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Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkar-
tidningens stab av 220 fasta och 350 ex-

traordinarie vetenskapliga experter. Granskningen av
manuskript sker enligt internationella rekommenda-
tioner (www.icmje.org).

N är den engelska motsvarigheten till
svenska Läkemedelsverket (MHRA) fö-
reslår färre restriktioner för användning

av mobiltelefoner på brittiska sjukhus är det en
sociolog och en psykolog som får kommentera
detta i BMJ (2006;333:767-8). Det speglar var
man anser att mobilproblemen egentligen lig-
ger. 

I nskränkningarna i användningen av mobil-
telefoner har motiverats med riskerna att
störa känslig medicinteknisk utrustning.

Denna oro för patientsäkerheten tycks bygga
mer på farhågor än på fakta. Att personal och
patienter har påslagna mobiltelefoner i närhe-
ten av medicinteknisk apparatur inträffar tro-
ligen ganska ofta, men det finns få konkreta
rapporter om störningstillbud. De tekniska
prövningar som utförts i Storbritannien talar
för att mobilen kan störa bara på ytterst nära
håll. 

En pacemaker påverkas om mobiltelefonen
hålls direkt mot bröstkorgen under ett samtal.

Håller man telefonen mot örat uppstår inga
störningar. 

Paradoxalt nog kan användning av mobiltele-
foner öka patientsäkerheten även inom så tek-
niktäta områden som intensivvård. I en stor
enkät bland amerikanska anestesiologer hade
2,4 procent noterat apparatstörningar orsaka-
de av mobiltelefoner. Hela 15 procent rappor-
terade direkta tillbud eller felbehandlingar till
följd av problem att i tid kunna kontakta ansva-
rig läkare. Att läkaren var tillgänglig på mobil-
telefon minskade starkt denna typ av tillbud –
mobilen var i många fall en bättre och säkrare
kommunikationskanal än sjukhusens sökar-
system.

D en främsta risken med mobiltelefonerna
idag är enligt författarna de nya kamera-
mobilerna. Att så många idag har möjlig-

het att filma eller fotografera inne på en avdel-
ning kan bli ett hot mot inneliggande patien-
ters integritet, ett hot som kan vara praktiskt
svårt att komma till rätta med.

Mobiltelefoner på sjukhus, mer nytta än risk
»Paradoxalt nog
kan användning av
mobiltelefoner öka
patientsäkerheten
även inom så tek-
niktäta områden
som intensivvård.«

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se

Förhandspublicering på  webben:
Konsensuskonferens: Allmän vacci-
nation mot cervixcancer bör införas i
grundskolan.




