åt sitt missnöje, vilket skulle klara-
re markera den befintliga resursbristen
– och kanske få anslagsgivarna att släp-
pa till mer resurser.

Akutpatienterna är nog – som grupp
betraktad – »röstsvagare», och om ing-
en väsnas, när resurserna tryter, så hän-
der heller inget.

Bror Gårdelöf
specialistläkare,
Anestesi- och intensivvårdskliniken,
Universitetssjukhuset i Linköping


