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teorier och praktiska lösning-
ar. I dag ska utredningarna gå 
fort och bara bekräfta de före-
ställningar som politikerna 
redan har. Argumentet är att 
omvärlden förändras så fort 
att man inte kan hålla på 
länge. Den egentliga innebör-
den i detta argument är att 
utredningar inte ska leda till 
oväntade eller mer grundläg-
gande förändringar.«

flera av oss har tidigare tagit 
upp frågan om de deletära ef-
fekterna av att primärvården 
åläggs ett stort antal kvali-
tetsregistreringar anpassade 
för annan verksamhet. Det är 
dock inte alls den frågan som 
vi vill ta upp med detta in-
lägg. Det vi vill uppmärksam-
ma är att integritetsfrågorna 
för våra patienter inte har ut-
retts tillräckligt och det otill-
börliga i regeringens ageran-
de. Vi hoppas att kvalitetsre-
gisterhållarna i praktiken an-
sluter sig till den ståndpunkt 
som Läkaresällskapet och 
Läkarförbundet intagit i just 
denna fråga. 

Till SKL och Socialdepar-
tement: Redovisa för läkar-
kåren de motiv som föranled-
de avtalet i december 2010 
och som lett till Boströms här 
diskuterade agerande, såle-
des den politiska process som 
till sin anda är så odemokra-
tisk att Läkarförbundet fin-
ner ett remissförfarande när-
mast meningslöst. 

 n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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replik i: Socialstyrelsen bör 
underlätta att bli specialist 
i en grenspecialitet om man 
har fel basspecialitet
I det nya utbildningssystemet 
är det svårare att byta specia-
litet om man valt fel bas. Detta 
bör Socialstyrelsen se över, 
skriver Peter Gjertsson, verk-
samhetschef, klinisk fysiologi, 
Sahlgrenska universitetssjuk-
huset. Däremot håller han inte 
med om att det skulle vara 
svårt att rekrytera framtida 
specialister i fysiologisk dia-
gnostik. Tvärtom, det är lättare 
i dag än tidigare, menar han.

replik ii: Medicinsk radiologi 
och klinisk fysiologi har 
mycket gemensamt
Min uppfattning är att medi-
cinsk radiologi och klinisk fy-
siologi har mera gemensamt än 
vad artikelförfattarna ger ut-
tryck för. Budskapet att kom-

petensen inom 
fysiologisk dia-
gnostik skulle be-
höva förfalla med 
den nya speciali-
tetsindelningen är 
olyckligt. Hotet 
bör avdramatise-
ras. 
Hans Jacobsson

Slutreplik: De diagnostiska 
specialiteterna innebär 
ett mervärde för hälso- 
och sjukvården
Att rekrytering och utbildnings-
möjligheter minskar i och med 
bild- och funktionsmedicin är 
ett kvitto på att den nya kon-
struktionen inte är optimal för 
att förvalta och vidareutveckla 
fysiologisk diagnostik. Det 
skriver Henrik Engblom och 
Magnus Hansson, som litar på 
att Socialstyrelsen och Natio-
nella rådet för specialisttjänst-
göring kommer att fatta kloka 
beslut för att säkerställa 
 dagens och morgondagens 

 patienters behov av både bild- 
och funktionsdiagnostik.

Sorgligt att Sverige inte 
profilerat sig på humanitärt 
arbete i afghanistan
Om vi som läkare anser att vårt 
yrke handlar om läkande och 
ett etiskt förhållningssätt till 
alla skadade människor, obero-
ende av ursprung eller sida i en 
konflikt, är vi hänvisade till en-
bart personliga etiska ställ-
ningstaganden. 

Henrik Hedelin 

n En patient sökte mig i dag. 
Han klagade på en massa oli-
ka besvär. Jag blev inte riktigt 
klok på symtomen, de hängde 
liksom inte ihop. Kirurgen i 
mig försökte spalta upp be-
svären för att förstå om det 
möjligen fanns någon kirur-
gisk åkomma bakom, något 
som kniven skulle kunna 
bota. 

I förbifarten nämnde min 
patient att han nyligen börjat 
ta en medicin för »myrkryp-
ningar i benen«. Varför inte? 
tänkte jag och surfade in på 
Fass.se för att kolla om det 
fanns några biverkningar av 
hans nya medicin, Sifrol. Allt-
mer förundrad läste jag:

»Följande biverkningar kan 
förväntas vid behandling 
med SIFROL: onormala 
drömmar, minnesförlust, be-
teendemässiga symtom på 
störd impulskontroll och 

tvångsmässiga symtom som 
hetsätning, tvångsmässigt 
köpbeteende, hypersexuali-
tet och patologiskt spelbero-
ende, förvirring, förstopp-
ning, vanföreställningar, 
yrsel, dyskinesi, dyspné, 
trötthet, hallucinationer, 
huvudvärk, hicka, hyperki-
nesi, hyperfagi, hypotension, 
sömnlöshet, störningar av 
libido, illamående, para-
noia, perifert ödem, pneu-
moni, pruritus, hudutslag 
och annan överkänslighet, 
rastlöshet, somnolens, episo-
der av plötsligt insomnande, 
synkope, synförsämring in-
klusive diplopi, dimsyn och 
nedsatt synskärpa, kräknin-
gar, viktminskning inklusive 
minskad aptit, viktökning.«

Jag kliade mig i huvudet 
medan jag funderade på hur 
jag skulle tolka denna parad 
av »biverkningar«. Efter att 

ha uteslutit farliga orsaker 
till min patients symtom kom 
vi gemensamt fram till att 
hans besvär nog ändå kunde 
vara biverkningar av medici-
nen. Han verkade nöjd, vi ska-
kade hand. På vägen ut påpe-
kade han att han ändå skulle 
fortsätta ta Sifrol! Kvar blev 
jag med mina funderingar 
kring Sifrols biverkningar: 
Hur ska man tolka dem? 

Johan von Schreeb 
med dr, specialist i allmän 

kirurgi, kliniskt verksam på 
Aleris, Sabbatsbergs sjukhus 

Johan.von.Schreeb@ki.se

Biverkan av Sifrol eller inte?

En av många tänkbara biverk-
ningar.
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läs mer Fullständig referens- 
lista Lakartidningen.se

Datortomo-
grafisk bild.
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På ‹http://www.sverigeiafgha-
nistan.se›, »officiell webbplats 
för Sveriges stöd till 
det internationella 
engagemanget 
i Afghanistan«, 
finns samlad 
information om 
Sveriges insats
 i Afghanistan 
med länkar till 
myndigheter
och organi-
sationer.

för Sveriges stöd till 
det internationella 
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