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❙❙ Enligt Helsingborgs Dagblad den 14
oktober uppvaktade Svenska barnläkar-
föreningen med professor Hugo Lager-
crantz i spetsen barn- och familjeminis-
ter Berit Andnor den 13 oktober med
krav på förbättringar inom barnsjukvår-
den. 

Barnet skriker
Uppvaktningen var enligt artikeln ett
frontalangrepp på hela familjeläkar-
kåren, där Lagercrantz bedömer att fa-
miljeläkaren inte är kompetent att be-
handla barn, att en familjeläkare inte kan
undersöka ett barn utan att det skriker,
att han/hon tar flera prov om man är
mindre kunnig, och att familjeläkaren på
grund av osäkerhet skickar barnen till
akuten. Satsningen på primärvården

skall dessutom leda till ökat tryck på
akutmottagningarna. 

En professor är en disputerad person
som uttalar sig utifrån vetenskapliga un-
dersökningar, dvs vetande. Jag förväntar
mig således att alla påståenden kan styr-
kas av väl genomförda och kritiskt
granskade studier. 

Jag som skriver är en vanlig familje-
läkare men försöker ändå hänga med i
det som skrivs. Aldrig har jag läst om nå-
gon undersökning som stöder de påstå-
enden som professor Lagercrantz kom-
mer med. Jag vill därför be om att dessa
studier öppet redovisas.

Sven Svederberg

allmänläkare, Åstorp
sven.svederberg@astorp.mail.telia.com

Frontalangrepp på familjeläkarna

❙ ❙ Barnläkarföreningens styrelse upp-
vaktade barn- och familjeministern Be-
rit Andnor bland annat för att efterhöra
hur Barnkompetensutredningen imple-
menterats. I denna utredning, som led-
des av barnhälsovårdsöverläkaren Gud-
mund Stintzing, uttrycktes en oro för
bristande barnkompetens inom primär-
vården och barnavårdscentralernas sjun-
kande kvalitet, sedan barnläkare och
barnsjuksköterskor ersatts med allmän-
läkare och distriktssjuksköterskor.

Vid uppvaktningen hade vi med en
föräldrarepresentant, Viveca Wisktröm,
som i debattartikeln i Dagens Nyheter (4
augusti 2003) framfört många föräldrars
bristande förtroende för primärvården
när det gäller barnsjukvården i Stock-
holm. Hon uttryckte också oro för att ut-
bildning av nya barnläkare eftersatts.

En barnläkare per 5 000 barn
Svenska barnläkarföreningen vidhåller
sin tidigare uppfattning att sjuka barn i
första hand bör komma till allmänläkare,
med undantag för de allra minsta barnen
och de som är kroniskt sjuka. Vi håller
på att det skall finnas minst en barnläka-
re per 5 000 barn i öppen vård enligt ti-
digare överenskommelse med allmänlä-
karna. De skall i första hand fungera som
konsulter och utbilda personalen inom
BVC-verksamheten.

Måste lyssna på kritiken
Vi har stort förtroende för allmänlä-
karkåren och vill ha ett gott samarbete,
Men vi måste också beakta kritik från

föräldrar om den bristande tillgänglighe-
ten till barnsjukvården. Föräldrar blir of-
tast som mest oroliga för sina sjuka barn
på kvällar, nätter och helger, då de flesta
husläkarna har stängt. Det är därför de
söker sig till barnakutmottagningarna. 

Utbildningen alldeles för kort
Vi anser också att utbildningen i barn-
medicin för allmänläkarna är alldeles för
kort, särskilt i Stor-Stockholm (2 måna-
der). Utbildningen i pediatrik bör vara
lika omfattande som i vuxen internmedi-
cin. Det är märkligt att vårt land, som har
en så stolt historia i barnhälsovård, san-
nolikt har den kortaste pediatrikutbild-
ningen för familjeläkarna.

Hugo Lagercrantz

ordförande 
i Svenska barnläkarföreningen

hugo.lagercrantz@ks.se

Replik:

Märkligt att Sverige sannolikt har kortaste
pediatrikutbildningen för allmänläkare

som fortfarande finns i och bär upp
AstraZeneca kom fram före denna sats-
ning på marknaden. En avslöjande bild i
boken är att vad som kallas forsknings-
kostnader för Losec under 1990-talet
egentligen endast är sådana som befräm-
jat marknadsföringen av guldägget.

Pharmacia&Upjohn
Det är för mycket begärt att en författare
som anställts av den nuvarande koncern-
ledningen skall göra annat än att höja
den till skyarna. Visserligen anges det i
förordet att författaren haft fria händer,
men det måste nog mera ses som en from
önskan än som en konkret utfästelse. Det
är emellertid synd att inte någon som
ekonomen Per Frankelius granskat
Astras historia med samma kritiska blick
som denne granskade Kabi-Pharmacia i
volymen Pharmacia&Upjohn [2]. 

Där visades, utöver de kommersiella
framgångarna, också de olika sätt som
forskningverksamheten hade letts på, ut-
vecklats, stimulerats eller bromsats av
ingrepp från mer eller mindre kompe-
tenta ledare av olika kaliber, en del av
dem styrda från regeringen. 

Frankelius är kritisk mot det sätt som
staten skötte sitt fögderi i fråga om Kabi-
Pharmacia. Det kan finnas anledning att
vara lika kritisk mot det sätt som Wal-
lenbergsfären i synnerhet mot slutet
skött sitt fögderi i fråga om Astra. I bäg-
ge fallen har den av forskningen pådriv-
na utvecklingen slutat med att företagen
lämnat Sverige som bas och blivit inter-
nationella samarbetsföretag.

Trots dessa kritiska synpunkter tyck-
er jag att boken om Astra är väl värd att
läsa för den som är intresserad av svensk
läkemedelsindustri, dess öden och även-
tyr. Läses den bara med en nypa salt, och
med insikt om att den är auktoriserad av
den nuvarande företagsledningen, kan
den ge en hel del intressanta inblickar i
den industriella utvecklingen i Sverige
under senare delen av förra seklet.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Lars Werkö har tidigare haft
uppdrag som konsult till Hässle, styrel-
seledamot, forskningschef och vice kon-
cernchef i Astra samt ordförande i Läke-
medelsindustriföreningen.
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