
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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