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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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