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Korrespondens

❙ ❙  Med anledning av Alf Nachemsons
och Egon Jonssons replik (Läkartidning-
en 9/01, sidan 988) på mitt inlägg i sam-
ma nummer (sidorna 983-7) vill jag
framhålla att SBU-rapporten samman-
ställer mycket värdefull kunskap om re-
sultat av behandlingar och presenterar
därmed viktiga fakta. 

Orsaksförklaringarna
Det är när rapporten försöker belysa or-
saken till besvären som underlaget blir
svagt och ensidigt. Det visar sig särskilt
då rapporten för fram psykologiska or-
saker som förklaring till den sjukes till-
stånd. 

Hur grundlöst detta är, framgår av att
när även svårt ryggsjuka efter flera års
värk får en behandling som tar bort eller
lindrar värken, så återgår praktiskt taget
alla till arbete [1, 2] utan psykologiska
åtgärder.

Psykologiska förklaringsmodeller ut-
gör en av medicinens farligaste behand-
lingsstrategier. 

Patienten kan känna sig kränkt
Den kan medföra att patienten inte kän-
ner sig tagen på allvar och därmed gör
denne kränkt, något som den tidigare
SBU-rapporten bidragit till. Strategin
medför även att terapeuten kan försum-
ma såväl att sträva efter en bättre dia-
gnos och förståelse av sjukdomen, som
att utveckla sitt eget kunnande. Det är
särskilt i det avseendet som SBU-rap-
porten skall kritiseras.

Begreppet empati, så som författarna
för fram det, är detsamma som ingår i
humanismens klassiska bildningsideal
och tillför inte professionen något speci-
fikt. Snarare är det beklämmande att nå-
got sådant skulle behöva föras fram i frå-
ga om medicinsk vård. 

Det jag skrivit, här och i min artikel i
7/01, kanaliserar synpunkter som kom-
mit fram vid möten och konferenser med
läkare och sjukgymnaster med mycket
stor erfarenhet av ryggsjukvård, där man
uttryckt sin oro över de konsekvenser
SBUs synsätt kan medföra för den vård-
sökande allmänheten. 

Bengt H Johansson

leg läkare, Belastningsskadecentrum,
Umeå; ordförande i Svensk förening 

för ortopedisk medicin
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Slutreplik 1:

»Ny« behandlingsform utan visat värde
❙ ❙  Att Bengt Johansson anser att empati
inte tillför professionen något specifikt
och anser det beklämmande att något så-
dant skulle behöva föras fram i fråga om
medicinsk vård, speciellt för dem som
har ont i rygg och nacke, torde väl ändå
vara en felskrivning från hans sida. 

Ekonomiskt jävsförhållande
Att han inte känner till det klara ekono-
miska jävsförhållande som föreligger i
fråga om de två icke randomiserade stu-
dierna som citeras är däremot mera för-
ståeligt. Det framgår inte klart av deras
text. 

Dessutom bör det kanske vara av in-
tresse för Läkartidningens läsekrets att

denna »nya« behandlingsform Intra-
discal Electrothermal Treatment (IDET)
varken står på en säker patoanatomisk
eller neurofysiologisk grund, och inte
heller har bevisat värde från någon strikt
randomiserad studie. Med kännedom
om »marknadskrafterna« är det inte
omöjligt att metoden kommer att kunna
dyka upp här i Sverige.
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Slutreplik 2:

Glädjande besked
❙ ❙  Jag har svårt att förstå vad Johansson
försöker säga. Han vevar med nävarna i
luften mot spöken som inte finns i rap-
porten. 

Genomsyrad av empati
Den som läser SBUs rapport kan inte
undgå att känna hur genomsyrad den är
av empati för människan med ryggont.

Det gläder mig oerhört att få veta att
Johansson känner till en behandling
»som tar bort eller lindrar värken så åter-

går praktiskt taget alla till arbete« vare
sig det sker med eller utan stöd i det so-
ciala livet, på arbetsplatsen osv (psyko-
sociala faktorer kallar vi dem). 

Det är en mycket god nyhet i synner-
het för dem som Johansson definierar
»svårt ryggsjuka«.

Egon Jonsson 

professor, kanslichef, SBU

Måste man varit 
anmäld till HSAN 
för att vara
en riktig doktor?
❙ ❙ Efter elva terminers studier och drygt
två års klinisk tjänstgöring, varav en stor
del på norra Europas största akutmottag-
ning, börjar jag nu bli en »riktig doktor«.

Det är emellertid inte synonymt med
att vara legitimerad utan definieras av
mer erfarna kolleger i termer av antalet
anmälningar till Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd (HSAN). Dock uppfyller
jag inte kriterierna ännu då jag ryktesvä-
gen hört att två till tre anmälningar är
minimum för att få tillhöra »klubben«.

Ett vitt kuvert på hallgolvet
Således låg det på hallgolvet en dag efter
arbetet ett vitt A4-kuvert med avsändare
»HSAN« med stora bokstäver. Jag öpp-
nar och läser igenom. Förstår dock inte
utan är tvungen att läsa igenom ytterli-
gare två gånger för att förstå vad jag gjort
för fel enligt anmälaren.

Jag kan dock inte finna mitt namn i
anmälan, utan patientens ombud nämner
klagomål mot akutmottagningen gene-
rellt: »oansvarigt att bevilja permis-
sion«, »30 minuters försenad färd-
tjänst«, »hemgång utan rehabilitering«.

Jag ombeds att besvara anmälan och
godta eller motsätta mig anmärkningar-
na som riktas mot mig. Jag skall också ➨


