
för att dessa symptom primärt skulle
vara psykiskt betingade.

Eftersom en betydande del av mina
patienter består av äldre och gamla, hos
vilka allehanda kroniska processer på-
går, finns det en grupp att jämföra med
när det gäller förändringar i och symtom
från det centrala nervsystemet. Dagligen
möter jag som ögonläkare patienter med
försämrad blodcirkulation och dess kon-
sekvenser i både hjärna och öga. Ögat
räknas ju till centrala nervsystemet. 

Naturligt att tänka på apoptos
Då jag ägnat mer än 25 år åt forskning
beträffande grönstarr med öppen kam-
marvinkel blir det naturligt att tänka på
apoptos (s k programmerad celldöd). I
begynnelsen av skadeutvecklingen vid
denna form av grönstarr försvinner suc-
cessivt celler så obemärkt att patienten
inte märker någon förlust av synfält in-
nan en betydande del av nervvävnaden
har försvunnit, och med den motsvaran-
de synfält. 

Det tar mycket lång tid (ofta mer än tio
år) innan man i synnerven kan se en så-
dan påtaglig defekt att sjukdomsproces-
sen nått den punkten att en ögonläkare
med utseendets hjälp kan ställa en säker
diagnos (ett typiskt fall finns att studera
på www.c-hit.se/glaucoma/index.htm).

Likheter i symtomen
Om man jämför de symtom som är ut-
tryck för en ischemisk och därtill höran-
de degenerativ process i det centrala
nervsystemet hos den ålderstigna grup-
pen med den symtombild som pisk-
snärtsskadade yngre personer anger att
de drabbats av, så finns det mycket att
diskutera. 

Svårigheter att hitta ord anses vara ett
vanligt tecken på en begynnande dege-
nerativ process, som tar många år i an-
språk (jämför skadeutvecklingen vid
grönstarr) innan diagnosen senildemens
är möjlig.

Om någon, som tidigare inte haft någ-
ra minnesproblem, närmaste tiden efter
en påkörning med pisksnärtsskada som
följd, börjar klaga över minnesproblem,
talar det hela för att nervsystemet, trots
allt, blivit involverat i processen.

1. Hur är det med andra klagomål
som yrsel, tinnitus, hörselnedsättning
och sömnproblem?

2. Hur är det med de skador som inte
genast ger sig till känna, utan som behö-
ver en tid på sig för att hinna utvecklas
fullt ut?

Kan knappast skyllas på ålder
Är det inte rimligt att tänka sig att ovan-
nämnda besvär också är en konsekvens
av den olycka som inträffat? Om den
drabbade personen inte är särdeles gam-

mal, tidigare varit symtomlös och att
ingen i dennes släkt har drabbats av se-
nildemens förrän i mycket hög ålder,
kan man fråga sig om inte en apoptotisk
process startat i nervvävnaden orsakad
av olyckan och inte kan skyllas på att det
är ett ålderssymtom.

Vad jag har fått höra av mina patien-
ter genom åren om de besvär de drabbats
av och som jag själv ibland ställt mig frå-
gande inför, får jag plötsligt själv upple-
va genom min egen pisksnärtsskada.
Kanske skulle även den kollega som nu
sitter och bedömer trafikskadade för för-
säkringsbolagens räkning, själv drabbad
av en lagom kraftig pisksnärt, komma att
fundera på om det trots allt inte finns
samband som man nu förnekar?

Bo Sonnsjö
medicine doktor,

ögonspecialist,
vårdcentralen,

Hagfors
bo.sonnsjo@telia.com
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❙ ❙ Lars Linnersten har i sitt inlägg i LT
28–29/2005, sidan 2093, nog missför-
stått min artikel i Medicinsk Axess nr
2/2005. Kanske beror det på att han ba-
serar sitt inlägg på ett citat och inte på
hela artikeln? 

Det jag angripit är det så kallade när-
sjukvårdskonceptet, där kontinuerlig
personlig kontakt mellan familjeläkare
och patient inte är det centrala, där läkar-
vård ersatts med läkarbesök och där vår-
den styrs av bokningssköterskor utan
personlig kännedom om patienterna. 

Att en primärvård uppbyggd enligt
närsjukvårdsmodellen blir en b-sjuk-
vård beror inte på att sköterskor och lä-
kare som arbetar i den skulle vara
mindre kompetenta utan på att denna or-
ganisationsmodell inte främjar kontinui-
tet och kvalitet. 

Visionen är Protos
Under mina mer än 25 år som allmänlä-
kare har även jag haft förmånen att sam-
arbeta med många mycket kompetenta
sjuksköterskor. Om denna höga kompe-
tens skall komma patienterna till nytta
behöver vi en primärvård där generalist-
perspektiv och personlig kontinuerlig
vård utgör ledstjärna för såväl sjukskö-
terskor som allmänläkare. 

Den vision jag har för utvecklingen
av primärvården i Sverige är densamma
som presenteras i Läkarförbundets för-
slag Protos. Vårdfacket och Landstings-
förbundet (numera Sveriges Kommuner
och Landsting) delar uppenbarligen inte
denna vision. Gör Lars Linnersten det?
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