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S ent en tisdagskväll söker en 52-
årig man på kirurgakuten på 
grund av ihållande buksmärta, 
illamående och feber. Han tas 

emot av en AT-läkare, akuta blodprov 
tas och en datortomografi av buken 
beställs. Röntgensvaret visar en 
misstänkt appendicit, och senare 
under natten opereras han. Allt 
går komplikationsfritt, och en 
skyldig blindtarm plockas ut 
genom öppen kirurgi. Så 
långt allt väl. Vid morgon-
ronden upptäcks det, av 
en slump, att antiviral 
medicinering är in-
satt. Han är HIV-
positiv och har 
under flera år 
vårdats på en 
annan klinik 
inom länet, 
men de an-
vänder 
sig av ett 
annat 
journal-
system, 
varför uppgif-
ten inte kommit fram tidigare. Patien-
ten själv har inte sagt något.

Det nya journalsystemet Take Care, 
som införts inom Stockholms läns 
landsting, har väckt stor uppmärksam-
het i medierna.  Systemet är ett integre-
rat journalsy stem och möjliggör en 
transparens mellan olika enheter. Olika 
röster har hörts som talat om nyttan 
och riskerna med detta system. En ökad 
överblick av patientens pågående och 
tidigare vård har ställts mot risken för 
en urvattnad patientsekretess. Många 
har hört av sig till vården och velat spär-
ra delar av sin journal. 

En aspekt som inte kommit fram i de-
batten är personalens säkerhet. Var 
fjärde läkare har under de senaste två 
åren upplevt våld eller hot om våld på 
sin arbetsplats. Var fjärde läkare! Pro-
blemet är inte avgränsat till särskilt ut-
satta områden som psykiatri och rätts-
psykiatri, där aggressivitet kan vara en 
del i ett sjukdomstillstånd. Även läkare 
på vårdcentraler vittnar om ett hårdare 
klimat, och bilden överensstämmer 
med vad Arbetsmiljöverket funnit vid 
en granskning. 

Den andra arbetsmiljöaspekten som 
utgör en fara är smittsamhet. Sjukvår-
den är unik i det avseendet att vi träffar 

patienter med smittsamma sjukdomar 
under riskabla förhållanden. Det hand-
lar även om andra patienters säkerhet. 
Då en patient med MRSA opererats ren-
görs operationssalen enligt ett särskilt 
protokoll. Samma sak gäller för hepatit 

C, och patienter med dessa tillstånd 
vårdas enligt principerna för barri-

ärvård på uppvakningsavdelning-
en. 

Den 52-åriga mannen har, 
medvetet eller genom oakt-

samhet, utsatt en rad 
männi skor för risken att 

smittas med HIV. Det är 
inte bara de uppenbara 

aktörerna, 
operationssköters-

kan och kirurgen, 
som utsatts för 

risk. 
Under-

sköters kan på 
akuten som 

tog de förs-
ta blod-
proven, 

narkos-
sköterskan 

som satte en ny droppnål, sjuksköter-
skestudenten på uppvakningsavdel-
ningen som kontrollerade förbandet 
och sjuksköterskan som tog morgon-
proven – alla har de utsatts för en ökad 
risk, trots att informationen fanns till-
gänglig.

Den moderna vården alstrar många 
kontakter och många möten. Med vårt 
nya integrerade journalsystem skulle 
ovanstående risksituation förmodligen 
inte ha inträffat. Man kan argumentera 
att patienten har rätt till sekretess an-
gående vissa uppgifter, men läkare mås-
te få ta del av patientuppgifter som rör 
deras personliga säkerhet och hälsa. De 
som ska behandla dem som är potenti-
ellt farliga har också rätt att få veta om 
det så att de kan skydda sig. 

I förväg.

Jakob Endler
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n Den orättvisa hälsan
Om socioekonomiska skillna-
der i hälsa och livslängd 

av Mikael Rostila, Susanna 
Toivanen, redaktörer  
(Liber; 2012, 376 sidor)

Denna bok är en utmärkt kunskapsplatt-
form för dem som vill formulera ett ny-
tänkande kring problemet med obefo-
gade skillnader i hälsa hos olika grupper 
i det moderna samhället. 

Recensent: Bengt Arnetz, MD, PhD,  
professor i social medicin, institutionen för 
folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala uni-

versitet, och professor i yrkes- och miljö-
medicin, Department of Family Medicine 
and Public Health Sciences, Wayne State 

University School of Medicine, Detroit, USA

n Yrkes- och miljödermatologi 
Utvidgad och omarbetad upplaga 

av Sigfrid Fregert, Bert 
Björkner, Magnus Bruze, Bir-
gitta Gruvberger, Marlène 
Isaksson, Erik Zimerson 
(Studentlitteratur; 2011)

Denna textbok, som tidigare 
hade titeln »Yrkesdermatologi«, finns nu 
i sin andra, uppdaterade och omarbe-
tade upplaga, med nya avsnitt om el-
känslighet, bildskärmssjuka, sjuka hus-
syndromet och sjukdomar  
orsakade av elektromagnetiska fält.

Recensent: Torkel Fischer, MD,  
professor emeritus, yrkesdermatologi,  

Stockholm

n A matter of wonder 
What biology reveals about 
us, our world and our dreams 

av Gottfried »Jeff« Schatz 
(översättning till engelska  
av Andrew Shields)

(S Krager; 2011)

Om musik, mitokondrien och mycket an-
nat handlar denna essäbok ämnad för 
evolutionsintresserade. Översatt till eng-
elska från tyskt original.

Recensent: Matz Larsson, överläkare, 
 lungkliniken/kardiologiska kliniken/ 

tobakspreventiva enheten,  
Universitetssjukhuset, Örebro


