
Måndag 4/9
• Rapporteringen från den

psykiatriska öppenvården till
Socialstyrelsens patientregis-
ter visar varierande och stora
brister, enligt en rapport från
Socialstyrelsen. Bland annat
saknas uppgifter om diagnos i
40 procent av de inrapporte-
rade besöken. En vanlig an-
ledning är att läkare inte vill
sätta diagnos inom barn- och
ungdomspsykiatrin. 

Tisdag 5/9
• Skickligheten hos akut-

sjuksköterskor att triagera
fiktiva patientfall varierar
kraftigt. I genomsnitt görs fel-
bedömning i drygt 40 procent
av fallen, enligt Vårdfacket,

Göteborgs-Posten och sjuk-
sköterskan Katarina Görans-
sons kommande doktorsav-
handling. 

Onsdag 6/9
• Vårdminister Ylva Jo-

hansson kritiserar SACO
Vårds primärvårdsmodell för
att inte ha inkluderat sjukskö-
terskorna, enligt Dagens Me-
dicin. Hon säger också att det
är bra att modellen inte inne-
håller förslag om ett natio-
nellt familjeläkarsystem. Hon
vill inte ha en nationell regle-
ring av primärvården. 

• Superresistenta tuberku-
losstammar, stammar som är
resistenta även mot andra-
handsläkemedel, har konsta-
terats i en rad länder, enligt
Smittskyddsinstitutet. Bland
patienterna är dödligheten
hög.

– Jag har ännu inga tecken

på att det skulle vara ett all-
varligt problem i Sverige, sä-
ger överläkare Victoria Roma-
nus vid Smittskyddsinstitu-
tet.

Torsdag 7/9
• Den svenske läkaren To-

bias Sjöblom, vid Johns Hop-
kins-institutet i USA, har
lyckats kartlägga vilka gener
som är skadade vid bröst- och
tjocktarmscancer, rapporte-
rar Dagens Nyheter. Forsk-
ningen presenterades nyligen
i tidskriften Science. 

Fredag 8/9
• Ny statistik visar att Karo-

linska Universitetssjukhuset
tillhör de bästa i världen på att
rädda patienter med svår lung-
och cirkulationssvikt, enligt ett
pressmeddelande från sjukhu-
set. Överlevnadssiffrorna lig-
ger mycket över det interna-
tionella genomsnittet. En or-

sak kan vara att patienterna
sällan hålls nedsövda, vilket
annars är det vanliga.

Måndag 11/9
• »Övermänskligt, över-

mäktigt och farligt.« Så be-
skriver läkare, professorer,
barnmorskor och underskö-
terskor sommarens förloss-
ningsvård i Göteborg i en de-
battartikel i Göteborgs-Pos-
ten den 10 september. Den
medicinska säkerheten har
varit i fara på grund av extrem
överbelastning, säger de.

• Många kvinnor som vän-
tar på att få genomgå en abort
utsätts för onödigt lidande på
grund av långa väntetider,
rapporterar Ekot. Långa vän-
tetider gör att kvinnor måste
genomgå en kirurgisk abort i
stället för den mera skonsam-
ma medicinska aborten som
enbart kan göras tidigt.
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Det allra första cancervaccinet
mot humant papillomvirus
kommer troligen att godkän-
nas av EU i oktober. Sedan är
det upp till varje land att ut-
forma rekommendationer. 

Humant papillomvirus, HPV,
orsakar idag 95 procent av all
livmodershalscancer. Mot
några av de aggressivaste vi-
rusvarianterna har läkeme-
delsbolaget Merck Sharp &
Dome framställt vaccinet
Gardasil, som fick ett s k för-
handsgodkännande av EUs lä-
kemedelskommitté i slutet av
juli. Nästa anhalt är EU-kom-
missionen som kommer med
sitt utlåtande i oktober. 

– Eftersom kommittén har
rekommenderat ett godkän-
nande går det sedan oftast
igenom i kommissionen. Det
är sällan som det blir ett nej,
säger Ingrid Uhnoo, professor
vid Läkemedelsverket samt
den föredragande kliniska
handläggaren i kommittén.

Hon ser läkemedlet som ett
»stort genombrott« på can-

cerområdet som kommer att
få stor förebyggande effekt.
Vaccinet är redan godkänt i
USA, Argentina, Mexiko och
Australien, men än så länge är
det bara de amerikanska myn-
digheterna som utfärdat re-
kommendationer. Enligt Joa-
kim Dillner, professor i viro-
logi vid Lunds universitet, re-
kommenderar USA att vacci-
net ska ges till unga i åldern
9–26 år då vaccinet har bäst
effekt i unga år. Helst en vac-
cindos före sexualdebuten.

– Man förespråkar en allmän
vaccination före tonåren vid
tolv års ålder av logistiska skäl
eftersom det är det sista året
som barn är inskrivna vid
barnhälsovården i USA. Dess-
utom har vaccinet bäst verkan
för sexuellt naiva, säger Dill-
ner.

Han tycker att det är svårt
att ta ställning till hur vacci-
net bör användas i Sverige då
det finns en rad oklarheter att
reda ut, bland annat inciden-
sen för infektioner. Men han

tror på idén med ett skolvacci-
nationsprogram.

– Det rimliga är att ge läke-
medlet i årskurs nio vid 15 års
ålder. Få är smittade innan
dess.

På Socialstyrelsen har man
börjat sammankalla en ex-
pertgrupp som ska handskas
med sakfrågor kring vaccinet.
Anders Tegnell, chef för Soci-
alstyrelsens smittskyddsen-
het, ser vaccinet som en stor
framgång. Huruvida det blir
ett storskaligt vaccinations-
program eller inte är för tidigt
att säga, menar han:

– Det är svårt att uttala sig
om. Det handlar om stora
pengar, vaccinet är dyrt. För-
modligen är det bara rika län-
der som kommer att ta in lä-
kemedlet. Vi måste först titta
på vad allt detta innebär häl-
soekonomiskt.

Enligt Anders Tegnell finns
det flera beräkningar som vi-
sar på goda chanser att få
skyddseffekter på befolk-
ningsnivå genom ett brett

smittspridningsprogram. Frå-
gan är nu vilken strategi som
ska användas, att vaccinera
enbart unga kvinnor eller att
inkludera även unga män. Yt-
terligare en
fråga handlar
om hur det
samlade vacci-
nationspro-
grammet mot
barn påverkas.
Socialstyrelsen
har redan lagt
ett förslag om
att flytta tidpunkten för trip-
pelvaccinet (difteri, stelk-
ramp och kikhosta) för alla
tioåringar till fem års ålder,
och sedan en andra dos vid 15
års ålder för att ge ett tidigare
skydd.

– Detta skulle göra det möj-
ligt för ett HPV-vaccin vid t ex
tio–tolv år, säger Tegnell.

Läs även artiklarna på sid
2650 och artikeln på sid 2672.
En artikel om HPV-vaccin
finns även under Nya rön, LT
nr 36/2006.

Agneta Borgström

HPV-vaccin kan godkännas i EU inom kort

nyheter i veckan

Här presenterar vi i korthet ett
axplock av veckans nyheter
inom sjukvård och medicin.
Läs mer på: 
‹http://www.lakartidningen.se›

Anders Tegnell
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