
vid Rockland Research Institute i USA
1977 översattes journalblanketten till
engelska.

Min metodik har jag kallat STAR
(systematisk terapeutisk anamnestisk
rapport). Den skulle även i princip kun-
na tillämpas i andra discipliner såsom
vuxenpsykiatri och allmänmedicin.

Gösta Tibblin, en gång Lars Werkös
doktorand, hoppades länge att jag skul-
le disputera på STAR och blev besviken
när jag i stället beskrev metodiken i en
icke-akademisk läro- och debattbok.
Dock hade jag direkt efter min pensio-
nering tagit fram ett material på 85 pa-
tienter som jag följde upp tio år efter ny-
besöket med uppgifter från sjukkassa,
kriminalvård och nya önskefrågor till
patienterna. 

Nyligen efterlyste utbildningsminis-
tern Thomas Östros i en radiointervju
mer grundforskning, och i Läkartidning-
ens 6/00 efterfrågade ordföranden i
Medicine studerandes förbund Jonas
Andersson mer handledning i konsten
att ta en anamnes, särskilt nu när man
ökar antalet utbildningsplatser med 200
per år. På Kvinnor Kan-mässan den
15–18 juni i Luleå kommer jag att leda
ett seminarium om STAR som ett re-
surssparande framtidsinstrument.

Tio budord
I sin nyutkomna bok »Moder jord

och andra mödrar. Föreställningar om
verkligheten bland folken i norr och vår
syn på den» har Kerstin Eidlitz Kuoljok
formulerat tio budord för etnografisk
forskning. Det tionde kunde vara ett
budord också för STAR, om man byter
ut »folk» mot »patient»: 

»Tvinga inte din egen kultur på det
folk du studerar: närma dig det varsamt
och försiktigt, med kärlek och upp-
märksamhet – på vilken kulturnivå du
än står, och det ska själv sträva efter att
höja sig till en högre nivå.»

Brita Mannerheim
Linköping, barn- och ungdomspsy-
kiater i Östergötland 1950–1982
brita.mannerheim@swipnet.se

Referenser
1. Mannerheim B. Som man ropar på tonår-

ingen får man svar. Stockholm: Carlsson
Bokförlag, l994.

2. Mannerheim B. Deprimerade ungdomar sä-
ger nej till professionell hjälp. Läkartid-
ningen l999; 96: 2334.

3. Gillberg C. Nordisk enighet om DAMP/
ADHD. Läkartidningen 1999; 96: 3330-1.

4. Bargholtz J, Rydelius PA. Aspergers syn-
drom – vägen till en diagnos. Läkartidning-
en 1999; 96: 3788-94. 

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 97  •  NR  10  •  2000 1171

▲

RRESPONDENS KORRESPONDENS KORR

I samma nummer av Läkartidningen
(6/00) som min krönika om den fria för-
skrivningsrätten publicerades, svarar
Matz Widerström, ordförande i Läkar-
förbundets läkemedelsråd, och Bern-
hard Grewin, förbundsordförande, un-
der rubriken »Bengt Järhult är dåligt på-
läst!».

Vad gäller behovet av icke-kommer-
siell utbildning tycker Läkarförbundet
på många punkter som jag. Felet är att
jag, som Widerström & Grewin tror,
inte har läst skriften »Läkemedel i
focus». Vad vet man om det?

Fria förskri vningsrätten
Det saken gällde i min krönika var

emellertid inte en policy i ett dokument
utan Läkarförbundets lågmäldhet i de-
batten om den fria förskrivningsrätten;
detta till skillnad från den megafon som
kopplas på när det gäller att driva
sjukvårdspolitik med udden riktad mot
det offentliga. 

Starka krafter vill inskränka läkares
fria förskrivningsrätt för att man tror att
läkemedelskostnaderna då kan minska.
Förbundet behöver lägga skarp moteld
till en sådan insiktslöshet. Kostnads-
ökningarnas orsak och hur alternativ till
dagens läkemedelsinformation kan ut-
formas behöver upp i ljuset, till med-
borgarnas granskning. 

Läkarförbundet måste våga ta strid
för detta även när åsikterna går på tvärs
mot läkemedelsindustrins. Det vore bra
om Läkarförbundets ordförande kunde
läsa innantill och se vad det är ledning-
en kritiseras för innan medlemmar på-
stås vara dåligt pålästa i sakfrågor.

Vad göra åt läkemedelsnotan?
Widerström & Grewin stryker obe-

hagligt läkarkåren medhårs och tycker
att medlemmarnas förskrivning är evi-
densbaserad och optimal. Det är en för-
bundsledningens ohållbara självgodhet
i ett läge när läkemedelsnotan för varje
år med miljarder överskrider budgetera-
de medel. 

Vill inte läkarkåren bli blåst på sin
fria förskrivningsrätt, på sitt ansvar att
förvalta skattemedel, måste    Läkarför-
bundet stå för en helt annan analys. Man
måste vidgå att marknadsföringen driver
upp kostnaderna utan att – i många fall –

några medicinska vinster för patient och
samhälle uppstår. Vad krävs för utbild-
ningssystem av läkare och vilka regler-
ingar i industrins informationsmonopol
behöver införas? Det är med sådana frå-
gor Läkarförbundet behöver profilera
sig i den offentliga  debatten.

Systemfel – inte moralfråga
Widerström & Grewin påstår att jag

pekat ut alla mina kolleger som synda-
bockar och gjort förödmjukande ut-
talanden om kårens intima relationer till
läkemedelsindustrin. Den som orkar får
väl läsa min krönika igen och bedöma
hur nyanserad jag varit. 

För mig är inte diskussionen i första
hand en moralfråga för den enskilde lä-
karen utan handlar om hur ett systemfel
påverkar förskrivningen och samhällets
kostnader. Det är lustigt att förbunds-
ledningen, som under 1990-talet älskat
att prata om systemfelen i den svenska
offentliga sjukvården – jämförbara med
öststaters kommandoekonomier –, är
oförmögen att se just systemfelen i nu-
varande industriella maktstruktur: den
som skolar läkare i farmakologi i all-
mänhet och i läkemedelsnyheter i syn-
nerhet. 

Widerström& Grewin illustrerar
detta genom att i sin replik ducka för
den principiella diskussionen om huru-
vida samhälleligt avlönade docenter
och professorer ska delta i bolagens
marknadsföring; förutom att vara kun-
skapskällor blir de »torpeder» som ska
spränga läkares reservationer och
många gånger sunda skepsis mot läke-
medelsnyheter. 

Lukrati va extraknäck
»Något förbud som Järhult vill ha»

har inte förbundet övervägt, svarar de.
Jag har inte föreslagit något juridiskt
förbud, men tycker att det är viktigt att
fundera på vad offentliganställda aka-
demiker tillåts prioritera bland sina
många uppgifter. Man kan tycka att ar-
betsgivaren borde ha synpunkter på
dessa lukrativa extraknäck, som stjäl
kraft från anställningens huvudupp-
drag, eller att Läkarförbundet styrde
verksamheten med etiska riktlinjer. 

Widerström & Grewin upprörs
särskilt över påståendena – som de tror

Läkarförbundet måste slå vakt 
om den fria förskrivningsrätten



ANNONS
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att jag har gjort – att »förbundet är lierat
med läkemedelsindustrin och inte bryr
sig om patienternas/konsumenternas in-
tressen. Dessa gripna helt ur luften och
saknar all förankring i verkligheten.» 

Producentobunden information
Det var ju bra det. Men det jag sa i

krönikan var att Läkarförbundet i män-
niskors ögon kommer att förknippas
med läkemedelsbolagen, producent-
intresset, och inte med patienterna, kon-
sumentintresset, bl a som skattebetala-
re. 

Detta riskerar ske om inte förbundet
kraftfullt driver kravet på en producen-
tobunden information och söker en lös-
ning på problemet med att så många
dyra nya mediciner får så snabb accep-
tans i sjukvården; mediciner med delvis
okända biverkningar och med margi-
nella fördelar i förhållande till äldre, väl
beprövade och billigare preparat. 

Nu får förbundsledningen visa om
detta konditionalis gäller eller ej.

Bengt Järhult 
distriktsläkare, Hälsokällan, Kyrk-
hult, primärvården i Olofström

Vi har i en utförlig kommentar till
Bengt Järhults krönika (Läkartidningen
6/00) redogjort för förbundets uppfat-
ning och policy i de frågor som Järhult
berör. 

Läkarförbudnets entydiga uppfatt-
ning att den fria förskrivningsrätten ska
värnas är känd, inte minst i Landstings-
förbundets ledning, Socialdepartemen-
tet och andra politiska beslutsinstanser.

Beträffande läkemedelsindustrin
finns, som vi tidigare nämnt, formerna
för ett etiskt och juridiskt försvarbart
umgänge mellan industri och läkarkår
fastlagda i avtal. Förbundet förespråkar
inte andra, sannolikt politiskt beslutade,
regleringar i – som Järhult uttrycker det
– »industrins informationsmonopol».

Förbundets policy står fast
Läkarförbundet kommer även i fort-

sättningen att driva sin fastlagda policy
inom läkemedelsområdet med kraft.

Järhults senaste utfall mot förbundsled-
ningen föranleder inga ytterligare kom-
mentarer i sakfrågorna eftersom inget
nytt framkommer i Järhults replik. Vi
kan bara konstatera att Järhult har en an-
nan uppfattning om tingens ordning,
vilket framgår inte minst av en del något
drastiska formuleringar.

Bernhard Grewin
förbundsordförande
Matz Widerström
ordförande i Läkarförbundets 
läkemedelsråd

Slutreplik:

I sakfrågorna intet nytt 

Norman Bethune och jag 
Läste med intresse Gunnar Olofs-

sons artikel om Norman Bethune i
Läkartidningen 5/00. Hösten 1999 res-
te jag i nordvästra hörnet av Shanxi-
provinsen i norra Kina. Som reporter
besökte jag bland annat Kinas största
kolgruva och gruvbolagets sjukhus i
den lilla staden Wuzhai. Redan på väg
till sjukhuset talade mina värdar om att
jag påminde om en kanadensisk doktor
som varit här långt tidigare. 

Och när vi svänger upp vid entrén
utbrister man:

»Där är han, doktor Bethune!»
Och sannerligen, utanför entrén står

Norman Bethune. Som staty visserli-
gen, men ändå.

Naturligtvis skulle jag fotograferas
vid sidan om honom, vi var ju så lika,
och även om jag inte var läkare, så de-
lade vi ett intresse för det kinesiska fol-
ket. Väl inne på sjukhuset förhörde jag
mig om arbetarnas hälsa och undrade
bland annat om silikos förekom.

»Nej, jo förresten», svarade man
mig. »Vi har funnit silikos bland några
arbetare som kommit från en annan,
mer omodern gruva.» 

Visste jag möjligen någon effektiv
behandling av silikos? 

Det visste jag ju inte. Jag var ju trots
allt inte Norman Bethune, bara en en-
kel reporter. 

Sten Lundberg
Örebro

Fotnot: I norra Shanxi utkämpades
hårda strider mot japanerna i slutet av
1930-talet. Det är således mycket tro-
ligt att Bethune var verksam just i
dessa trakter i närheten av staden
Wuzhai.

Den kanadensiske läkaren Norman
Bethune står staty i den nordkinesiska
gruvstaden Wuzhai – här i sällskap av
artikelförfattaren.
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