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Dags att bryta tystnaden om HIV-epidemin!
PehrOlov Pehrson

Den världsomfattande HIV-epidemin förtär människor, och tillsammans med
en underliggande fattigdom riskerar den hela länders överlevnad. Den rika
världens läkare måste nu ta sitt ansvar och i kraft av sin medicinska auktoritet
ge röst åt de utsatta länderna, barnen, kvinnorna och kollegerna.

ASCOT: Amlodipin bättre än atenolol vid hypertoni 
Peter M Nilsson, Jan Håkansson

ASCOT: Amlodipin bättre än atenolol vid hypertoni
Huvudresultatet i ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) visar
att amlodipin (med möjligt tillägg av ACE-hämmare) bättre förebyggde morta-
litet och flertalet kardiovaskulära händelser än atenolol (med möjligt tillägg av
tiaziddiuretikum). Frågetecken kvarstår dock i vilken mån skillnader i blod-
trycksreglering påverkade resultatet.
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❙ ❙ Katastrofinsatserna i New Or-
leans analyseras utförligt i veckans
nummer av Nature. Det ligger nära
till hands. I fjol publicerade man en
artikel som med kuslig precision
förutsade att just Louisiana skulle
drabbas. Den lokala höjningen av
Atlantens vattentemperatur föder
jätteorkaner, vilkas flodvågor sedan
får fritt spelrum när våtmarkerna,
naturens buffert, utdikats.

Varför blev hjälpinsatserna så inef-
fektiva trots att man kände till faror-
na och dessutom visste att stora be-
folkningsgrupper vägrar att lämna
sina hem frivilligt inför en annalkan-
de naturkatastrof? Enligt Nature
handlar det om ett politiskt struktur-
problem. Presidenten och hans ad-
ministration agerade sent och lamt,
därför att man generellt bortser från
forskares rapporter –  i den mån man
ens känner till dem.

Statsförvaltningarna hade också
svårt att agera. Omorganisationer
och chefstillsättningar, där toppjob-
ben getts till politiker utan erfaren-
het av den verksamhet de skall leda,
har lett till ineffektivitet och hand-
lingsförlamning. Just detta är kan-
ske inte unikt för USA, kritiken
känns igen från vår egen tsunamide-
batt.

Vilka konsekvenser bristen på
organisation fick för sjukvården be-
lyses av en ögonvittnesrapport av
Paul Whelton, chefsläkare på den
ansedda universitetskliniken Tu-
lane.

Strömmen försvann tidigt på de
översvämmade sjukhusen, eftersom
man inte fick bränsle till reservkraft-
generatorn.  Patienter som låg i re-
spirator fick handventileras. De svå-
rast sjuka fick läkare och sköterskor
själva transportera ut med roddbå-
tar, och flera kirurger fick simma
mellan sjukhusen. 

Tulane har 13 000 läkarstudenter
som är utan undervisning. Forsk-
ningsenheterna kan ha förlorat 5 000
försöksdjur och mängder med prov-
material, bl a flera stamcellslinjer.
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