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lt debatt

befinner sig i kompletteringsprocessen,
men hoppas förstås att även där kunna
bidra med konstruktiva lösningar.

Läkare med utländsk examen har inte
bara mångkulturell erfarenhet utan ta-
lar också ofta flera språk, vilket är en
stor tillgång i ett alltmer mångfaldigt
samhälle. Läkare med utländsk examen
är dessutom en arbetsmarknadsresurs,
som snabbt kan lösa den rådande läkar-
bristen inom ett flertal specialiteter och
där stora pensionsavgångar förväntas
inom kort. Detta faktum glöms ofta bort
i debatten om ökat antal utbildnings-
platser.

ILIS vision är att den stora kunskap och
erfarenhet vi tillsammans besitter ska
kunna vara en central länk mellan dem
som behöver vår hjälp och beslutsfat-
tande organisationer. På nationell nivå
vill ILIS verka för en sund strategi för
strukturerad och kvalitetssäkrad kom-

pletteringsutbildning för läkare med ut-
ländsk examen, där man tar hänsyn till
samhällsnyttiga och humanistiska as-
pekter. 

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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■  Med utgångspunkt i
Mats Humbles artikel i
Läkartidningen 11/2007
(sidorna 853-7), som
handlade om möjligheten
av D-vitaminbrist, bland
annat hos mörkhyade
kvinnor som inte utsätter
sig för sol, började vi un-
dra hur det var med dem
av våra traumatiserade
flyktingpatienter, ofta
med misstänkt eller diag-
nostiserad fibromyalgi,
som hade ett inslag av
möjlig skelettsmärta i sin
sjukdomsbild, även om
smärtan hade tolkats som
psykogen eller beroende
av andra faktorer i remis-
sen. 

Vi har nu tagit blodprov på
de kvinnor som även be-
skrev smärta över långa
ben, då detta utifrån
Humbles artikel skulle
kunde bero på eventuell

D-vitaminbrist. Typiskt
för dessa kvinnor är att de
sällan går ut, ibland på
grund av fobiska problem
och dissociation som gör
att de lätt går vilse; många
kommer dessutom från
länder där kosten saknar
fet fisk eller mjölkproduk-
ter, och där laktosintole-
rans är vanlig. 

Av sex kvinnor hade fem
värden under referensin-
tervallet för 25-OH-vita-
min D3, och bland dem
som låg under referensin-
tervallet var medelvärdet
13,2 (25–105 nM/l). Bland
dessa fem var medelvär-
den för serum-kalcium
2,322 (2,15–2,50 mmol/l)
och för albumin 39,8 (36–
48 g/l). 

Det finns ju stor risk att
smärta hos denna popula-
tion betraktas som psyko-

gen utan att man över-
väger andra mekanismer.
Därför anser vi att det
vore bra om systematiska
studier i prevalensen av
D-vitaminbrist hos olika
befolkningsgrupper kun-
de påbörjas snarast.

I avvaktan på sådana stu-
dier efterlyser vi tydliga
rekommendationer till
primärvård och smärt-
kliniker vad gäller utred-
ning av smärtproblematik
hos invandrarkvinnor och
varför inte även män? 
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