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aktuellt Biologiska läkemedel är stora 
komplicerade molekyler, exempelvis bil-
dens monoklonala antikroppar. Sidan 1952

Vid diagnostik av reumatoid artrit bör ana-
lys av antikroppar mot cyklisk citrullinerad 
peptid (CCP) väljas i första hand. Anti-CCP 
har i en klinisk uppföljning högre sensitivitet 
och specificitet för nydebuterad reumatoid 
artrit än reumafaktor. Sidan 1964 Foto: Rex Features/IBL
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Bedräglig känsla av trygghet?

Nu vet vi. Den nya influensan kommer att 
härja i höst. Men vår beredskap är god. 
Skeppslaster med vaccin är på väg mot 

landets gränser. Planer smids. Vi kommer att 
vara beredda. Jag vet inte om det beror på 
sommarledighetens lättja, psykologiska för-
svarsmekanismer eller lyckad retorik, men 
sprids det inte en bedräglig känsla av trygghet 
inför höstens epidemi? Att det kommer att 
räcka med ett par vaccinsprutor och rena hän-
der för att slippa undan?

Det är svårt att göra träffsäkra förutsägelser 
när det gäller ett muterande virus, men Smitt-
skyddsinstitutets datasimuleringar tyder på 
att de flesta av oss kommer att beröras, privat 
och i arbetslivet. Även ett mindre aggressivt 
virus beräknas leda till att 430 000 insjuknar 
och att 1 500 dör, trots att storskalig vaccina-
tion inleds så fort vaccinet levererats. Akut-
sjukvården kommer att belastas hårt, främst 
på grund av att den nya influensan också kom-
mer att skörda offer bland barn och vuxna. 

Smittskyddsinstitutet uppskattar att hälften 
av dödsfallen kommer att återfinnas bland 
personer i arbetsför ålder mellan 25 och 65 år. 

S jukvården är van att arbeta med kom-
plicerade problem. Men i höst räcker 
inte flexibilitet och uppfinningsrike-

dom hos lojal personal. Strategin för höstens 
försvar mot den nya influensan bygger på 
vaccination av 90 procent av landets befolk-
ning och det yttersta ansvaret för genomför-
andet av sådan insats ligger på regeringen. 

Åke Örtqvist, smittskyddsläkare i Stock-
holms län, varnar för att regering och lands-
ting ännu inte kommit överens om de ekono-
miska förutsättningarna och att detta kan 
leda till att vaccinationsarbetet försenas  (DN 
debatt 21/7 2009). Enligt Smittskyddsinsti-
tutets datasimuleringar är det just ett sådant 
scenario som måste undvikas för att inte an-
talet sjuka och döda i den nya influensan ska 
riskera att mångdubblas. n

»Det är svårt att göra 
träffsäkra förutsägel-
ser när det gäller ett 
muterande virus, men 
Smittskyddsinstitu-
tets datasimuleringar 
tyder på att de flesta 
av oss kommer att 
beröras, privat och 
i arbetslivet.«
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Rättelser
n   I rubriken till Staffan Lindebergs referat 
om energibalans och viktnedgång publi-
cerat i Läkartidningen 2009;106(28-
29):1806 föll frågetecknet bort. Korrekt 
rubrik ska vara »Dags att sluta räkna kol-
hydrater och fett?«.

n Mattias Aurell (LT 28–29/2009, sidan 
1840) har e-postadress: aurell@
bredband2.com

n George Orwells bok »1984« kom ut år 
1949.

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

 Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manu-
skript granskas av minst en (ofta fler) av 
Läkartidningens stab av 220 fasta och 
350 extraordinarie vetenskapliga exper-

ter. Granskningen av manuskript sker enligt interna-
tionella rekommendationer (www.icmje.org).
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