
bemanning. För att i första hand komma
till rätta med detta problem har därför
förbundsledningen under den gångna
hösten tillsammans med representanter
för Distriktsläkarföreningen och
Svensk förening för allmänmedicin ta-
git fram ett särskilt åtgärdsprogram,
som fastställts av centralstyrelsen.

Avsikten med programmet är att ge-
nom flera olika åtgärder, som inte skall
vara tvingande, skapa en attraktiv spe-
cialitet med utvecklingsmöjligheter så
att dagens distriktsläkare känner sig
motiverade att stanna och unga blivan-
de kan rekryteras. 

Viktiga åtgärder i programmet är att
förmå arbetsgivaren att använda löne-
instrumentet för att rekrytera och behål-
la läkare, men även erbjuda mer flexib-
la villkor för arbetstider och arbetsinne-
håll. 

Särskild hänsyn måste tas i verksam-
hetsplaneringen så AT-tjänstgöringen i
primärvården och specialistutbildning-
en ges förutsättningar att bli mer attrak-
tiv och stimulerande. 

Program för att rekrytera unga sjuk-
husspecialister till att bli allmänläkare,
enligt modell från Stockholms läns
landsting, måste kunna prövas på andra
håll. 

Aktivt stöd måste ges till distriktslä-
kare som vill ta fullt eget ansvar för sin
verksamhet genom privatisering.

Nationell handlingsplan
Under våren kommer socialminis-

tern att lägga förslag till en nationell
handlingsplan för den svenska hälso-
och sjukvården, där en förstärkning av
primärvården kommer att ingå. I för-
bundets åtgärdsprogram ingår själv-
klart att bevaka arbetet och framföra
våra synpunkter, inte minst betydelsen
av en förbättrad specialistläkarbema-
ning. Arbetet har redan påbörjats med
Läkarförbundets deltagande i den kon-
ferens om den framtida primärvården
som nyligen anordnades av Socialde-
partementet, Landstingsförbundet och
Svenska kommunförbundet.

Mot bakgrund av nuvarande pro-
blem i primärvården kan det vara lätt att
få intrycket att Läkarförbundet inte age-
rat tillräckligt kraftfullt. Så är inte fallet.
Vi har en tydlig politik och ett hand-
lingsprogram, efter vilka vi nu arbetar
för att stärka primärvården och höja
dess status. 

Bernhard Grewin
förbundsordförande,
Sveriges läkarförbund
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Bemästrande av svår epilepsi
kräver multikompetenta insatser

Barnet med epilepsi som inte blir
bättre, trots att doktorn skriver ut den
bästa medicin han känner till, är en stor
prövning för både barn, familj och dok-
torn. Under rubriken »Barnet med svår
epilepsi inför 2000-talet» hade För-
eningen Margaretahemmet den 8 de-
cember på Läkaresällskapet samlat en
stor del av de läkare som har att tackla
den svåra uppgiften att hjälpa dessa
barn och deras familjer.

Upplägget av detta symposium gör
att jag, med lång erfarenhet av behand-
ling av barn med epilepsi, tycker att
kunskapsutvecklingen som den här pre-
senterades sker inom ett alltför begrän-
sat område – farmakologi och neurokir-
urgi. Symposiet belyste under förmid-
dagen på ett mycket bra sätt hur besvär-
lig och svårgripbar situationen är för
dessa oftast multihandikappade barn. 

Under eftermiddagen kom föreläsa-
ren under rubriken Medikamentell be-
handling till auditoriets överraskning
att spekulera kring genterapi. Vi fick
inte höra om de nyaste och mest poten-
ta preparaten, vilket många, inklusive
de representerade läkemedelsfirmorna,
säkert förväntat sig.

De följande presentationerna visade
dock på traditionellt sätt på avsevärda
framsteg inom neurokirurgi, behand-
ling med ketogen diet och vagusstimu-
lering. Detta är bra men ger inte, vilket
alla var överens om, en lösning på pro-
blemet svårbehandlad epilepsi.

Under det avslutande korta passet
»Habilitering» visades på möjligheten
att med multikompetenta team stötta
barn och familjer. Här är ett område där
en kraftig utveckling bör ske. Om psy-
kologisk, social och pedagogisk kom-
petens på jämbördig nivå med den me-
dicinska kompetensen möter barnet och
familjen med nydebuterad epilepsi ska-
pas goda förutsättningar för att barnet
och familjen på bästa möjliga sätt ska
kunna bemästra även den svårbehandla-
de epilepsin.

Den ensamma barnneurlogen
Den »ensamma barnneurologen»

måste bli övertygad om värdet av dessa
multikompetenta team och arbeta för att
dessa skapas. Därför krävs ett på veten-
skaplig grund baserat utvecklingsarbe-
te inom multikompetenta team. 

Detta kommer att bekräfta den för
mig självklara kliniska erfarenheten att
tidigt insatt samverkan kring barn och
ungdomar med svår epilepsi ger bäst
effekt på både livsinnehåll och anfalls-
reducering. Om en liten del av de resur-
ser och den vilja till forskning som sat-
sas inom farmakologi och neurokirurgi
kunde läggas på forskning kring patient
och familjestöd för barn med epilepsi
skulle mycket vara vunnet!

Lars-Olov Brorson
barnneurolog, tidigare barnhälso-
vårdsöverläkare, Regionsjukhuset, 
Örebro

Lars-Olov Brorsson skriver att vid
Föreningen Margaretahemmets sympo-
sium »Barnet med svår epilepsi inför
2000-talet» presenterades kunskapsut-
vecklingen inom ett alltför begränsat
område, farmakologi och neurokirurgi.
Samtidigt ville han höra om de senaste
antiepileptiska preparaten och ej om
framtida behandlingsmöjligheter.

Jag är inte helt ense med Brorsson.
Symposietiteln var framtidsinriktad; var
står vi idag, varthän i morgon? Auditori-
et bestod av erfarna barnneurologer och
habiliteringsläkare som säkerligen hål-
ler sig informerade om de senaste anti-
epileptiska medicinerna. Därför kändes
en sådan presentation överflödig. 

I stället tog jag upp visioner och möj-
ligheter kring genterapi i den framtida
epilepsibehandlingen. Kanske kan så-
dan behandling lösa en del av dagens
problem. Däremot är jag och säkerligen
de flesta av åhörarna helt ense med
Lars-Olov Brorson om behovet av tvär-
vetenskapligt arbetssätt genom t ex epi-
lepsiteam, med psykologisk, social och
pedagogisk kompetens. Jag tror dock
inte, som Brorson, på forskning anting-
en inom farmakologi och neurokirurgi
eller kring patient och familjestöd, utan
på både–och!

Per Sandstedt
verksamhetschef, Sachsska 
barnkliniken, Stockholm

Kommentar: 

Ja, men genterapi
kan kanske bidra
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