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Debatt

Alkohol- och snusdebatten går vidare

Debatten om alkoholens skyddande effekt mot hjärt–kärlsjuklighet fortsätter
med inlägg av Staffan Lindeberg, Per-Olof Östergren, Bengt Fagrell och
Andrus Viidik. Kjell Asplund replikerar om snus och vetenskapliga
forskningsresultat och får svar av Gunilla Bolinder och Göran Boëthius.
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❙ ❙ Brittiska regeringens »vitböcker« för-
knippas oftast med storpolitiskt känsliga
dokument. Den senaste ägnas dock i sin
helhet åt framtidens genetik (www.doh.
gov.uk/genetics/whitepaper.htm). Do-
kumentet förtjänar att uppmärksammas
även om publiceringen tidsmässigt kon-
kurrerar med aktiviteter såsom segelturer
i skärgården, fjällvandringar och som-
marläsning i hängmattan.

Trots en ansträngd sjukvårdsbudget
kommer brittiska parlamentet under den
kommande treårsperioden att anslå 50
miljoner pund (ca 750 miljoner kronor)
till en bred satsning på genetisk forsk-
ning. Genterapi och främst skräddarsyd-
da behandlingar baserade på individens
genetiska profil kommer att bli en av
hörnstenarna i framtidens kliniska medi-
cin, enligt vitboken. Även om tidpunk-
terna för när genombrotten kommer är
svåra att ange måste man handla nu. I för-
slaget ingår att ge alla landets allmän-
praktiker fortbildning i genetisk medi-
cin.

Britterna är inte ensamma om denna
satsning. Nyligen rapporterades i Sci-
ence (2003:300;1856-7) att affärsman-
nen och filantropen Eli Broad tillsam-
mans med Bostons båda stjärnuniversitet
Harvard och MIT kommer att investera
300 miljoner dollar i tillämpad och
grundläggande genetisk forskning. Mål-
sättningen, uttryckt i sloganform, är att
»förse varje läkarväska med genomets
karta«. Satsningen skall göras under en
10-årsperiod, och fokus ligger på cellge-
netik och kroniska sjukdomar.

En mer publikfriande sommarnyhet är
Londonepidemiologerna Walds och
Laws kardiovaskulära skyddspiller (BMJ
2003;326:1419-22). Med utgångspunkt i
riskreduktionsstudier har man kompone-
rat en blandning av 10 mg atorvastatin,
tiazid, betablockerare och ACE-hämma-
re, 0,8 mg folsyra och 75 mg acetylsali-
cylsyra. Om alla 55-åringar och äldre tog
detta »polypiller« dagligen skulle hjärt-
infarkt och slagan-
fall kunna reduce-
ras med minst 80
procent, enligt för-
fattarna.

Genomet
i läkarrocken
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Standardteknik säker för toraxdrän

Efter ett dödsfall har Socialstyrelsen rekommenderat mini-
torakotomi som rutin vid dränbehandlig. För detta finns inga

hållpunkter i litteraturen, rapporterar Torbjörn Ivert och
Lotta Orre. Tvärtom är ett toraxdrän med konventionell
trubbig teknik och en någon cm lång hudincision avse-
värt säkrare. 
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I nästa nummer:
Läs om mysteriet med tonsättaren Frédéric Chopins dödsorsak. Endast 39
år gammal dog han efter att ha varit sjuklig under hela sitt liv. Vad dog
han egentligen av och vart tog obduktionsprotokollet vägen?

Symtombilden av recidiverande luftvägsinfektioner, hemoptyser m m
har sporrat sentida läkare till olika diagnosförslag såsom cystisk fibros
och alfa-1-antitrypsinbrist.

Johan Cullberg
om Gustaf Fröding

De senaste fem åren har professor
Johan Cullberg levt sig in i Gustaf
Frödings diktning och liv, parallellt
med att han leder Fallskärmspro-
jektet som på ett radikalt sätt vill
förändra vården av patienter som
för första gången råkar in i en psy-
kos.
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Johan Cullberg, som nästa år ger ut bo-
ken »Gustaf Fröding och kärleken«.

Den säkra triangeln inom
vilken toraxdrän bör läggas.

Läkarna inte längre herrar på sjukvårdstäppan

Läkarna har av hävd ansett sig vara den viktigaste delen i en fungerande
sjukvård. Det är svårt att tänka sig en sjukvård utan läkare, men det är lika
omöjligt att tänka sig den utan sjuksköterskor eller, för den delen, administra-
törer i någon form. Ett nytänkande behövs. Vem ska ta initiativet till detta? 
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