
läkartidningen nr 41 2008 volym 1052820

innehåll nr 41 oktober 2008

Emma Bendz, Victor Aspelund Liljequist, 
Staffan Bergström

patientsäkerhet

2858 Fel ta bort nevus med 
koldioxidlaser

debatt och brev

2859 Laktobaciller och probiotika – 
djävulen lurar i detaljerna Urban Forsum

2860 Tandpressning kan ge huvudvärk
Ulf Lafveskans

Billigt debattknep Karin Lindhagen

Replik: Symtomdiagnoser bör diskuteras
Josef Milerad

2861 Replik till Göran Isacsson: Den medicins -
ka modellen otillräcklig i psykiatrin
Jan-Otto Ottosson

2862 Förskrivningsorsak på recepten
kan förbättra läkemedelsanvändningen
Anders Cronlund

2863 Två repliker om opioider: Aningslöst om
starka opioider vid långvarig smärta
Håkan Samuelsson

Opioider bör förskrivas endast vid
smärttillstånd och svåra neuropatiska
smärtor där specifik behandling inte
lindrar Mats Persson, Jan Eric Wirén

2864 Replik om privatvården: Anders W Jons-

sons inlägg lugnar inte Christer Sjödin, 
Jan Johansson, Åke Reimer

Slutreplik: Starta warfarin med provoka-
tion Richard Schnell 

2865 Replikskifte om adrenalininjektorer: Liten
smärta och tillförlitlighet viktigt i livs-
hotande situationer Ingegerd Larsson, 
Rafael Ferrándiz

Replik: Endast EpiPen har dokumenta-
tion Magnus Kwant, Karin Ganlöv

Slutreplik: Klar majoritet av läkemedels -
kommittéer rekommenderar Anapen
Ingegerd Larsson, Rafael Ferrándiz

kultur

2867 Aleksandra Kollontaj. Stalins 
diplomat i Sverige överlevde trots sin
ohälsa Jan Halldin

2871 lediga tjänster

2874 platsannonser

2887 meddelanden

2889 information från 

läkarförbundet

KULTUR Aleksandra Kollontaj, världens 
första kvinnliga diplomat, var mellan åren
1930 och 1945 Sovjetunionens officiella re-
presentant i Sverige. Sidan 2867 

Endast på webben
AKTUELLA TEXTER
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• SPUR-inspektion ger riktig bild 
av ST

• C-vitamin kan försämra effekten 
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Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
<www.icmje.org>.

Artiklar märkta med W-sigillet har varit förhands -
publicerade på lakartidningen.se

I British Journal of Surgery publicerades ny-
ligen en ledare (2008;95:807-8), i vilken
författarna konstaterade att flera evidens-

baserade framsteg inom den kirurgiska peri-
operativa vården inte slagit igenom. Som ex-
empel nämns att mekanisk tarmrengöring före
kolorektal kirurgi inte bidrar till minskad risk
för infektioner utan i stället orsakar dehydre-
ring och elektrolytrubbningar och dessutom
möjligen ökar risken för anastomosläckage. 

Andra exempel är bruket av nasogastriska
sonder i avsikt att avlasta mag–tarmkanalen
postoperativt, trots att vi känner till att detta
inte bidrar till att minska risken för anasto-
mosläckage utan i stället ökar risken för lung-
komplikationer och senarelägger normal tarm-
motorik. 

Andra exempel är alltför stor intravenös 
vätsketillförsel och utdragen fasteperiod både
före och efter operation. Enligt författarna hål-
ler en majoritet av engelska och europeiska
kir urger (här refereras också till svenska studi-

er) fast vid de äldre (obsoleta) metoderna, trots
att de övertygande visats vara av intet värde
och dessutom skadliga. 

V ad är det då som utgör hindret för de evi-
densbaserade metoderna att slå igenom?
Det tycks finnas barriärer mellan den ve-

tenskapliga kunskapen och de praktiska rea-
liteterna vid patientens sängkant. Barriärerna
finns på alla typer av sjukvårdinrättningar,
även där de nya metoderna tagits fram. Vi sak-
nar helt enkelt kunskap om hur vi kan förändra
våra rutiner och vårt arbetssätt. I både USA
(http://nihroadmap.nih.gov/) och Storbritan-
nien (http://www.nihr.ac.uk/) har man tagit
initiativ för att finna vetenskapliga metoder,
som leder till att implementering av evidens-
baserad medicin kan äga rum på den enskilda
arbetsplatsen. 

En del sådana studier har publicerats. Det
vore spännande att få en genomgång av dessa,
förslagsvis genomförd av SBU.

EBM – Lost in translation?
»Det tycks finnas
barriärer mellan den
vetenskapliga kun-
skapen och de prak-
tiska realiteterna
vid patientens
sängkant.«
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