
1508  läkartidningen nr 32–33 2011 volym 108

n Patienter med Parkinsons 
sjukdom är uttalat känsliga 
för biverkningar av läkeme
del med antikolinerg effekt. 

ett av flera exempel från min 
mottagning:  en 80årig man 
kommer till mottagningen 
för ett reguljärt mottagnings
besök. Han är uttalat konfu
sorisk och kan inte svara på 
frågor, talar osammanhäng
ande och är plockig.

Enligt medföljande son de
buterade konfusionen i sam
band med att patienten fått 
Scopodermplåsterbehand
ling påbörjad av annan läkare 
tre dagar före besöket hos 
mig. Indikationen för be
handlingen var svår dreg

lingsproblematik. Jag tog 
bort Scopodermplåstret, och 
vid telefonuppföljning tre da
gar senare förelåg inte längre 
någon konfusion.

Sammanfattning: Behandling 
med läkemedel med antiko
linerg effekt bör undvikas 
hos patienter med Parkin
sons sjukdom på grund av 
 uttalad risk för konfusion 
som även kan misstolkas som 
demens.

Vid dreglings
problematik 

hos patienter med Parkin
sons sjukdom 
 rekommenderas behandling 
med injektion av botulinum
toxin i spottkörtlarna [1]. 
 Injektionen ges med fördel 
med ultraljudsguidning.
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Scopoderm-
plåstret sitter 
fäst bakom 
örat.

n Jag blev legitimerad läkare i 
november 2010 och innehar 
nu ett vikariat på kirurgen i 
Karlstad. Då jag även är in
tresserad av allmänmedicin 
åkte jag under 10 komplediga 
veckor till Lofoten. Jag hade 
en mycket fin tid där uppe – 
jobbet var bra och naturen 
fantastisk. 

Jag vikarierade som kom
munelege (distriktsläkare) i 
Moskenes kommun med 1 100 
innevånare. På dagtid jobba
de jag på läkarkontoret, och 
vissa nätter och helger var jag 
legevakt för 15 000 innevåna
re. Det var slående hur väl
fungerande denna verksam
het var! Norrmännen är väl 
bekanta med detta system 
och vet att det är till legevak
ten man söker sig när man 
blir akut sjuk. Denne löser de 
flesta problem och har möj
lighet att göra direktinlägg
ningar på sjukhus.

åter i karlstad började jag 
med en nattjoursvecka. På 
fyra 12timmarsnätter har 
jag tagit hand om 70 patien
ter. Jag har i efterhand tittat 
på dessa fall och funnit att 
(lågt räknat) åtminstone 

hälften haft åkommor som 
med lätthet kunde ha hante
rats i primärvården.

Arbetsbördan på min kli
nik består till stor och växan
de del av arbete på akuten. 
Naturligtvis bör man som 
 junior blivande kirurg ha 
 träning i akutverksamhet. 

Tyvärr är mycket av det ar
bete som man utför på akuten 
inte av vare sig akut eller kir
urgisk natur. Det kanske all
varligaste med detta är att det 
stjäl tid som annars kunde ha 
använts till tjänstgöring på 
operation, skopienhet, mot

tagning och avdelning – verk
samheter som är avgörande 
för en blivande kirurg.

När blir det dags för en 
svensk motsvarighet till lege
vakten, och hur utbildar man 
medborgarna om att det är 
dit de i första hand ska söka 
sig när de blir sjuka? Detta är 
ett problem som man uppen
barligen lyckats lösa fram
gångsrikt i Norge. Är vi säm
re än de?
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n debatt och brev

Läkartidningen tar emot ett stort 
antal manus för publicering 
under vinjetten Debatt och brev. 
I denna ruta upplyser vi om att 
det finns fler debattinlägg på 
Lakartidningen.se/debatt

Johan Cullberg har i två 
 debattinlägg i LT (42/2009, 
sidan 2704 och 19/2011, sidan 
1064) tagit upp frågan om 
 antipsykotiska läkemedel ger 
olika aspekter av hjärnatrofi. 
Här ges i en kommentar till 
dessa artiklar en omfattande 
genomgång av två aktuella 
studier och deras resultat.

Kommentar till Joan Cullberg 
angående antipsykotiska 
 läkemedel och  hjärnatrofi:
Antipsykotiska läkemedel 
bör endast ges vid 
 pågående psykos
––– Den lärdom jag drar av 
detta blir att man inte ska ge 
antipsykotiska läkemedel på 
andra indikationer än på-
gående psykos.
––– Det är min personliga 
uppfattning (åtminstone i viss 
mån återspeglande klinisk 
erfarenhet) att det finns, eller 
kommer att finnas, preparat 
som har hygglig antipsykotisk 
effekt samtidigt som de inte 
ger vare sig de typiskas eller 
de atypiskas biverknings-
mönster, eller i vart fall myck-
et litet av dessa, och inte hel-
ler förvärrar hjärnatrofi.

Henrik Jonsson

Allt mer och allt 
diffusare etik
Jag har just läst en bok av den 
brittiske juristen José Miola, 
som beskriver dagens förhål-
lande mellan »medicinetik« 
och juridik som  »mutually 
 detrimental«. Det vore olyck-
ligt om vi får samma förhål-
lande här.
––– Jag skulle önska att man 
blev mer sparsam med etik-
begreppet och att när man är 
på gång att säga »etik» över-
väger om det går att använda 
något annat begrepp, som till 
exempel yrkesansvar, och 
konkretisera. 

Reet Arnman

Mer debatt på
lakartidningen.se

Svår konfusion av Scopodermplåster!

kan Norge, kan väl vi …

Dags för en svensk legevakt?

Författaren
har goda 
erfarenheter 
av att arbeta
som legevakt 
i Moskenes 
kommun 
i Norge och 
tycker det är 
dags för en 
svensk motsvarighet.

2011DE734.indd   1508 2011-08-04   14.15




