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som korrelerade med önskan 
om dödshjälp, medan de som 
hade mest smärta var minst 
benägna att acceptera en så-
dan utväg [12].

Men depression är ett be-
handlingsbart tillstånd, även 
– har det visat sig – bland ter-
minalt sjuka. I Oregon säger 
regelverket att om det finns 
misstanke om att patientens 
omdöme är nedsatt på grund 
av psykisk sjukdom ska psy-
kiater konsulteras.

Problemet är att – som fle-
ra studier visar –   vårdperso-
nal utan psykiatrisk skolning 
kan ha svårt att identifiera 
depression, i synnerhet hos 
patienter som samtidigt lider 
av somatisk sjukdom.

I en färsk studie från Oregon 
som Linda Ganzini lett under-
söktes 58 patienter som an-
tingen begärt dödshjälp eller 

varit i kontakt med en organi-
sation som informerar om så-
dan. 15 av de 58 personerna 
visade sig uppfylla kriteriet 
för klinisk depression [14].

De flesta av dessa fick ald-
rig någon dödshjälp, men tre 
fick så småningom recept på 
en dödlig dos läkemedel som 
de också intog.

– I början trodde vi att det 
skulle vara en mycket högre 
andel deprimerade bland de 
som begär dödshjälp. Men 
även om den största delen 
inte är det, finns det uppen-
barligen deprimerade perso-
ner som lyckas få tillgång till 
läkemedlen. Vi rekommende-
rar därför en systematisk 
kontroll för depression hos 
alla som gör en begäran för 
att se vilka som bör gå vidare 
till psykiatrisk bedömning, 
säger Linda Ganzini.

Michael Lövtrup
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Blinda tog examen i att palpera bröst
I Tyskland ges blinda arbete i 
sjukvården med att palpera 
kvinnliga patienter som är i 
riskzonen för bröstcancer. 

Gynekologen Frank Hoff-
mann, från Duisburg i Tysk-
land, fick idén att låta blinda 
eller synskadade kvinnor, 
med sin väl utvecklade kän-
selförmåga, utbilda sig för att 
genomföra palpationsunder-
sökning av det kvinnliga 
bröstet.

2006 initierade Frank Hoff-
mann, tillsammans med 
kvinnokliniken vid universi-
tetssjukhuset i Essen, läkar-
förbundet i Nordrhein, lands-
tinget i Rheinland och Insti-
tutet för blinda i Düren pro-
jektet »Discovering hands«. 
Målet med projektet var att 
nå fram till en kostnadseffek-
tiv undersökningsmetodik, 
samtidigt som ett helt nytt 
arbetsfält öppnas för blinda 
och synskadade kvinnor, en 
grupp som har erkänt svårt 
att få arbete.

När läkaren under en patient-
mottagning lägger några mi-

nuter på en palpation, pågår 
bröstundersökningen enligt 
»Discovering hands«-meto-
den i 30 minuter. Bröstet de-
las in i fyra zoner i ett koordi-
natsystem genom att streck-
markerade klisterband appli-
ceras på huden. 

Tack vare sin väl utveckla-
de känselförmåga kunde de 
blinda och synskadade känna 
betydligt mindre knutor och 
förändringar i bröstvävnaden 

jämfört med en seende läka-
re, enligt projektets egen ut-
värdering. Gynekologerna i 
referensgruppen klarade i ge-
nomsnitt att känna knutor 
med två centimeters diame-
ter. De blinda och synskadade 
däremot kunde utan vidare 
känna en palpabel resistens 
på en halv centimeter, ja ända 
ner till 2 mm små förändring-
ar så djupt liggande som 1,5 
cm under huden.

En läkare kontrollerar all-
tid ett eventuellt fynd med 
ultraljud eller mammografi.

Efter nio månaders utbild-
ning, varav tre månaders 
praktik på en gynekologmot-
tagning där de blinda och 
synskadade kvinnorna sam-
lade klinisk erfarenhet och 
lärde sig att palpera, avsluta-
des projektet »Discovering 
hands« vid årsskiftet 2008/
2009 med att läkarförbundet 
i Nordrhein examinerade de 
sex kursdeltagarna och gav 
dem sin legitimation som 
Tysklands första utövare av 
medicinisk palpation.

Håkan Bertman
Frilansjournalist

dödshjälp

Prioriteringsförslag 
klart i Jämtland
Jämtlands läns landsting är 
klart med sitt förslag till 
prioriteringsbeslut. Samman-
lagt föreslås verksamhet för ca 
55 miljoner omprioriteras 
2009–2010. 

Största mängden bortpriori-
teringar föreslås inom primär-
vård, landstingsservice och 
stab. Ungefär en femtedel av 
verksamheten prioriteras bort 
inom dessa områden.

Inom primärvård försvinner 
bland annat hälsoundersök-
ningar av friska personer samt 
vissa kontroller och provtag-
ningar. Inprioriteringarna rör 
bland annat psykiatri, 
hjärtsjukvård och utveckling 
av IT-system.

Arbetet har utgått från den 
tvåstegsmodell som utarbetats 
i Västerbottens läns landsting. 
Varje verksamhet har genom-
fört en vertikal prioritering 
motsvarande tio procent av 
verksamheten. I nästa steg har 
dessa tio procent reducerats 
till fyra i en horisontell 
prioritering där tjänstemän och 
politiker medverkat.

Samtidigt med ompriorite-
ringarna ska 120 miljoner 
sparas genom effektivisering-
ar. n

En av de sex examinerade 
kursdeltagarna som fått 
legitimation som Tysklands 
första utövare av medicinisk 
palpation.
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En tredjedel av ST-läkarna har 
på grund av hög klinisk ar-
betsbelastning funderat 
över att byta yrke. Minst lika 
många anser att långa och 
tunga jourpass påverkar pa-
tientmötena negativt och att 
patientsäkerheten även-
tyras under nattjourerna.

Sveriges yngre läkares fören-
ing, Sylf, har presenterat den 
andra delen av årets ST-enkät. 
Denna gång behandlar man de 
yngre läkarnas åsikter och er-
farenheter kring arbetstider, 
hälsa och patientsäkerhet.

De flesta av de 1 113 svarande 
räknar med att vara kliniskt 
verksamma under resten av 
sina yrkesliv. Men hela en av 
fem tror inte det. Här står ar-
betsgivarna inför ett perso-
nalförsörjningsproblem, 
konstaterar Sylf-rapporten, 

och avslöjar både vinnare och 
förlorare bland landstingen.

Det landsting som har 
högst andel framtidshoppful-
la är Kalmar, där 97 procent 
av de svarande tror sig arbeta 
kliniskt yrkeslivet ut. Jumbo 
är Värmland med lägst andel 
hoppfulla, 72 procent.

Var tredje av de svarande har 
funderat på att byta yrke på 
grund av den kliniska arbets-
belastningen. Mer än en tred-
jedel svarar att de ofta eller 
ibland är så trötta under sina 
nattjourer att patientsäker-
heten inte är så god som de 
skulle önska. Lika många an-
ser att jourpassen är så långa 
och tunga att patientbemö-
tandet ofta eller ibland påver-
kas negativt.

Marie Närlid
Läs mer En längre version av artikeln är 
publicerad på lakartidningen.se

Var tredje ST-läkare 
har övervägt yrkesbyte

Sökande till läkarutbildningen 
kan ha rätt till skadestånd
Fyra tusen kvinnor som sökte 
till läkarutbildningen under 
åren 2006–2008 kan vara 
berättigade till skadestånd 
på grund av diskriminering. 

Det anser Gunnar Strömmer, 
jurist  vid Centrum för rättvi-
sa, efter en dom i Uppsala 
tingsrätt den 30 mars.

Uppsala tingsrätt tilldöm-
de den 30 mars 44 kvinnor 
ett skadestånd på 35 000 kro-
nor vardera för att de diskri-
minerats i samband med in-
tagningen till veterinärut-
bildningen vid SLU. Enligt 
domen har diskriminerings-
förbudet i 7 § likabehand-
lingslagen åsidosatts, vilket 
berättigar till skadestånd en-
ligt samma lag.

Urvalet skedde genom så 
kallad viktad lottning, ett 
system som även använts vid 
antagningen till läkarlinjen 
för att jämna ut den sneda 

könsfördelningen på utbild-
ningen.

Tingsrätten menar att det i 
praktiken innebar att kvinnor 
som sökte på folkhögskole-
kvoten var chanslösa.

Enligt Centrum för rättvi-
sa, som bistått de 44 kvinnor-
na i deras grupptalan, har tu-
sentals kvinnliga sökande till 
landets läkarprogram diskri-
minerats på liknande sätt 
fram till dess att modellen 
med viktad lottning övergavs 
av Verket för högskoleservice, 
VHS, höstterminen 2008.

– Vår bedömning är att det 
finns tusentals fall av unga 
kvinnor som sökt till läkarut-
bildningarna och som också 
har blivit diskriminerade och 
som har rätt till skadestånd, 
säger Gunnar Strömmer.

Michael Lövtrup
Elisabet Ohlin

Läs mer En längre version av artikeln är 
publicerad på lakartidningen.se




