
Det är med tillfredsställelse man note-
rar att försäkringsmedicinska spörsmål
nu börjat debatteras i läkarkretsar. Un-
der lång tid såg vi läkare på sjukskriv-
ning med lättsinne. De skärpningar som
inträtt på det sena 90-talet
inom socialförsäkringslagstiftningen
har ändrat på detta förhållningssätt.

Fortfarande finns dock missuppfatt-
ningar kvar och Anders Hansson ger i
Läkartidningen 42/99 uttryck för en
mycket vanlig sådan. Han skriver: »vi
kan inte förvägra en patient, som säger
sig inte kunna arbeta, sjukskrivning,
även om vi kan tycka annorlunda.»

Vår roll som läkare är att lindra, bota
och inte skada våra medmänniskor och
här bör kolleger som tänker i Anders
Hanssons banor fundera om vi inte kan
ställa till mycket skada om vi faller i
denna fälla. Långa sjukskrivningar kan
åsamka oreparabelt lidande hos män-
niskor som tvärtom behöver behandling
som icke sällan kan innefatta just arbe-
te – ibland med andra arbetsuppgifter.

Här gäller det att återupprätta det, på
slutet av 90-talet, så skamfilade rehabi-
literingsbegreppet. Det är inte så att alla
sjuka inte kan arbeta. Arbetsförmåga
kan bero på andra faktorer än rent medi-
cinska. Kan vi inte ställa oss bakom att

det är som patienten säger; att arbets-
oförmåga av medicinsk natur föreligger
så skall vi inte heller intygadet.

För inte är det så att någon läkare är
tvungen att  sjukskriva. Gör man som
Anders Hansson skriver blir det risk för
att man gör sig skyldig till osant inty-
gande.

Det vore i ett rättssamhälle olyckligt

om arbetsskygga bara kunde diktera
villk oren hos en läkare som bara skrev
vad han blev tillsagd.

Peter Dahl
leg läkare, 
specialist allmän kirurgi,
Göteborg,
f d försäkringsläkare
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timme tidigare som visade att hon var
frisk.

Kan innebära en fara
Den standardiserade likformigheten

i vårdprogram och konsensuspapper
kan innebära en fara om man inte har
klart för sig att deras giltighet är strikt
tidsbegränsad. Det finns också en risk
att utveckling av alternativa och nya be-
handlingsformer bromsas upp eller
hämmas. Risken är förhoppningsvis be-
gränsad, då vår yrkeskår med viss rätt
tror jag, har beskyllts för att vara en
hopplös samling individualister som
alltid ifrågasätter allting.

Jag tror att de flesta med tillfredsstäl-
lelse accepterar vårdprogram och kon-
sensuspapper och har klart för sig deras
oftast korta giltighetstid utan att därför
ge avkall på den nödvändiga kreativa
olikheten.

JE Johnsson
pensionerad överläkare, Lund

Det är inte så att alla sjuka inte kan arbeta!

I Läkartidningen 44/99 redogör Sol-
veig Óskarsdóttir och medarbetare för
fall av DiGeorge-syndromet (DiGeor-
ges anomali, 22q11-deletionssyndrom,
CATCH 22) vilka identifierats via en to-
raxkirurgisk barnklinik [1]. Den gene-
tiska bakgrunden är en »mikrodeletion»
i kromosom 22, vilken leder till defekt
utveckling av organ från gälfickorna 3
och 4, som tymus och paratyreoidea. Vi
vill ytterligare rikta uppmärksamheten
mot den kalciumrubbning som ibland
förekommer.

Fallbeskrivning
År 1994 observerade vi extrem

hypokalcemi hos en 29-årig kvinna i
post partumperioden [2] som sökte he-
matologpolikliniken efter en period
med övre luftvägsinfektion, feber, diar-
ré och trötthet. Det hela tolkades som en
viros. Hon hade två månader tidigare
slutat amma sitt barn.

Patienten hade tidigare upprepade
gånger behandlats för livshotande skov
av såväl autoimmun hemolytisk anemi
som autoimmun trombocytopeni.

Vid poliklinisk utredning konstate-
rades låg koncentration av kalcium i se-
rum, 1,2 mmol/l (referensintervall 2,2–
2,6). Även koncentrationen av fritt,
(»joniserat»), kalcium var anmärk-
ningsvärt låg, 0,60 mmol/l (1,18–1,31
mmol/l). Märkligt nog hade patienten
inga muskulära symtom som vid hypo-
kalcemi.

Parathormonkoncentrationen 7,0
ng/l (referensintervall för vuxna 10–65)
var klart under medianvärdet för friska,
25–30 ng/l. Patienten hade alltså »pri-
mär» hypoparatyreoidism, ett ovanligt
tillstånd [3]. För möjligheten av auto-

immun genes kunde tala patientens ma-
nifestationer av immundefekt, liksom
hennes IgG- och IgA-brist samt ned-
satta fördröjda överkänslighetsreaktio-
ner. Ett diagnostiskt alternativ var Di
George-syndromet. För detta talade
våra resultat från påvisande av den ka-
rakteristiska kromosomdefekten med
FISH-teknik (fluorescens in situ-hybri-
disering).

Patienten har tidigare visat lågt kal-
ciumvärde (1,2 mmol/l) i samband med
plasmaferes, med långsam normalise-
ring.

Barnet hade hjärtmissbildning
Det då 8 månader gamla barnet hade

hjärtmissbildning (Fallots tetrad), och
inkluderades senare bland de av Óskars-
dóttir och medarbetare studerade fallen.
Modern hade dock ingen hjärtsjukdom
bedömt från ultraljudsundersökning av
hjärta och de stora kärlen.

Nedsatt kapacitet för
korrektion av kalciumrubbning
Som följd av anläggningsdefekten

av paratyreoideakörtlar har patienterna
med CATCH 22 nedsatt kapacitet för
normalisering av kalciumkoncentratio-
nen i serum efter kalciummetabol stör-
ning. Efter EDTA-tillförsel uppvisar
patienterna i motsats till kontrollerna
ingen eller endast ringa parathormon-
ökning. Eventuellt utvecklar patienter-
na manifest hypokalcemi först senare i
livet från att under barnaåren ha varit
normokalcemiska [4].

Parathormonmätning
Vid bedömningar av misstänkt kalci-

umrubbning är det viktigt att mäta såväl

Asymtomatisk extrem hypokalcemi hos
29-årig kvinna med CATCH 22



parathormon som kalcium. Joniserat
kalcium bör mätas vid albuminrubb-
ning [5].

Viktigt att utr eda misstänkt
kalciumrub bning
Patienterna med CATCH 22 har en

mångfacetterad klinisk bild [1]. Med tan-
ke på rubbningens ibland svåra konse-
kvenser för patient och anhöriga är det
viktigt att patienter där syndromet kan
misstänkas föreligga får en adekvat kli-
nisk och laboratoriemässig utredning [4].
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Kärnvapenfritt för all framtid
Det håller inte!
Svenska läkares mot kärnvapen,

SLMKs, övertygelse, enligt inlägg i Lä-
kartidningen 49/99, om att mänsklighe-
ten för all framtid – inte i 100 år utan i
miljontals år – skall kunna vara kärnva-
penfritt är en övertygelse som endast
behöver vara fel med en bråkdel för att
inte hålla. Om risken att någon framtida
diktator skall skaffa sig kärnvapen (och
vara beredd att använda dem) är 0,01 så
är sannolikheten att ett krig ska ha in-
träffat 0,99 inom 450 år. Det ger alltså
med riskerna 0,001 och 0,0001 4 500 re-
spektive 45 000 år. Sannolikheten blir
obehaglig när den är högre än 10 pro-
cent. Det kan inträffa i mina exempel ef-
ter 10, 100 respektive 1000 år. 

Ett framtida kärnvapenhot motarbe-
tas endast av att mänskligheten för evigt
bevarar ett litet antal kärnvapen, isär-
plockade, separat förvarade och noga
bevakade med deras vapenbärare för
sig. En aggressiv makt kan aldrig bli en-
sam kärnvapeninnehavare, en oemot-
ståndlighet för en framtida Hitler eller
Stalin. Säkerheten blir störst om alla,
även SLMK, aktivt motarbetar diktatu-
rer oavsett kulör, tid och plats. Med glo-

bal demokrati undviks diktatorer. Ter-
rorister motverkas bäst genom demo-
krati.

En storskalig förstörelse av vapen-
uran och plutonium kan ske genom
transmutation. För att få största säkerhet
bör alla, även SLMK, propagera för snar
destruktion av allt oanvänt material.

Gunnar Westberg hänvisar till att 60
militärer tycker som SLMK. I den mån
de är i tjänst och under fullt ämbetsman-
naansvar kan de möjligen vara trovärdi-
ga.

Gunnar Westbergs nutidsfixering
har en annan svaghet när han tror att
USA kan destruera någon skyddad,
nedgrävd anläggning utan att skicka in
massor av infanteri. Kosovoaktionen
visar att USA idag inte vill riskera sina
medborgares liv, och luftkriget lämnade
jugoslaviska armén oskadd, medan det
gick bra att förstöra oskyddad materiel.

SLMKs argumentering är kortsiktig
och okunnig om militära elementa och
kan inte bli trodd.

Johan Fischer 
överläkare,
Värnamo

Komplettering till artikel
om ledarskap och samarbetsfrågor
En kommentar krävs till artikeln

»Ledarskaps- och samarbetsfrågor bör
betonas mer i grundutbildningen» som
publicerades i Läkartidningen 49/99.

Efter artikelns skrivande och accep-
terande blev den av olika skäl fördröjd.
En ny enkät skickades under tiden ut
och vissa svar har inkommit som förtjä-
nar att uppmärksammas.

Två läkarutbildningar har övergått
från pilotkurser till regelrätta obligato-
riska kurser, i Göteborg och på Karo-
linska institutet. KI har även startat en
tvärprofessionell lärarutbildning. Un-
dertecknad skisserade i artikeln på ett
eventuellt samarbete mellan olika ut-
bildningar i syfte att höja kvaliteten, en
tänkbar samarbetspartner föreslogs då
vara Sociala omsorgsprogrammet, som
enligt kursplanen hade ett omfattande
utbildningsprogram inom området. I

Göteborg har man dock sedan dess bytt
fakultetstillhörighet, vilket kanske för-
svårar, om man inte skapar sig samarbe-
te över fakultetsgränser, förstås.

Författarna hoppas genom under-
tecknad att artikeln stimulerar till nytt
tänkande kring dessa utbildningsinslag.

Stefan Hauptig
AT-läkare, 
Jönköping
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