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gamfyllningar inte har anledning att
känna sig oroliga, och att det inte finns
anledning att byta ut väl fungerande
amalgamfyllningar. 

Säkert är vi överens om att förebyg-
gande arbete är bäst. Om vi slipper fyll-
ningar är det självklart det allra bästa.
Liksom att tänder med fyllningar funge-
rar bättre än inga tänder alls eller tänder
med karies.

Insinuation om särintressen
Tyvärr avslutar Dalén sitt inlägg med en
insinuation om att vi företräder sär-
intressen. Vi har inget intresse av att visa
vare sig att amalgam är skadligt eller att
amalgam är nyttigt. Det enda vi är in-
tresserade av är att redovisa fakta. Vi har
en unik möjlighet att relatera olika sym-
tom- och sjukdomsvariabler till antal
amalgamfyllningar och kvicksilver i se-
rum och har enbart redovisat fakta om
detta.

Olika synsätt
Sedan har vi uppenbarligen olika syn på
hur epidemiologiska material kan an-
vändas. Dalén skriver att vårt material är
för litet för att man skall kunna dra någ-
ra slutsatser. Vi som redovisat dessa re-
sultat har arbetat med epidemiologiska
frågeställningar i 10–35 år. Enbart från
populationsstudien av kvinnor har 22
avhandlingar och närmare 300 artiklar i
vetenskapliga tidskrifter presenterats. 

Vi vågar påstå att vi rätt väl vet vad
vårt material kan användas till och vad
det inte kan användas till. Dalén tar upp
rökning och cancer som ett exempel som
kräver stora material. Vi kan bara kon-
statera att det är synd att inte vårt mate-
rial fanns tillgängligt när rökfrågan togs
upp. 

Rökning och cancer
Vårt material räcker för att visa att röka-
re, jämfört med icke-rökare, hade sju
gånger ökad risk att dö i lungcancer (risk
ratio 6,8, 90 procents konfidensintervall
2,3–20,6, p<0,001). Det bidrar till att
styrka att våra resultat inte heller är
missvisande när det gäller amalgamfrå-
gan. Vår studie baseras på mer än 35 000
personår.

Uppföljningen baserades på samtliga
Vi noterar också att Dalén i sitt inlägg
har ägnat sig åt att förvanska vår materi-
alredovisning. Vi hoppas att det beror på
slarvig genomläsning av våra artiklar
från Daléns sida. 

Det är korrekt att vi inte inkluderade
kvinnor som helt saknade tänder. Dessa
kvinnor, som med säkerhet inte har
amalgam, hade i alla avseenden sämre
hälsa än kvinnor med kvarvarande tän-
der. Uppföljningen baserade sig dock
inte på 705 kvinnor, såsom Dalén skri-
ver, utan på samtliga 1 462 kvinnor som
var med från studiens början. I Läkartid-

ningen har vi en förenklad bild som vi-
sar 50-åriga kvinnor och där »mellan-
gruppen« med avseende på antal tänder
inte tagits med, men våra statistiska ana-
lyser grundade sig på hela materialet,
och i våra multivariatanalyser var alla
kvinnor med som hade 1–32 tänder. 

Ingen anledning ändra våra slutsatser
Sammanfattningsvis finner vi ingen an-
ledning att ändra de slutsatser vi dragit. 

För säkerhets skull vill vi ännu en
gång poängtera vad vi framhållit i såväl
Läkartidningen som i våra tidigare artik-
lar, nämligen att vår studie inte kan ute-
sluta möjligheten av att vissa personer
kan reagera negativt på amalgam, och att
alla patienter, inklusive de som misstän-
ker att de har besvär orsakade av amal-
gam, har rätt att bemötas med största re-
spekt.
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❙ ❙ Våren 2000 påpekade jag i Läkartid-
ningen 9/00 (sidan 1014) och 12/01 (si-
dan 1462) det olämpliga i att Läkarför-
bundet, via Saco, nominerade en ordina-
rie HSAN-ledamot med suppleanter,
dvs lekmannadomare. Förbundsordfö-
randen Bernhard Grewin och etik- och
ansvarsrådets ordförande Robert Leth
framförde att min kritik saknade analys
och argument. 

De påpekade därutöver att vår egen
domare inte kunde täcka alla specialite-
ters kunskaper. Att det kunde existera en
intressekonflikt mellan att både vara do-
mare över oss medlemmar och samtidigt
vara vår fackliga förtroendeman undvek
man att ta ställning till. Någon med-
lemsnytta med vår representation visa-
des inte heller.

Medlemsnyttan
Bristande medlemsnytta kan emellertid
visas när HSAN fällde en kollega trots
att föredragande ämnesspecialist före-
slagit ett friande beslut. Det anmärk-
ningsvärda är inte beslutet i sig (nämn-
den äger måhända full frihet att fatta vil-
ka beslut som helst) utan att vår egen re-

presentant reservationslöst deltog i fäl-
landet. Högre instans undanröjde senare
allt.

Anmäla till JO
I Läkartidningen 39/00 (sidan4352) på-
pekade jag att en HSAN-föredragandes
(en kollega med samma specialitet som
den anmäldes) utredning kunde vara
bristfällig. Om HSANs beslutsunderlag
därigenom blev felaktigt, borde proces-
sen JO-prövas. 

Vid nämndmöten i HSAN redovisas
aldrig vilka ärenden som överklagas el-
ler om något beslut upphävts. Vilken
myndighetskvalitet blir det? Det kan
vara på sin plats att man börjar använda
JO-instrumentet för att hjälpa HSAN i
dess kvalitetsarbete.

Det kan finnas brister i ämnesföreträ-
dares och vetenskapliga råds utlåtande.
Det visas i mitt första inlägg och därut-
över genom den vetenskapliga hante-
ringen av en Lex Maria-anmälds kolle-
gas förklaringar. Denne försvarade sitt
handlande med referenser från Coch-
rane-biblioteket samt från välrenomme-
rade tidskrifter.

Det engagerade vetenskapliga rådet
ignorerade dessa med motiveringen att
han inte hade tillgång till dem (!) vidhål-
lande med detta argument sitt fördöman-
de av den anmäldes handlande. Social-
styrelsen meddelade kritik baserad på
rådets utlåtande. Även här kan det vara
på sin plats att man använder JO-instru-
mentet för att hjälpa Socialstyrelsen i
dess kvalitetsarbete.

Analys av HSAN-beslut
Dessa exempel är inte unika. Detsamma
kan också anas i Jan Byströms artikel i
Läkartidningen 8/99 (sidorna 925-9).
Han sammanfattar nämligen sin analys
av ändrade HSAN-beslut med » … att de
/överklagade HSAN-ärenden/ som änd-
rats i kammarrätten där blivit föremål för
en betydligt mera djupgående och kom-
petent utredning och bedömning ur såväl
medicinsk som juridisk synvinkel än i
HSAN.«

Stöd kvalitetsarbetet
Mina frågor till både förbundsledningen
och etik- och ansvarsrådet lyder: I för-
bundsbroschyren »Om jag blir anmäld«

Om HSAN och förbundet en gång till
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nämns överhuvudtaget inget alls om att
JO skulle kunna pröva kvaliteten på
HSANs eller Socialstyrelsens myndig-
hetsutövning. Läkarförbundet har inte
på annat sätt allmänt bekantgjort denna
medborgarmöjlighet. Hur kan detta
komma sig? Saknas något annat i stödet
till anmälda medlemmar? 

Hur stöder Läkarförbundet HSAN,
Socialstyrelsen och dess vetenskapliga
råd i deras kvalitetsarbete? En förbätt-
ring ligger i allas – patienternas, de vård-
anställdas och inte minst samhällets – in-
tresse.

Johan Fischer

överläkare 
Värnamo

Paracetamol – ett ovanligt 
komplicerat rävgift
❙ ❙  Jag läste med stort intresse Sven
Langworths referat av artiklar rörande
försämring av astma vid frekvent an-
vändning av paracetamol (Läkartidning-
en 13/01, sidan 1543). En tänkbar för-
klaring till försämringen anges vara den
sänkta halten av glutathion i andnings-
vägarnas epitel, en effekt av paracet-
amolmetaboliternas oxidation av det-
samma. 

En ännu sannolikare delförklaring till
den funna paracetamoleffekten tycks
mig vara paracetamols unika effekt på
tromboxan–prostacyklinsystemet.

Tromboxan–prostacyklinsystemet
Prostacyklin är sannolikt den mest po-
tenta glattmuskelrelaxerande substans
man känner, tillika kraftigt antitrombo-
tiskt, och syntetiseras i kärlväggarna.
Tromboxan är å andra sidan en mycket
kraftig glattmuskelstimulator, tillika
kraftigt protrombotisk, och syntetiseras,
sannolikt exklusivt, i trombocyter.

Under 1980-talet kartlade min grupp
vid Karolinska sjukhuset (framför allt
med Ole Vesterqvist, numera Bristol-
Myers Squibb NJ, som framträdande
medarbetare) in vivo-syntesen av pro-
stacyklin och tromboxan hos friska per-
soner, patienter med framför allt olika
hjärt–kärlsjukdomar samt effekten av
olika s k NSAIDs på dessa (för en över-
sikt, se [1]). Vi var en av de två grupper
i världen som då kunde göra detta.

Förutom detaljerade studier av ace-
tylsalicylsyrans effekter vid olika till-
stånd studerade vi effekterna av naprox-
en, indomethacin, piroxicam och par-
acetamol hos friska [2-5]. Naproxen, in-
domethacin och piroxicam hämmade
både tromboxan- och prostacyklinsynte-
sen i varierande grad så länge drogerna
fanns i cirkulationen.

Paracetamols unika egenskaper
Paracetamol visade sig emellertid ha
unika egenskaper – prostacyklinsynte-
sen hämmades selektivt med ca 65 pro-
cent under 7–8 timmar efter en 500 mg
dos. Tromboxansyntesen berördes inte.

Individer som tar en tablett parace-
tamol hämmar alltså sin syntes av den
veterligen mest potenta glattmuskel-
relaxeraren under ett tredjedels dygn! Vi
vet ju att detta inte är den enda biologis-
ka effekten av paracetamol men kanske
en mycket viktig sådan. 

I ljuset av de studier som Langworth
refererar, ter det sig mycket sannolikt att
denna hämning av prostacyklinsyntesen
är en kraftfull orsak till försämringen av

astma vid frekvent användning av par-
acetamol. Glattmuskelkontraktion är ju
också en framträdande komponent i
astmasjukdomen.

Minskat intresse
Tyvärr reducerades intresset för lågmo-
lekylära substansers roll inom human-
biologin under 1980-talet då »moleky-
lärbiologin« exploderade. Numera finns
det dessvärre näst intill obefintliga möj-
ligheter att djupare studera exempelvis
prostacyklinets och tromboxanets roller.

Vi vet ju alla att människan ändå är
det »sista försöksdjuret« i utvecklingen
av läkemedel. I ljuset av våra studier av
tromboxan och prostacyklin, exempel-
vis i relation till hjärt–kärlsjukdom, un-
der 1980-talet väntar jag mig personli-
gen att under de nästkommande åren –
decennierna – kommer vi också att se
studier av frekvent användning av par-
acetamol och effekten på utveckling av
sådana tillstånd. 

Det kan rimligen inte vara nyttigt att
selektivt stänga av syntesen av en så
kraftfull antitrombotisk och glattmus-
kelrelaxerande substans i 7–8 timmar
flera gånger per dygn!?
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