
❙ ❙ Under senare tid har flera läkare känt
sig kallade att i massmedier sprida nya
vetenskapliga rön om hur bra det kan
vara från hjärt–kärlsynpunkt för äldre
människor att dricka alkohol, särskilt
rödvin. Populärt budskap! Skönt att man
inte bara får dricka alkohol utan sam-
vetskval, utan nu blir man till och med
uppmanad till det av läkarvetenskapen!

Ty dessa läkare må vilja det eller inte,
men som läkare, ibland överläkare och
med akademiska titlar, framstår de i
mångas ögon som företrädare för den
Vetenskapliga Sanningen, Auktoriteten,
oaktat att de varken är forskare eller ex-
perter inom området. 

Professorn hade inte träffat på någon
Medan få läkare skulle komma på idén
att offentligt ge råd inom andras specia-
liteter, så känner alla sig ha rätten att
tycka till om bruk av alkohol, utan att ha
minsta erfarenhet av arbete med alko-
holberoende eller med de oskyldiga off-
ren för alkoholism, t ex barn. Som ex-
empel på hur »vetenskap och beprövad
erfarenhet« givetvis ligger till grund för
läkares åsikter anförde en professor (!)
att daglig alkoholkonsumtion i högre
åldrar inte kan innebära någon risk, då
han minsann inte kunde påminna sig ha
mött någon som utvecklat alkoholism
efter 50 års ålder! 

Är inte budskapet rätt?
Men har inte dessa läkare rätt i sitt bud-
skap att alkohol är nyttigt? Jo, såtillvida
att det finns vetenskapliga studier som
talar för att det för äldre människor finns
vissa medicinska fördelar av att dricka
en begränsad mängd rödvin. Men det

finns en mängd vetenskapliga studier,
och en enorm beprövad erfarenhet, som
visar vilken förödande negativ effekt al-
kohol, inklusive rödvin, har sammanta-
get på   en befolkning i form av trafiko-
lyckor, drunkningsolyckor, kvinnomiss-
handel, brottslighet, skilsmässor, de-
pressioner, leverskador, bukspottkörtel-
inflammationer, hjärnskador ... 

Det negativa glöms bort 
Detta glöms bort när det populära bud-
skapet sprids om hur nyttigt det är att fa-
miljen äter en god måltid tillsammans
med en flaska vin. Varje dag helst! Som
om familjen alltid bestod av människor i
åldern 40–75 år utan risk för beroende –
trots att alkoholmissbruket ökat drama-
tiskt inte bara bland ungdomar, utan al-
koholismen bland kvinnor i de aktuella
åldrarna, övre medelåldern, har fyrdubb-
lats på ett decennium. 

Självklart menar inte dessa läkare,
och inte heller de universitetslärare som
förkunnar för läkarstuderande, termin
efter termin, hur värdefullt dagligt alko-
holintag är (!), att unga människor ska
dricka alkohol. Och förmodligen vill de
inte att de som har benägenhet att bli al-
koholister ska göra det (vilka dessa per-
soner nu är?), och sannolikt menar man
inte att ens äldre människor ska dricka
mer än just 2 glas rödvin om dagen, och
inte vill man att någon ska köra bil med
alkohol i kroppen (så de får väl ta det
dagliga rödvinet i hemmet till natten?). 

Vad blir effekten av budskapet?
Men vad blir effekten av deras budskap
bland människor i allmänhet? Och vad
blir effekten av att unga läkarstuderande
får understruket hur värdefullt dagligt
alkoholintag är? 

Ett exempel från kliniken: Man 55 år
med diabetes och nykter alkoholist se-
dan fyra år inkommer till ett stort sjuk-
hus på grund av en hjärtinfarkt. Under

vistelsen på hjärtkliniken träffar mannen
en dietist som uppmanar honom att ta ett
par glas vin dagligen. Sedan kommer en
sjuksköterska och säger samma sak. Vid
utskrivningen tar läkaren upp ämnet
också och uppmanar patienten att ta ett
par glas vin om dagen. 

Tack och lov hade mannen ett gott
sinne för humor och såg det ironiska i si-
tuationen.

Visst ska gamla få ta sig ett glas
Visst ska gamla människor kunna få ta
två glas rödvin till maten! Och vill någ-
ra på äldreboendet ha en snaps till sillen
så ska väl det accepteras. Och en cigarett
till kaffet får vi hoppas att man kan ord-
na, utan att de störs som far illa av luk-
ten. Men ska vi då hemlighålla sanning-
en om nyttan med alkohol? Tror vi inte
att människor klarar av att väga fördelar
mot nackdelar? Och skulle inte ens
läkarstuderande klara att kritiskt granska
nya vetenskapliga rön? 

Vi vill inte spela förmyndare, men
bruket/missbruket av droger, som alko-
hol och tobak, talar inte nämnvärt för att
människor, ens med hög akademisk ut-
bildning, klarar av att väga för- och
nackdelar. Och inte blir det lättare av att
auktoriteter uttalar sig om enbart förde-
larna men slätar över nackdelarna. 

Hjärt–kärlproblem mot barns lidande
Fördelen – att ett mindre antal äldre
människor, som inte redan använder al-
kohol, senarelägger sina hjärt–kärlpro-
blem  några år genom att börja dricka två
glas rödvin om dagen – ska vägas emot
nackdelen av att alkoholbruket/missbru-
ket hotar att öka, inte minst bland många
yngre människor. Hur många års upp-
skjutna hjärt–kärlproblem i 60–70-års-
åldern krävs för att uppväga tio barns li-
dande i alkoholistfamiljer? Eller 20 tra-
fikdödade ungdomar? Eller 100 miss-
handlade kvinnor? Eller 1 000 skilsmäs-
sor?

Sluta med den onyanserade propagandan 
Våra läkarstuderande bör få korrekt kun-
skap i viktiga frågor. Om bevisen för att
en viss daglig alkoholkonsumtion mins-
kar risken för hjärt–kärlsjukdom i högre
åldrar är övertygande bör detta ingå i un-
dervisningen, men balanserat av sam-
tidig undervisning om alkoholens medi-
cinska, psykologiska och sociala skador. 

Om kunskapen om alkoholens nytta
anses väl belagd och läkare anser att glis
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Debatt

❙ ❙ I det senaste numret av Karolina (1–2/
2003), medlemstidning för Sveriges
Kvinnliga Läkare, finns en artikel skri-
ven som ett rop på hjälp från en kvinnlig
ST-läkare som funderar på att ge upp sitt
yrke i desperation över sin arbetssitua-
tion, bristande stöd från sina medarbeta-
re, otydliga, övermäktiga krav och en in-
sikt om att många patienter inte får det
bemötande de borde få. Som nybliven
specialist fick detta mig att formulera
några av mina egna tankar kring det ar-
bets- och utbildningsklimat som råder
och vad vi kan göra för att förbättra situ-
ationen.

Omsorgen försvinner i effektiviteten
Jag tror det finns ett systemfel i svensk
sjukvård i dag. Vi har effektiviserat och
rationaliserat vården, men någonstans
på vägen har vi tappat bort medmänsk-
ligheten. Det finns en brist på omtanke
och omsorg i förhållande både till våra
patienter och till kolleger och medarbe-
tare. 

En av orsakerna tror jag är bristen på
kontinuitet på alla nivåer. Under mina år
som AT- och ST-läkare har jag endast
ett fåtal gånger haft möjlighet att följa
en patient under längre tid än någon
vecka. I flertalet fall har jag träffat ve-
derbörande en gång. Mina medarbetare
har ständigt skiftat. Oftast är det en ny
grupp av läkare som samlas på avdel-
ningen varje vecka. Ett komplext sche-
ma av »funktioner« som ska täckas –
jourer, konsultverksamhet, jourkomp,
kurser, konferenser etc – gör att läkarna
går omlott på avdelningen. Så gör också
sköterskorna. 

Både som läkare och som patient mö-

ter man en mängd människor – finns det
någon man kan relatera till? Som ser just
mig? För något år sedan blev jag opere-
rad för en blindtarmsinflammation. Un-
der mina tre dagar på sjukhus träffade
jag 13 sköterskor och 5 läkare. Alla kom
in till mig, log vänligt och sa »Jag kom-
mer att ha hand om dig ...«, men några
timmar senare var de borta. 

Mänskliga relationer kräver tid
För att mänskliga relationer ska kunna
utvecklas och mogna behövs inte bara
god vilja utan också tid. Annars stannar
relationen vid en ytlig bekantskap. Den
fördjupade relationen ger trygghet, en
chans att våga öppna sig och se sina bris-
ter och förtjänster på ett realistiskt vis
och att släppa fram kreativa tankar. Ett
personligt engagemang ökar dessutom
ansvarskänslan och gör det lättare att
känna tillfredsställelse när man uppnått
ett bestämt mål. Att bara utsättas för ett
ständigt flöde av ytliga kontakter leder
lätt till själslig urlakning och en känsla
av tomhet och meningslöshet. 

Situationen blir inte bättre av att det,
åtminstone för många läkare under ut-
bildning, ofta saknas en tydlig målbe-
skrivning och väldefinerade arbetsupp-
gifter – vad förväntas jag göra och lära
mig just nu? Med diffusa mål och utan
feedback blir det svårt att se vad man
uppnår, och man får lätt en känsla av
maktlöshet inför övermäktiga och outta-
lade krav. 

Kvinnor förmodligen mer utsatta
Säkert är det så att vi är olika beroende
av fungerande relationer för vår utveck-
ling. Jag tror att kvinnor i allmänhet är
mer relationsberoende än män, har när-
mare till sina känslor och en tendens att
själva ta på sig skulden om något blir fel.
Vi blir därför mer utsatta i ett system
som präglas av effektiv administrering
snarare än medmänslighet och person-

lighet. Däremot tror jag det är ett grund-
läggande behov för alla människor att bli
sedda, och att inlärning underlättas och
självförtroendet ökar om man känner sig
trygg och har tydliga mål. 

Strukturella nackdelar blir generella
För de flesta inom vården saknas alter-
nativ. Patienterna har synnerligen be-
gränsad valfrihet och kan inte påverka
hur vården utformas genom att helt en-
kelt söka sig till vårdinrättningar som,
förutom korrekt medicinsk vård, också
ger personlig service och kontinuitet.
Den grundläggande strukturen för sjuk-
vård är likartad inom hela landet för att
garantera samtliga medborgare lika
vård. Fördelarna med detta är uppenba-
ra, men baksidan är att strukturella bris-
ter också blir generella och situationen
likartad på de flesta sjukhus.

Missnöjet verkar öka
Missnöjet bland vårdpersonal och pati-
enter verkar öka. Faktum är att jag tror
att tiden är mogen för förändring. Det
finns väldigt många enskilda människor
med goda intentioner och stora mänskli-
ga resurser som arbetar inom vården.
Men ensam är det väldigt svårt att försö-
ka ändra situationen, och följden blir att
många känner sig låsta och allmänt otill-
fredsställda, vilket gör det ännu svårare
att fungera som man kanske egentligen
skulle vilja i förhållande till sina med-
människor. 

Här och var finns det öar av välfun-
gerande team där medarbetarna stöttar
varandra och ger sina patienter den om-
vårdnad som de har rätt att kräva. Men
de teamen borde bli många fler! Vi be-
höver fokusera mer på att ge patienterna
ett så bra omhändertagande som möjligt.
Vi behöver skapa förutsättningar för det
personliga mötet och samtalet både med
patienter och med varandra. Vi behöver
få känna oss sedda och accepterade. 

Förslag till åtgärder
För att få till stånd en förändring måste
vi tydliggöra problemen och väcka de-
batt. Rent konkret finns en rad åtgärder
som skulle kunna leda till ett förbättrat
patientomhändertagande och arbetskli-
mat. Här följer några exempel:
– Längre, sammanhängande avdel-

ningsplaceringar (minst sex måna-
der) för alla personalkategorier. 

– Ett förändrat joursystem som ger
sammanhängande perioder av arbete

Medmänsklighet på undantag när 
effektiviseringarna tar över i sjukvården

Effektiviseringarna och rationaliseringarna i sjukvården har gått ut
över de personliga relationerna –  det finns en brist på omtanke och
omsorg i förhållande både till våra patienter och till kolleger och
medarbetare. Tiden är mogen för en förändring. Utöver åtgärder för
att förbättra omhändertagandet och arbetsklimatet behövs en dis-
kussion om ökad valfrihet, ett ersättningssystem som uppmuntrar
flexibilitet och patientnära vård, och en välavvägd balans mellan pri-
vat och offentlig vård.
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❙❙ Som hudläkare blir vi inte så sällan
konsulterade av patienter som står inför
en ortopedisk implantatoperation eller
redan har ett sådant implantat. Det gäller
dels patienter som har en kontaktallergi
mot metallerna krom, nickel eller kobolt
och som undrar om metallerna i implan-
tatet kan förorsaka eller försämra ett ek-
sem, dels personer som oroar sig för att
det ortopediska ingreppet kan misslyck-
as på grund av en allergisk reaktion. Slut-
ligen finns de som inte har någon metall-
allergi men frågar sig om inte ett me-
tallimplantat kan sätta igång en sådan.

Svenska kontaktdermatitgruppen,
som är en arbetsgrupp inom Svenska
sällskapet för dermatologi och venereo-
logi (SSDV), har därför låtit utarbeta ett
dokument som kan tjäna till hjälp för den
kollega som ställs inför frågor av denna
art. Dokumentet är framtaget av en av

ledamöterna, Halvor Möller, och det är
godkänt av Svenska kontaktdermatit-
gruppen i dess helhet. Dokumentet finns
även publicerat på engelska [1].
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Dermatologiska synpunkter
på ortopediska metallimplantat 

Vad gäller djupa metallimplantat såsom
vid höftledsplastiker rapporterades tidi-
gare en oroande hög frekvens av kon-
taktallergi mot metaller ingående i im-
plantatet: krom, nickel, kobolt. Detta an-
sågs bero på ökad friktion i metall-mot-
metallplastiker. Man befarade att kon-
taktallergi, tidigare etablerad eller nyut-
vecklad hos individen, kunde ligga
bakom ortopediska komplikationer så-
som lossning och infektion.
Från denna period (1960–1970-talen)
finns inte några kontrollerade studier.
Sådana har senare genomförts och icke
kunnat påvisa induktion av kontaktaller-
gi som en följd av metall-mot-
plastimplantationer [1, 2]. Förekomst av
metallallergi synes vara uttryck för den
allergi man finner i normalbefolkningen.
Studier har även visat att ledimplantat
med metaller som patienten i förväg var
allergisk emot inte har lett till vare sig
dermatologiska eller ortopediska kom-
plikationer [3]. Vad beträffar ett alterna-
tivt material som titan är det tveksamt
om en säkert konstaterad kontaktaller-
gisk reaktion över huvud taget har rap-
porterats [4].
Kasuistiska rapporter föreligger dock
om eksemreaktioner som bedömts bero
på kontaktallergi mot implanterade me-
taller. Detta har då nästan alltid gällt or-
topediskt material av rostfritt stål eller
vitallium, som använts vid fixering av ex-
tremitetsfrakturer och därvid depone-
rats strax under huden. En utveckling av
allergi eller eksem har dock inte kunnat

bekräftas i prospektiva studier på pati-
enter med opererade extremitetsfraktu-
rer [5, 6].
SKDGs ståndpunkt är således att kon-
taktallergi mot metaller som används i
dagens ortopedi inte utgör något medi-
cinskt problem vid implantat i leder och
endast undantagsvis i extremitetsfraktu-
rer.
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Ett utlåtande från Svenska 
kontaktdermatitgruppen, april 2003

på akutmottagningen och däremellan
enbart dagtjänstgöring på avdelning/
mottagning samt införande av akut-
läkare så långt detta är möjligt. 

– Tydliga målbeskrivningar och obli-
gatorisk uppföljning och utvärdering
av alla tjänstgöringsplaceringar.

– Skapa bestående arbetsteam för olika
patientgrupper så långt detta är möj-
ligt. Ge maximal tillgänglighet för
patienterna till åtminstone en person
inom teamet.

– Sträva efter så stor vårdkontinuitet
som möjligt, t ex genom att tilldela
alla patienter som kommer in till
sjukhus en bestämd specialist som se-
dan har ansvar för »sina« patienter.
Patienterna ska ha rätt att byta speci-
alist.

– Låta underläkare arbeta tillsammans
med en eller ett par specialister under
en längre tid för att underlätta ut-
vecklandet av en fördjupad relation
och optimera inlärning.

– Uppmuntra bildande av lokala nät-
verk där personalgrupper i likartad si-
tuation kan ge debriefing och stöd till
varandra, gärna under handledning.

– Öka intresset för utbildning med mål-
sättningen att unga läkare så snabbt
som möjligt ska bli självständiga
inom olika delområden av sin specia-
litet, vilket ökar både kompetens och
självförtroende.

– Försöka att öka patienternas delaktig-
het i vården genom bättre informa-
tion och tillgänglighet.

Frågorna får betydelse
Utöver detta måste vi på ett mer övergri-
pande plan föra en diskussion om hur vi
kan öka patienternas valfrihet inom vår-
den, vilket hänger ihop med att hitta er-
sättningssystem som uppmuntrar flexi-
bilitet och patientnära vård och att finna
en välavvägd balans mellan privat och
offentlig vård.

Jag tror att dessa frågor kommer att få
ökad betydelse. Det är orimligt att så
många patienter känner sig besvikna och
missförstådda och att så stor andel av
inte minst unga, kvinnliga läkare känner
frustration och missnöje istället för gläd-
je och stolthet över sitt arbete. •

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.


