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reflexion

Nöjda
apotekskunder?

P

aketpris på brustablett som »bidrar till att reducera trötthet och
utmattning« och gratis dosett
till den som hämtar ut recept. Barnklubb och babygåvor, skönhetsprodukter som ska »skapa energi i din
vardag« och rabatt på probiotika i pillerform.
Det märks att konkurrensen på
apoteksmarknaden är i hårdnande. I
snart sagt varje butik erbjuds kunden
klubbmedlemskap, rådgivning eller
förmånligt pris på tranbärskapslar.
Är det vad kunderna vill ha? Enligt
en flitigt refererad undersökning av
Svenskt kvalitetsindex från år 2010
låg apoteteken i topp i fråga om kundnöjdhet. Året därpå visade samma
analysföretag emellertid på en »kraftig« minskning.
Häromdagen skickade ett av apoteksföretagen ut ett pressmeddelande
om att hälften av svenskarna har problem med gasig mage. Enligt företaget
kan gaser »vara tecken på allvarligare
sjukdomar«, och den som är osäker
kan »fråga på sitt lokala apotek där de
kan hjälpa dig att göra en bedömning
om du behöver söka vård«.
Åhå? Vem tar ansvar om rådet att avstå från att besöka vårdcentralen visar sig vara felaktigt? Eller skickas
alla ändå vidare till läkare – men inte
utan tips på ett par tre receptfria örtmediciner för diffusa magbesvär?
På apoteken blandas i dag medicin
och pseudomedicin, vägledning med
vitaminberikat vatten. Somligt finns
det solid evidens för, andra produkter
är placebo eller blott kosmetik. För
konsumenten är det verkligen inte
lätt att veta vad som är vilket.
Anne Brynolf
tf medicinsk redaktionschef
anne.brynolf@lakartidningen.se
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»På apoteken blandas i dag medicin
och pseudomedicin, vägledning med
vitaminberikat vatten. Somligt finns
det solid evidens för, andra produkter
är placebo eller blott kosmetik.«
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Fall 1
En 14-årig flicka kommer tillsammans
med skolsköterska för gynekologisk undersökning. Mensen har uteblivit, och
hon visar sig vara gravid i vecka 13.
Flickan bor med sina biologiska föräldrar, som informeras, och samtliga vuxna
är eniga om att en abort bör utföras.
Flickan och hennes 16-årige pojkvän vill
dock fortsätta graviditeten.
Om graviditeten fullföljs är det kanske
rimligt att anta att föräldrarna kommer
att få ta det praktiska ansvaret för barnet.
• Hur mycket ska de få påverka beslutet?
• Hur mycket kan man pressa flickan till
att ändra sin inställning?

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Jonas Hultkvist 08-790 34 61
Medicinsk huvudredaktör
Jan Östergren (internmedicin) 08-790 34 31
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare
Karin Bergqvist 08-790 34 91
Tf medicinsk redaktionschef
Anne Brynolf 08-790 34 87
Webbchef
Elisabet Ohlin 08-790 34 97
Marknads-/annonsdirektör
Ulf Jansson 08-790 35 47
Medicinska redaktörer
Jon Ahlberg, docent (kirurgi, patientsäkerhet)
Margaretha Bågedahl-Strindlund, docent
(psykiatri)
Ylva Böttiger, docent (klinisk farmakologi)
Mikael Hasselgren, med dr (allmänmedicin)
Lena Marions, docent (obstetrik/gynekologi
och pediatrik)
Carl Johan Sundberg, docent (fysiologi)

klinik och vetenskap Om undervisning i etik

på läkarutbildningen. Texten ovan är en
fallbeskrivning som studenterna ska diskutera och ta ställning till. Sidan 1167

Mer debatt på webben

Sekretariat
Inga-Maj Lagerholm 08-790 34 11
Britt-Marie Ström 08-790 34 79

kultur
1174 Synnervskorset i ljuset av
en ny öga–handhypotes Matz Larsson

Administration/ekonomi
Yvonne Bäärnhielm 08-790 34 74
Produktion
Marita Arvidsson (grafiker) 08-790 34 72
Mats Kardell (IT) 08-790 33 38
Bo Svensson (IT) 08-790 33 19
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Redaktion
Miki Agerberg (reporter, vik) 08-790 34 62
Björn Enström (webbredaktör) 08-790 34 81
Doris Francki (medicinsk redigering)
08-790 34 67
Sara Gunnarsdotter (reporter) 08-790 34 10
Sara Holfve (AD) 08-790 34 63
Jarl Holmén (medicinsk terminologi,
korrektur) 08-790 34 64
Gabor Hont (kultur) 08-790 34 80
Carin Jacobsson (meddelanden) 08-790 34 78
Ewa Knutsson (debatt, medicinsk redigering)
08-790 34 83
Jan Lind (debatt) 08-790 34 84
Michael Lövtrup (reporter) 08-790 35 26
Marie Närlid (reporter) 08-790 34 29
Madeleine Ramberg Sundström (redigering)
08-790 34 82
Birgit Wilhelmson (medicinsk redigering)
08-790 34 94

1197 meddelanden
1198 information från
läkarförbundet
endast på webben
Fler artiklar på Läkartidningen.se

Jonatan Salzer, Anders Svenningsson

1172 Jakten på professor Mannheim
Arvo Hänni

Misstänk harpest vid typiska symtom
även utan typisk anamnes
Lars Öhrmalm, Elsa Tynell

Nästa nummer
utkommer den
19 juni

Marknads- och annonsavdelning
Britt-Marie Aronsson (annonskoordinator)
08-790 34 95
Irene Balsam (annonsservice) 08-790 34 90
Håkan Holmén (säljare) 08-790 35 28
Eva Larsson (säljare) 08-790 35 06
Göran Sterner (säljare) 08-790 35 03

webbfrågan:
När du som läkare använder tolk, är det en
tolk med specialkompetens som sjukvårdstolk?
Ja, oftast
Ja, ibland
11%
15 %
Vet ej/
Använder 24 %
aldrig tolk
50 %
Nej, sällan
125 hade svarat den 1 juni kl 16.00.
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Är tolken sjukvårdstolk?

Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbedömning. Varje manuskript granskas av minst en
(ofta fler) av Läkartidningens stab av vetenskapliga
experter. Granskningen av manuskript sker enligt
internationella rekommendationer (www.icmje.org).
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