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Debatt

»Vi träffar själva på våra mottagningar
dagligen barn med ont i örat, och vi är
övertygade om att det krävs kunskap och
diagnostisk noggrannhet för att hålla
nere antibiotikaanvändningen.« Detta
självklara budskap hade varit betydligt
mer meningsfullt om det åtföljts av in-
formation om att man följt otitkonsensus
och handlagt X procent av patienterna
utan antibiotika med bra/dåligt resultat!
Sådan erfarenhet hade varit av stort in-
tresse och av värde också för handlägg-
ningen av AOM i primärvården. 

Befolkningen söker mindre för öronvärk?
I Östergötlands och Jönköpings län har
man efter otitkonsensus diskuterat hand-
läggningen av AOM och strävat efter att
åstadkomma en gemensam policy om-
fattande telefonrådgivande sköterskor,
både dag- och kvällstid, och primärvår-
dens läkare och öronkliniker. I samband
med detta skrev även lokalpressen om de
förändrade riktlinjerna. I Östergötland
(400 000 invånare) har antalet läkarbe-
sök (inklusive jourtid) med diagnosen
AOM minskat från 10 340 år 1999 till
5 630 år 2003 (Figur 1). Det vore intres-
sant att studera sådan statistik i andra de-
lar av landet och relatera till aktiviteter
för att implementera otikonsensus.

Vi kan inte säkert bedöma om den
kraftiga minskning vi sett beror på bätt-
re diagnostik, bättre telefonrådgivning
eller mindre rädsla för öronvärk hos all-
mänheten. En mindre del av förändring-
en beror sannolikt på ett minskat födel-
setal under 1990-talet. Motsvarande re-
lativa minskning av antalet registrerade
läkarbesök för AOM rapporteras också
från England, även om man där startat
från en högre nivå [3].

Hur stor andel av dem som fått dia-
gnosen AOM i Östergötland och som
förskrivits antibiotika har vi inte studerat
ännu. Men ett minskat antal patienter
som söker för AOM kan i själva verket
medföra att en större andel av dem bör
behandlas med antibiotika, eftersom det
är sannolikt att en större andel av dem
som verkligen kommer till läkarbesök
har haft symtom i flera dagar eller har
perforation, vilket påverkar handlägg-
ningen. 

Följsamheten till nya rekommendationer
Nya rekommendationer kräver nya ruti-
ner och en samordning av information
till sköterskor i telefonrådgivning, läka-
re och patienter. Dessutom krävs en ge-
mensam policy för hela sjukvården, som
helst också görs känd via massmedierna.
Detta underlättas av samsyn mellan oli-
ka läkargrupper, t ex genom samverkan
i den lokala STRAMA-gruppen. För-
ändringar är svåra att åstadkomma och
underlättas inte om rekommendationer-

na är svåra att tolka eller misstolkas.
STRAMA tillhandahåller på sin webb-
plats (www.strama.se) utbildnings- och
informationsmaterial till personal och
patienter.

Vid utvärdering av effekten av nya
behandlingsrekommendationer måste
man även tänka på att ta hänsyn till för-
ändringar över tid i besöksmönster och
patienturval. Betydelsen av en konse-
kvent, lokalt förankrad telefonrådgiv-
ning skall inte underskattas! Med en
konsekvent genomförd policy förändras
sannolikt urvalet av patienter som kom-
mer på läkarbesök för misstänkt AOM.
Detta i sin tur bör påverka tolkningen av
uttagna journaldata i relation till rekom-
mendationerna. Det minskade antalet
diagnostiserade fall av akut otitis media

i våra län antyder att vi ibland lyckas
bättre än våra journaldata visar.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.

Referenser
1. Stålsby Lundborg C, Olsson E, Mölstad S . Antibio-

tic prescribing in outpatients: a 1 week diagnosis-pre-
scribing study in 5 counties in Sweden. Scand J Infect
Dis 2002; 34:442-8.

2. Mölstad S. Största kartläggningen av infektionsbe-
handling i öppen vård. Antibiotikaförskrivning sker
inte alltid enligt riktlinjer. Läkartidningen 2003;30:
318-21.

3. Ashworth M, Latinovic R, Charlton J, Cox K, Row-
lands G, Gulliford M. Why has antibiotic prescribing
for respiratory illness declined in primary care? A
longitudinal study using the general practice research
database. J Public Health 2004;26:268-74.

❙ ❙ Sverige är ett av Europas läkartätaste
länder med en förhållandevis stor andel
organspecialister. Ändå tycks tillgäng-
ligheten till organspecialister fungera
dåligt med långa köer som följd. I nord-
västra Skåne är väntetiden t ex till orto-
peden mellan 70 och 95 veckor.

Vi är själva för en villkorad re-
missplikt då vi annars befarar att många
patienter söker specialistmottagningar
med sjukdomar eller symtom som lika
gärna kan behandlas av allmänläkare.
Om vi blir sjuka och behöver söka en or-
ganspecialist vill vi att denne skall vara
väl tränad i komplicerade sjukdomstill-
stånd och inte alltför mycket i vardags-
sjukvård.

I Thomas Flodins med flera artikel
»Slopa remisstvånget – det stjäl tid från
patientarbetet« i Läkartidningen 43/
2004 (sidan 3364) diskuteras att ett re-
missförfarande skulle fördröja behand-
lingen till men för patienten. Det som
författarna inte diskuterar är hur många
av patienterna på en organspecialistmot-

tagning som egentligen behöver en spe-
cialistbedömning utan där allmänläka-
ren har tillräcklig kompetens. Ett fritt
vårdsökande till organspecialister riske-
rar i stället att ge långa väntetider för re-
misspatienter, en urvattnad kompetens
hos specialisten som kan bli en verklig
framtida medicinsk risk. 

Vi är övertygade om att vi som all-
mänläkare är kompetenta att bedöma
vilka patienter som vi själva kan be-
handla och vilka som bör remitteras. Om
en patient får ont i bröstet är det inte lätt
att veta vem man skall söka – hjärtläka-
ren, psykiatern, lungläkaren, gastroente-
rologen, ortopeden, etc? 

Risken är i stället att patienten ham-
nar hos fel specialist med fördröjning
och medicinsk risk som följd. Det finns
också en risk för att sjukvård överkonsu-
meras framför allt efter det att patienten
fått frikort.

Vårt förslag är att om patenten är re-
mitterad till specialist av allmänläkare
skall frikort och nedsatt taxa gälla. Om
patienten söker själv utan remiss skall
däremot frikort inte gälla för patientav-
giften, och patientavgift skall erläggas
utan att denna får stämplas in i högkost-
nadsskyddet. Vi menar att detta torde
räcka som styrmedel mot rätt vårdnivå. •
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Behåll villkorad remissplikt
– styr med patientavgiften

Ett fritt vårdsökande till specialist skulle innebära ett flertal nackde-
lar. Vi föreslår att man i stället styr med patientavgiften så att avgiften
blir lägre vid remiss från allmänläkare och högre vid direktsökande.
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