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SBU-rapporten om ångest når inte klinisk praxis
Alv A Dahl
SBUs rapport »Behandling av ångestsyndrom. En systematisk litteraturöversikt« lär knappast föränd-
ra situationen för de många patienter som lider av ångestsyndrom, eftersom den inte kommer att nå
ut i klinisk praxis – varken allmänläkare, psykiatrer eller kliniska psykologer kommer att läsa rappor-
tens 776 sidor. Bäst passar rapporten som referens- eller uppslagsverk.

Metabola syndromet i blåsväder
Peter M Nilsson, Björn Fagerberg

En internationell debatt har utbrutit om det vetenskapliga fundamentet för »metabola syndromet«.
European Association for the Study of Diabetes (EASD) och American Diabetes Association (ADA)
har i ett gemensamt uttalande varnat för en alltför okritisk användning av beteckningen »the meta-
bolic syndrome«. Ett motinlägg har kommit från några ledande företrädare (knutna till American 
Heart Association) för en amerikansk syn på metabola syndromet och dess definitioner, likaså har In-
ternational Diabetes Federation tillbakavisat åsikterna från EASD/ADA. Oavsett benämning finns den-
na riskfaktoransamling hos många individer och bör inte ignoreras.
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❙ ❙ Intresset för miljöns och klimatets
effekter på hälsan har ökat drama-
tiskt i USA efter orkanen Katrinas
härjningar. En läsvärd översikt i äm-
net finns i veckans nummer av New
England Journal of Medicine. För-
fattaren Paul Epstein, institutionen
för globala miljöfrågor på Harvard,
skisserar hälsokonsekvenserna på
kort och lång sikt. 

En tydlig växthuseffekt, fler och kraf-
tigare värmeböljor, skördar alltfler
dödsoffer i värmeslag. Värmeböl-
jornas mer svårbemästrade konse-
kvenser är fler omfattande skogs-
bränder och starkare orkaner. En sa-
tellitbild av Katrina, tagen med en
kamera som även visar vattentempe-
raturen i oceanerna, illustrerar detta
tydligt. Den enorma snurrande
molnspiralen har hämtat mycket av
sin energi från ett bälte av starkt upp-
värmt ytvatten. Detta varmvatten-
bälte är större än hela den nordame-
rikanska kontinenten.

Att varmare klimat främjar ut-
bredningen av vektorburna infektio-
ner, som borrelios och malaria, är
känt. Dessa sprider sig till nya geo-
grafiska områden i takt med att vint-
rarna blivit kortare och varmare.
Även West Nile fever, en virussjuk-
dom som sprids via myggor, har
gynnats av klimatförändringen med
epidemier i flera länder. På längre
sikt förutspår Epstein en ökning av
allergiska lungsjukdomar. Värmen
ökar halterna av pollen och svamp-
sporer samtidigt som den befrämjar
uppkomsten av de starka vindar som
transporterar fler partikelförore-
ningar över långa distanser. Partik-
lar, såsom dieselavgaser, fungerar
sedan som en vehikel för att trans-
portera allergenerna ned i alveoler-
na.

Epsteins förslag till motåtgärder
är bättre varningssystem och bered-
skap för naturkatastrofer samt mer
uppmärksamhet på vektorburna
sjukdomar. Att hitta ersättning för
fossila bränslen kan enligt Epstein
bli motorn i framtidens ekonomi.
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