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Debatt

Ångest och depression
inte sällan drogrelaterat

Diagnostik av depression och ångest kan inte ske utan en samtidig noggrann
missbruksanamnes, empati och viss förtrogenhet med diagnostiska hjälpme-
del. Utan en sådan god, reflekterande och förutsättningslös dialog kan resulta-
tet bli en ofullständig diagnostisk bedömning, ineffektiv behandling och onö-
dig farmakakonsumtion, framhåller Per Lindqvist, Tom Palmstierna, Johan
Franck och Anders Romelsjö.
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❙ ❙ Harold Varmus fick Nobelpriset
1989. Senare, som chef för NIH (Natio-
nal Institutes of Health), engagerade han
sig för det fria informationsutbytet och
genomdrev att Medline blev fritt till-
gängligt på Internet. Hans initiativ för en
global »vetenskapskår«, en motsvarighet
till efter-krigstidens fredskårer, handlade
också om fri kunskapsspridning. Krigs-
hoten i världen bör enligt Varmus mötas
genom samarbete med forskargrupper i
marginaliserade länder. Människor skall
på nära håll få konkreta bevis på att den
bio-medicinska forskningen kan lösa de-
ras hälso- och försörjningsproblem. Var-
mus’ eget malariaprojekt i Mali, ett land
styrt av militärmakt och religion, visar att
konceptet »vetenskap till folket« som en
motvikt till politisk och religiös extre-
mism fungerar.  

Att det finns många oväntade svårig-
heter om man vill ge vetenskapen en
chans att överbrygga politiska motsätt-
ningar illustreras av en annons publice-
rad i BMJ vid årsskiftet. En grupp hu-
vudsakligen brittiska forskare manar till
en akademisk bojkott av Israel. Landets
politik skall ändras genom att israeliska
forskare inte får delta i det internationel-
la samarbetet. Kritiken mot uppropet har
gällt både valet av Israel och akademiska
bojkotter som företeelse. BMJ tog seder-
mera avstånd från manifestet, eftersom
det formellt handlar om diskriminering
på grund av medborgarskap och etnicitet.
Kan man neka att publicera ett invänd-
ningsfritt arbete för att författaren har
»fel« politisk hemvist?

Ett principiellt intressant inlägg i de-
batten kom från Daphne Romy från Nan-
terre som just startat en ny organisation,
Académie Sans Frontières »Forskare
utan gränser«. Medlemmarna arbetar för
ett fritt vetenskapligt utbyte över alla po-
litiska och religiösa gränser och barriä-
rer. (www.multiculturalisme.org)

Ny organisation
utan gränser
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Är läkarutbildningen »immun«
mot genusdiskussioner?

En studie från läkarutbildningen vid Lunds universitet visar att medvetenheten
om och tillämpningen av ett könsperspektiv i undervisningen är eftersatt. Kun-
skap om genussystemet och dess maktstrukturer saknas och tas därför inte
hänsyn till i undervisningen om patient–läkarrelationen och hälso- och sjuk-
domstillstånd.
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Modell för att underlätta beslut vid vården
av för tidigt födda

Allt fler för tidigt födda barn överle-
ver tack vare god neonatal intensiv-
vård. Omhändertagande och be-
handling av dessa barn innebär ofta
svåra medicinskt etiska ställningsta-
ganden, eftersom många av de ex-
tremt tidigt födda riskerar att få all-
varliga bestående men. En modell för
att underlätta dessa ställningstagan-
den presenteras.
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Få tonårsgraviditeter
i Sverige

En jämförande studie i fem västländer
visar att graviditetstalen bland ton-
åringar är lägst i Frankrike och Sverige.
Kanada och Storbritannien har dubbelt
och USA fyra gånger så höga gravidi-
tetstal som Sverige. Varken ålder för
sexualdebut eller antal partner skiljer
sig nämnvärt mellan länderna. Skillna-
derna speglar i stället förmågan att
skydda sig mot oönskade graviditeter. 
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Antalet födslar och aborter per 1 000 kvin-
nor i åldern 15–19 år i mitten av 1990-talet.
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