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Aktuellt

Anestesiologernas nattjourer
förefaller inte vara påtagligt
hälsovådliga eller tyngre än
andra specialiteters. Åtminstone
inte i ett kortsiktigt fysiologiskt
perspektiv. Det visar forskning
vid Universitetssjukhuset i Lund
som presenteras vid den medi-
cinska riksstämman i Göteborg
denna vecka. 

❙ ❙ När en svensk studie förde fram att an-
estesiologer hade 46 procents högre
mortalitet än den genomsnittlige läkaren
(Svärdsudd och medarbertare, Acta
Anaesthesiol Scand 2002;46:1187-
1195), väckte det oro ute på klinikerna.
En intensiv debatt följde. Bland annat
lyftes anestesiologernas jourer fram som
särskilt tuffa och präglade av höga krav,
nattarbete och stress.

Kunskapen om hälsoeffekter av lä-
karnas jourarbete var dock bristfällig.
Både på kort och på lång sikt. Därför
kontaktades yrkes- och miljömedicinska
kliniken (ymk) vid Universitetssjukhu-
set i Lund av lasarettets anestesiklinik
för att genomföra en stressfysiologisk
gruppundersökning. 

En större del av resultaten presente-
ras den 24 november på den medicinska
riksstämman i Göteborg. Birgitta Malm-
berg, specialistläkare vid ymk, håller i
studien. I stora drag kan man säga att de
fysiologiska mätningarna inte kunnat
påvisa några påtagliga negativa hälsoef-
fekter på kort sikt.

Ännu så länge har inte heller några di-

stinkta skillnader framträtt mellan de tre
specialiteter som ingått. Malmberg ef-
terlyser därför en mer nyanserad bild av
narkosläkarlarmet.

– Narkosläkarna säger själva att det
finns de som har slutat eller bytt specia-
litet på grund av den här debatten. Det
tycker jag är lite väl snabbt agerat, säger
Birgitta Malmberg. 

Lägre kortisolnivåer hos anestesiologer
I studien undersöktes 19 narkosläkare
samt en grupp bestående av 17 specialis-
ter med inriktning mot pediatrik eller
öron, näsa och hals. Mätningarna gjor-
des före, under och efter jour. Läkarna
kunde därmed fungera som sina egna
kontroller. Omfattande blodprovsunder-
sökningar, för bland annat insulin, faste-
blodsocker och blodfetter, påvisade inga
negativa effekter av jourpassen. Inga
skillnader upptäcktes heller mellan spe-
cialiteterna. Däremot uppvisade saliv-
prov för stressmarkören kortisol en liten
skillnad. Narkosläkarna låg nämligen
lägre i sina värden än kollegorna.

– Det kan bero på att narkosläkarna är
mer stresståliga, säger Birgitta Malm-
berg.

För hypofyshormonet TSH som på-
verkar sköldkörteln fann hon en signifi-
kant sänkning inom samtliga specialite-
ter ett dygn efter nattjour. Om denna
TSH-reaktion har någon långsiktig in-
verkan på hälsan är okänt i dag. 

Malmberg har även registrerat sömn
och vakenhet via en aktivitetsmätare på
handleden samt balansen i det autonoma

nervsystemet via EKG. Dessa data ana-
lyseras fortfarande tillsammans med en
rad frågeformulär. 

På riksstämman presenteras de färdig-
analyserade resultaten på symposiet
»Arbetsmiljö – åtgärder för att nå en god
klinisk situation«. Där deltar även do-
cent Torsten Gordh, en av författarna
bakom den uppmärksammade studien
kring narkosläkarnas högre mortalitet. 

Dessutom ska Svensk förening för
anestesiologi och intensivvård presente-
ra resultaten av sitt arbetsmiljöprojekt
»Den goda kliniken« (LT nr 28–29/
2003). 

Erik Skogh

frilansjournalist

Anestesiologers nattjourer inte
tyngre än andra specialiteters

Salivprov för stressmarkören kortisol
visade att narkosläkare låg lägre i sina
värden än kollegorna.
»Det kan bero på att narkosläkarna är mer
stresståliga«, säger Birgitta Malmberg.
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Ett influensafall
i Sverige
❙ ❙ Ännu är influensaaktiviteten låg i Eu-
ropa. I Sverige har endast ett fall rappor-
terats. Det är en person i Göteborg som
under vecka 46 visade sig ha influensa
B. Den personen är förmodligen smittad
i Egypten. Det uppger Smittskyddsinsti-
tutet i sin senaste influensarapport. 

Från England, Irland och Nordirland
rapporterades säsongens första influen-
sa A. Det innebär att både influensa A
(H1N1), A (H3N2) samt B har rapporte-
rats i Europa denna säsong. Enligt Smitt-
skyddsinstitutet är det ännu för tidigt att
säga vilken influensatyp som kommer
att dominera i Europa säsongen 2004–
2005. (LT)

Skadestånd
efter biverkningar
❙ ❙ Tre kvinnor som stämt läkemedelsbo-
laget Organon efter att de fått skador av
p-pillren Desolett och Mercilon kommer
att få fem miljoner kronor vardera i ska-
destånd, uppger Svenska Dagbladets
nätupplaga den 19 november. Samman-
lagt 110 kvinnor har stämt företaget ef-
ter det att de fått biverkningar.

Kvinnorna har drivit den rättsliga
processen i tio år och fallen har överförts
till Läkemedelsförsäkringen, som också
betalar ut skadestånden.

Biverkningslarmen kom redan vid
1990-talets mitt men det tog till 2001 in-
nan EUs läkemedelsorgan avrådde unga
kvinnor från att använda medlen. (LT)

Forskningspropp
åter försenad
❙ ❙ Den forskningspolitiska propositio-
nen blir åter försenad. Tidigast i januari
2005 väntas utbildningsminister Leif
Pagrotsky presentera regeringens för-
slag på hur den ekonomiska förstärkning
till forskningen på sammanlagt 2,3 mil-
jarder kronor ska användas de närmaste
fem åren. Anledningen till förseningen
uppges vara bytet av utbildningsminis-
ter, från Thomas Östros till Leif Pagrots-
ky. (LT)


