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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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❙ ❙ Att två chefspiloter i ett flygbolag
skulle avgå i protest mot att ekono-
miska åtstramningar hotar flygsä-
kerheten och få stöd i sin bedömning
av luftfartsmyndigheten är mindre
sannolikt. Både regelverket och de
ekonomiska konsekvenserna av ute-
blivna biljettintäkter och opinions-
stormar i medierna avhåller effektivt
från besparingar som drabbar passa-
gerarnas säkerhet.

Rädslan för att kunderna skall svika
finns inte i den offentliga sjukvår-
den. Vård är en bristvara, och de
ekonomiska incitamenten går ibland
åt andra hållet – en landstingsekono-
mi kan bli bättre om man får färre
patienter.

Men varför protesterar inte all-
mänheten mera? Jämfört med andra
händelser blev uppståndelsen mått-
lig när två chefläkare på Karolinska
avgick för att besparingskraven kun-
de drabba patientsäkerheten, en be-
dömning som delades av Socialsty-
relsen.

Möjligen kan svaret finnas i det
faktum att vår hjärna är programme-
rad för ett liv på stenåldern och reso-
nerar därefter. Ett konkret hot » pla-
net störtar« upplevs som en större
risk än det mer abstrakta »misstag i
vården« även om den faktiska risken
råkar vara betydligt mindre. 

Man kan spekulera i om samma
stenålderstänkande även bromsar
säkerhetsarbetet. Att jaga synda-
bockar är mer i linje med evolutio-
nens gryning än att skapa en intelli-
gent organisation som upptäcker fel-
bedömningar innan de hinner orsaka
skada. 

Syftet med denna reflektion är att
uppmärksamma våra läsare på att
Läkartidningen förbereder en arti-
kelserie om organisationsutveckling
där säkerheten i vården får en fram-
trädande plats. 

Skicka förslag på områden som
borde belysas och erfarenheter som
ni vill dela med er av till docent Jon
Ahlberg, som handlägger dessa ar-
tiklar.
(jon.ahlberg@lakartidningen.se)
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