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AAlmämedicin i
Som  en  omedelbar  följd  av  höstens
opinionsstomi mot att allmänläkarna
deltar   i   kvimosjulwården   har   di-
striktsläkarföreningens       ordförande
Kerstin Emebrandt lnävt att gränsd-
ragningsdiskussionen  mellan  allmän-
läkare och gynekologer skall återupp-

•:iåild::i€gaåfåråffmdå|?tigåemnå:s:sb¥€e:sme
hennes förslag. Våren 1984 sprack de
tidigare förhandlingarna,  där allmäm
läkarna företräddes  av distriktsläkar-
föreningen  och  SFAM.  Främsta  tvis-
teämnet  var  mödrahälsovården,  där
gynekologema underkände allmänlä-
karnaskompetens.Medhänvisningtill
socialstyrelsens  utredning  om  bam-
och mödrahälsovård frän 1981 lffävde
man  utvidgad  kompetens  av  de  all-
mänläkare som skall verka inom möd-
rahälsovården.

På Läkarförbundet utarbetades  ett
förslag till överenskommelse som pub-
licerades   i   DLF-rapport   1/84.   För-
slagets  syn  på  allmänläkarens  roll  i
mödrahälsovården kan sammanfattas
i två pmkter:

Mödrahälsovården begränsas till ett
parallmänläkarevidvaijevårdcentral,
som med en sådan profilering får ut-
vidgad kompetens.

Allmänläkaren har genom sin kon-
talst med socialtjänst, försäh.ingskassa
och med sin allmänna kännedom om
befollmingen  en  socialmedicinsk  ex-
pertrolliförhållandetillbammorskan,
som står för den egentliga graviditets-
övervalmingen.Dennaexpertrollkom-
mer ffamför allt till nytta vid psykoso-
ciala problem, missbruk och icke gra-
viditetsrelaterade sj ukdom ar.

Distriktsläkarföreningens     styrelse
ställde sig i stora drag bakom förslaget
och  under  höstens  diskussioner  har
DLF-ord£öranden  åt£r betonat beho-
vet  av  den  utvidgade  kompetensen.
SFAM:s styrelse kunde emellertid inte
acceptera förslaget  ens  som utgångs-
punkt för fortsatta diskussioner. Var-
för en så omedgörlig hållning?

Proffleringen
Profilering är att betrakta som en form
av  specialisering,  vilket  rimligen  all-
mänmedicinen definitionsmässigt ute-
sluter. Detta hindrar inte att enslrilda
allmänläkare h.ar profilerad intressein-
riktning.  Det  hindrar  heller  inte  att
man på vårdcentraler, som ligger långt
från sjuldius, fördelar vissa uppgifter
mellankollegerna,somäravspecialist-
karaktär   och  som   skulle  handlagts
inom sjuldusvården, om avståndet va-
rit  mindre.  Varje   allmänläkare   bör
emellertid ha primärt medicinsk an-
svar för  en  delrav befollmingen  och
handläggaallatyperavproblempåden
oselelsterade nivån, för det är just här
som identiteten avgörs. Verksamheter
som   av   lwalitetsskäl   lffäver   någon
£omi av specialisering hör inte hemma
inom allmänmedicinen.
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Frågan är då, om mödrahälsovården
skall bedömas vara en verksamhet som
kräver specialisering. Det handlar dels
om att identifiera och om möjligt av-
värja  obstetriska  risker,  dels  om  ett
brett  `stödjande    och   förebyggande
arbete med psykosocial inriktning. Att
handlägga rygg- och bäckensymptom
och   andra   hälsoproblem,   som   inte
direkt berör barnet, går naturligt in i
detta andra område.  Gynekologernas
oro gäller enbart de obstetriska risker-
na, men de har hittills inte presterat
övertygandeargument.Allmänläkaren
ärinteensamimödrahälsovårdenutan
nyckelpersonen är barnmorskan, som
åtnjuter   gynekologernas  berättigade
förtroende.  Dessutom  utvecklar  all-
mänläkaren  även  med  ett  begränsat
antal graviditeter per år undan för un-
dan den kompetens som vidareutbild-
ningen givit, vilket lmappast kan vara
till nackdel för barnmorskan i hennes
arbete. Telmiken ökar dessutom säker-
heten. Ultraljudsundersölming undan-
röjer    osäkerhet    om    graviditetens
längd.Måttbandetgerivanahänderen
god  uppfattning  om  barnets  tillväxt
och för tidigt värkarbete märJ{er kvin-
nan  själv.  Diagnostiken  av  urinvägs-
infektioner,  diabetes,  proteinui  och
hypertoni är tillförlitlig. Som grund för
helaarbetetliggersamarbetetmedspe-
cialistmödravärden. Var finns de stora
riskerna till försummelser?

Det enda som slutgiltigt kan avgöra
frågan om riskerna är öppna jämförel-
ser.   Ingemar   Nordlund   studie   från
Lund  antyder  att allmänläkarna står
sig  ganska  bra,  men  större  material
vore av värde. Förhoppningsvis är till-
räcldigt  många  icke  profilerade  all-
mänläkare  idag  engagerade  i mödra-
hälsovpård för att sådana jämförelser
skall bli möjliga. Då kan också frågan
besvaras,  hur  remitteringen från  all-
mänläkarna ökar belastningen på spe-
cialistmödravård  och  förlossningslä-
kare. En viss ölming mäste accepteras.
Primärvården skall inte bara ses som
en avlastande vårdnivå, utan-framför
allt som en förstärlming av hälso- och
sjulwården med  delvis  annan inrikt-
ning än specialistbaserad vård.
Familjen
Det är framför allt i det stödjande och
förebyggande arbetet som allmänme-
dicinen kan höja lwaliteten i mödra-
häl§ovården. De id6er, som i detta sam-
manhang presenterades i förslaget till
överenskommelse mellan allmänläka-
re och gynekologer,. salmar emellertid
verldighetsföranlring. Det är svårt att
tro, att allmänläkaren som hemlös och
vagtdefinieradsocialmedicinskexpert
kan vara till någon större nytta i möd-
rahälsovården.  Allmänna  kunskaper
om befollmingen ger ingen vägledning
när man står inför en gravid kvinna,
som inte mår bra eller befinner sig i en
mera  uttalad  lffissutiation.  Styrkan  i
den allmänmedicinska modellen finns

i  stället  i  kontinuiteten  mellan  sjuk-
vård, mödrahälsovård och barnhälso-
vård, i individ- och familjekännedom
samt i  det förtroende som undan för
undan kan byggas upp i alla kontakter-
na  med  vårdcentralen.  Tillsammans
med ett fungerande samarbetsnät ger
detta förutsättningar för i verklig me-
ning specifika kunskaper om vad som
kanvaralämpligastödåtgärderförjust
den  kvinnan  och  just  den  familjen.
Barnmorskan,  allmänläkaren  och  di-
striktssköterskan   är   den   självklara
första instansen för ett sådant stödjan-
de arbete.

Är allmänmedicin en facldig fråga?
Med  principerna  om  icke-specialise-
ring   och   familjeinriktning   bortför-
handlade redan i utgångsläget, bedöm-
de  SEAM  att  fortsatta  diskussioner
bara  kunde  bli  förvirrande.  Kanske
skulle en tillfällig arbetsro kunna vin-
nas, men i ett längre perspektiv skulle
det ha inneburit att ge upp allmänme-
dicinen.  Ett kunskaps-  och verksam-
hetsområde,  som  inte  är §tabilare  än
det   facldiga   £örhandlingsutrymmet,
kommerattfåstorasvårigheterattvin-
na tilltro i forslming, undervisning och
pramisk sjulwård.

Cc[rl, Ed;vard Rudebäck
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Manus-stopp
1 tabellen nedan redovisas  de  datum
som  gäller för manusstopp  till utgiv-
ningsåret  1985.  Dessutom  planerade
utgivningsveckor. För att få fram till-
fredsställande   slutprodukter   behövs
minst 6 veckor mellan manusstoppdag
ochutgivningsvecka.Idenhärmellan-
perioden  skall  artildarna  sättas,  kor-
rekturläsas, rättas och korrekturläsas
på nytt. Om den här proceduren skall
hinnas med är det helt nödvändigt att
författare respekterar manusstoppda-
8ar.

Tabell:  Dagar  för  manusstopp  samt
planerade  utgivningsveckor  för  AZZ-
mämMedicin 1985.

Nummer             Manus-                Planerad
stopp                    utgivnings-

vecka

15/   1-85
15/  4-85
10/  6-85
31/  8-85
15/10-85

Prislista
` för särtryck
ur AllmänMedicin
lö84/1985

Första        F ölj ande
100 ex        50 ex

16 sidor
s sidor
4 sidor
2 sidor

1.490:-      100:-
850:-       80:-
575:-       55:-
410:-       50:-

Tillkommer för
särskilt omslag
med tryck på
fram-ochbaksida      590:-       80:-

Priserna är exkl. nysättning och origi-
nalarbete. Mervärdeskatt tillkommer.

Angående
viktiga datm
Vi räknar med att från läsehetsen suc-
cessivt få förslag  till  nya  Vj%gcz  dcz-
fz/77e.

RED.
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VIKTIGA DATUM
FÖR SVERIGES ALLMÄNLÄKARE 1985

MARS 28-29: Vårmöte,
Svensk Socialmedicinsk föri
ening; Uppsala.

APRIL

MAJ `17: DLF:s föreningsmöte,
Göteborg. Tema: Distrikts-
läkaren inför HS 90.

JUNl 5-7: Nordisk kongress i
socialmedicin, Fihland.
12-15: Nordisk kongres§ i
allmänmedicin, Lund

SEPT 25-28
SFAM:s höstmöte,
Södertälje

NOV 27-29
Riksstämma, Stockholm



Samtalsmetodik för distriktsläkare -
intryck från två vidareutbildningsdagar
ELISABETH |AENSON

Nu verksamma löka,re cw iche-
psykiatrish profession sakmar i
hög grad ulbildning i medicinsh
p syhozo gj och samlalstekrik.
Dema brist med al,ll vad det
imebär av brista;nde förståelse,
rrissförstånd och fiustTstion i
T!a,rdagsarbe±et med patien±er
ha_n _kompenseras. Ett exempel
på detta är den iitiernatkuTs i
medicinsk psykologi med video~
bcmdade sa,mtal i smågrupper
¥nger ledring av eria,ma grupp-
ledare, som amcmgerades i
Båstad den 13-14 april 1984.

E!y£!SSIP±!:   Efterutbildning,   allmän-
medicin, Balintgrupper.

Bakgrund        -
De läkare som idag är praktiskt verk-
samma salmar i stort sett helt utbild-
ning i samtalstelriik, terapeutisk håll-
ning, kommunikation och andra delar
av medicinsk psykologi. Denna brist,
somjudagligenblirpåtagligförmånga
avossimötetmedpatienternapåmot-
tagningen, aktualiserades för distrikts-
läkama i Malmö när de fick ta emot
medicine  studerande  under termin  6
för  auskultation  på  vårdcentralema.
Studenterna hade då just avslutat en
veckas internat under kursen i medi-
cinsk psykologi, där de huvudsaldigen
arbetatmedvideoinspelningaravsam-
tal med sig själva som intervjuare res-
pektive  intervjuad.  Vi  förstod  att  de
fått djupa intryck och kunskaper som
vi trots vår längre livs- och läkarerfa-
renhet kände oss i behov av.

I maj  1983 hölls i Malmö en work
shop om Balintgrupper. Eftersom aet i
Malmö finns två aktiva grupper, varav
den ena arbetat sedan 1980, deltog £le-
ra av distriktsläkarna i Malmö i mötet.
De upplevelser av samtal mellan läka-
re och patient, både på ljudband och
videoband,vifickdär,varoerhörtstar-
ka och skapade ett behov av att gå vi-
dare med denna teknik. Några av oss
började att använda den i vår ldiniska
verksamhet. Vi spelade in samtal med
egna  patienter  på mottagningen  och
spelade sedan upp banden vid grupp-
mötena. Alt givetvis med patientemas
tillåtelse-någotsomdockaldrigvålla-
de några problem. Genom detta kunde
vi då själva med hjälp av gruppdelta-
garna och gruppledaren mycket kon-

kretupptäckadebristerilyhördhetför
patientens känslor vi alla har mer eller
mindre. Vi förstod alltmer hu viktiga
våra  personligheter  och vår förmåga
att utnyttja oss själv som instrument i
samtalet var.

Alla ordinarie distriktsläkare i Mal-
mö inbjöds att delta i en internatkus -
och  alla  förldarade  sig  intresserade.
Kursledare blev en av initiativtagama,
]an Dock, biträdande överläkare och
ansvarig  för  de  sedan  höstterminen
1982  arrangerade  internatveckorna  i
medicinsk psykologi under medicinar-
utbildningen.  Hans medarbetare Nils
Erik Sturesson,  avdelningsläkare  och
Lennart Wiberg, psykolog, åtog sig att
medverka som gruppledare.

Beslutet att hålla kursen som ett in-
ternat utanför vår tjänstgöringsort var
självldart  -  det  lffävs  koncentration
och  intensiv  samvaro,  som  bara  kan
uppnås vid ett internat. För att beveka
arbetsgivaren  att  ge  oss  tjänstledigt
och bekosta kusen, beslöt vi att hålla
den delvis på arbetstid och delvis på
fritid  under  fredag-lördag.  Praktiska
skäl,  framför  allt att sjulwården inte
skulle bli alltför inshänkt (endast AT/
FV-1äkare och vikarier skulle ju finnas
på mottagningarna) , gjorde att kursen
blev  förhållandevis  kort.  Det  största
problemet blev, inte oväntat, finansie-
ringen.    Utbildningsavdelningen   vid
sjukvårdsförvaltningen  stödde  arran-
gemanget  och medel i.eserverades  ur
läkarnas fortbildningsbudget efter en
hel del komplikationer.

Kursen
Kursen hölls på Stiftsgården i Båstad,
som är mycket vackert belägen på en
höjd med utsikt över havet.

Efter en inledande teoretisk genom-
gång av begreppet medicinsk psykolo-
gi,terapeutiskhållningochhuvudprin-
ciperna för samtalsträning enligt Ka-
gan-Wretmark, delades vi in i grupper
med gruppledare  och 4-5  deltagare i
varje grupp. Under en eftemiddag och
en förmiddag spelade vi så in samtal
där en av oss presenterade ett ämne
som han/hon var engagerad av. En an-
nan  gruppdeltagare  var  intervjuare.
Samtalentogl0-20minuterochspela-
des sedan upp inför gruppen. Alla kun-
de under uppspelningen när som helst
stanna bandet för att kommentera el-
ler ställa ffågor till de samtalande.

Reakioner
Före  kusen  och spe.ciellt före första
gruppsammank.omstenvarallaspända
och lite avvaktande. Vad skulle avslö-
jas och hur mycket skulle jag behöva
lämna ut av mej själv? Hur skulle det
kännasattsesigsjälvpåTV-rutan-sä-
kerligen obehagligt!

Det märldiga var att de allra flesta i
samtalssituationen nästan omedelbart
glömde av videokameran och kamra-
terna som satt och lyssnade. Samtalets
längd  uppskattades  genomgående  av
intervjuaren  och  den  intervjuade  till
ungefär hälften av den verldiga  tids-
rymden.  Pauserna  däremot  upplevde
intervjuaren längre och den intervjua-
de kortare än de i verldigheten var. Bå-
da dessa fenomen fick oss att förstå -
det är så patienten upplever det också!

deDaevpiant:e#ug:å:vvaarrgcyfkteetcT{eernoepnä
intresse av intervjuaren. Det märl.{tes
direkt  vid  uppspelningen  om  interv-
juarentänktepåannat,tänktepånästa
fråga eller på annat sätt var ointresse-
radavsamtalet.Frågornablevdå"kon-
struerade",  ologiska  och missförståd-
des  lätt  av  motparten.  En  lilmande
situation   uppstod   om   intervjuaren
berördes  personligen  av  ffågan  som
togsupp-han/honintogdålättenför-
svarsattityd som blockerade hans/hen-
nes möjligheter att få fram den interv-
juades affekter inför och reaktioner på
problemet. Handledaren kunde här vi-
sa gruppen mycket tydligt hur viktigt
det   är   för   kommunikationen   med
patienten att läkaren är medveten om
sina  egria försvar  och  reaktioner.  En
reflektionn vi då gjorde: är vi det inte
från början - och det är nog få förun-
nat - kan vi bli det genom deltagande i
Balintgrupp.

Tryggheten  i  gruppen  var  viktig  -
trots att vi alla kände varandra var äm-
nesvalen i de första samtalen mindre
personliga  och mindre känslomässigt
laddade - för att efterhand bli mer in-
tensivaochdärmedmergivandeföral-
1a gruppdeltagarna.

Enkunskapsomjagsjälvfickgenom
samtalen var  speciellt  viktig för mig
och bör vara allmängiltig i samspelet
mellan människor på alla nivåer och i
alla situationer: den mer eller mindre
medvetna antipati jag känner för en
människapågrundavhans/hennesbe-
teende  bygger  ofta  på  missförstånd.
Får jag belyst bakgrunden till detta be-
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teende  och förstår reaktionen, vänds
gärna antipatin till sympati. Det är väl
detta som är empati?
Slutsatser
Hukanjagutnyttjaerfarenheternaav
kursen i vardagsarbetet?
1. lag har naturligtvis  efter dessa två
dagar endast fått elementära kunska-
per i samtalsmetodik och har inte mer
änbörjatutvecldaminförmågatillem-
pati. Men jag har fått veta hu jag kan
gåtillvägaförattläramigmer.lagkan
till  exempel utnyttja videobandspela-
ren i min Balintgrupp.
2. |ag själv och min patient reagerar
faktisktpåliknandesättiehintervjusi-
tuation - som Torben Bendix har ut-
trycktdet:doktornochpatientenärtill
förväxlinglikamänniskor.Glömdejczg
av videokameran under samtalet, gör
säkerligen patienten det också. Tyckte
jczg inte  att  10-20  sekunders tystnad
under samtalet var outhärdligt, gör in-
tepatientendetheller.Kundejagistäl-
let utnyttja pausen till att tänka vidare
eller  känna  efter,  kan  patienten  det
också.

å.etafä`sä:radneomu`faagtå.aT3åi:ag:jgspsl:å:il:
förstod mina känslorealstioner när jag
som intervjuad var endast delvis med-
veten om dem  och min otränade in-
tervjuareintealls.Detkändessköntatt
upptäcka att "övning ger färdighet" -
kanske kan också jag till slut nå där-
hän? Som Kagan sade: alla har förmå-
ga till empati - det gäller att använda
sig av sin förmåga. Vi människor är in-
teföddatillgodarespektivedåligalyss-
nare - alla kan, om de vill, medvetan-
degöras om sin förmåga till empati.

Samtligakusdeltagarevarefterkur-
sen entusiastiska över arrangemanget
- inte minst de som varit avvaktande
eller tveksamma till att delta. Alla var
överens om att videometoden var su-
verän som medel att studera sin egen
och motpartens verbala och icke-ver-
bala kommunikation.

Denna kurs med videobandade sam-
talmellandeltagarnaismågrupperun-
der ledning av en erfaren gruppledare
kan rekommenderas för andra kolle-
gor (och icke-kollegor) som känher ett
behov av att förbättra sin samtalstek-
nik och därmed förhoppningsvis för-
bättra sin patientrelation i vardagsar-
betet.
Litteratur:

i:n¥sii::fråoit:eå;e;i,;:|¥::(;Ee::a:tjsin;ä8:j:15:åi:
3-4.
2.  Sturesson  N-E.  Internatundervisning  i

=åfi:iåsuk||eiisfk£låongiföerä#åig:åai3F-¥gå!:
cinsk psykologi,  1984; 28: 4-9.

:åar:;ij:åfae:%qi;:teTrdgneigeådTc:åeåi;;tk¥äo£b;:h:
tidningen  1984; 81:  1005-11.
Författarpresentatiön:
Etisabeth   |aenson*å    distriklslåhcLre
Vårdcenftal,en GTanen, Mal,mö.
®Postadress: Grang  ll       21214 MALMÖ
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VIII Nordiska
kongressen i social-
medicin 5 -7.6.
1985 i Finland
Den VIII  Nordiska  socialmedicinska
kongressenägerrumden5-7junil985
i  Tammerfors,  Finland.  Alla forskare
inom  socialmedicin  och follriälsove-
tenskap  samt  övriga  intresserade  är
välkomna att presentera och diskutera
sin   forslming   vid   kongressen,   som
anordnas av Nordisk Socialmedicinskt
Förbund,  Socialmedicinska  förening-
en i Finland och lnstitutionen för folk-
hälsvetenskap vid Tammerfors univer-
sitet.

Kongressen erbjuder ett forum för
presentation  och  dislmssion  av  den
nordisakasocialmedicinskaforslming-
ens  resultat  och  aktuella  ffågeställ-
ningar.

Det vetenskapliga  programmet be-
ståravplenarföredrag,deltagarnas10-
15 min. långa flia föredrag samt pos-
ters.  Kongressens  språk  är  de  skan-
dinaviska    språken    samt    engelska.
Abstractformulär bör insändas senast
28.2.  1985.

Preliminärt program:
Onsdag 5.6:
Uffe }uul-}ensen  (Köpenhamn) :  Cau-
sality in social medicine.
01li  S.  Miettinen  (Montreal):  Health
care   research.
Samkväm.

Torsdag 6.6:
Kettil Bruun (Stoclholm) : Industri, lä-
kare och byråkrati.
Fria föredrag.

Fredag 7.6:
Matti  Hakama  (Tammerfors):  Scree-
ning for cancer.
Fria föredrag.

Sammankomst av Nordisk Socialme-
dicinsk  Förening   och   Scandinavian
|ournal of Social Medicin.

Av#ema:
Amälning före 28.2.
Amälning efter 1.3.85
Ledsagare

500 FMK
700 FMK
100 FMK

Övrig infomiation från sekretariatet:
Institutionen  för  folldiälsovetenskap
vid   Tammerfors   universitet,   Salme
Olli, Box 607, 33101 Tammerfors, Fin-
land. Telefon (9)  31-15 6614.

OBS ! Distrikts-
1äkaren inför
HS 90. OBS!
:L:nngsskåöqti:t;kstl#eoirå#gå#ä:
karen  in£ör  HS  90.  Föreningsmötet

tBlolåsaiaG"öåe¢bg%r„g#genlg85-05-17.
Pro£essom i allmänmedicin i Göte-

borg förväntas då vara utnämnd och
kommer att tjänstgöra som moderator
för   mötet.   Förutom   distriktsläkare
kommer representanter från departe-
ment,  socialstyrelse,  huvudmän  och
Spriattdeltaga.Innehålletäruppdelat
på fyra block:-Samhä[1smedicin och hälsopotitik

lnsttiutionemas rou
Speäqlistutbild,ring i al,lmän-
rhedibin
Paneldebatt: Hur skau HS 90 förverk:
tigas.

Välkommen  till  Svenska  distrikts-
läkarföreningens föreningsmöte 1985-
05-17 i Göteborg!

Disputation
från
primärvården
Fredagden22marsdisputerarBo
/AHczgzw7edvidKarolinskainsti-
tutet: A cross-sectional study as a
tool for the community diagnosis
process with special reference to
cardiovascular risk factors.
Fakultetsopponent: Per Bjz/rzJZ/.



Vetenskapligt vårm.öte i Uppsala
24-25 maj, 1984
Under den här rubr{ken
kommer vi i fortsättringen
atl presenlera absftak±s
fiå,n konf erenser som
SFAM' s våmöten, höst-
möten och från Rj,ks-
stämman.
Dema gång presenteras
några abstrak±s som pre-
senlerades vid v å:rriiiötel
och höstmötel i Uppsala
1984.

RÄslffamorer för förtidig död
hos medelålders urbana
män.
Frik Trell och Bo Peterson, Avdelningen
fröirtinFt_°%eeft?yogcggnEnest#uetdttoc#h#±ic{±i##*sak

Samhällsmedicin,     Malmö     Allmänna
Sjukhus, 21401 Malmö.
Förtidig död  och associerade risMaktorer
studeradesunderenuppföljningstidavupp
till  ätta  år  i  samma  totala  och  uniforma
grupp av 7.935 medelälders män (46-48 år
gamla  vid  screeningundersölming)  delta-
gandemellanåren1975-1979idetförebyg-
gande medicinska populationsprogrammet
i  Malmö  (deltagarfrelwens  76,7  procent).
218 dödsfall inträffade, bland vilka obduk-
tion företogs i 181 av fallen (83,0 procent).
Tre huvudsaldiga dödsfallskategorier kon-
staterades: cancer (61/218), alkoholrelate-
rad  död  (55/218)  och  coronar  hjärtsjuk-
dom  (50/218).

I dessa huvudsaldiga grupper av manlig
förtidig död påvisades signifikanta men dis-
tinkt särsldljande risld:aktormönster. I den
coronara  hjärtsjukdomsgruppen  var  rök-
ning   (p=   0,0062),   serumkolesterol   (p=
0,00014),  serumtriglycerid  (p=   0,00013),
systoliskt   blodtryck   (p=   0,000012)   och
diastoliskt blodtryck de starkaste enstaka

fae:åreTianvandtee,rnd::#å#sT{eat3Poeå:rey:f{å:¥i::
svann i en multivariat analys medan alla de
andra  kunde  kombineras i  en höggradigt
prediktiv logistisk modell.

kulnddee|?kaalsiårhkoalrål|aetreåandneusdtäg|:å::prps:{n-
faktorsamband  påvisas för serumgamma-
glutamyltransferas  (p < 0,0001), question-
nairetest    för    alkoholkonsumtionsvanor
(p<  0,0001)  och,  inverst,  serumkolesterol
(p=    0,0046)   och   serumkreatinin   (p   <
0,0001). Alla dessa var  oberoende av var-
andra och kunde kombineras i en ännu per
prediktivlogistiskmodellänidencoronara
hjärtsjukdomsgruppen.

Bland  cancerdödsfallen  £örelåg  signifi-
kanta  risltiaktorsamband  för  serumurat
(p=  0,023)  och,  inver§t,  serumkolesterol
(p-0'056-0,031).

Sålunda utgjorde maligna alkoholrelate-

8`.

rade  sjukdomar  minst  lika framträdande
grupper  som  de  cardiovaskulära  sjukdo-
marna  i  den  totala  prematura  dödlighet
som   uppstod,   ännu   inom   medelåldem,
bland dessa kohorter av Malmömän. Båda
har beteclmats som  potentiellt undvikba-
ra/förebyggbara och verkar vara associera-
de med signifikanta och distinkta risld:ak-

ioa¥|?,nosrtå:.k:åtafpöpr|ei:ae|:å:,Tdöj'|åg|:oahftoiråeiå:
teradesjukdomarnaredanidagochidema-
ligna sjukdomarna i framtiden,  både som
indikatorer för de respektive riskerna och
signaler och instrument för preventiva åt-
gärder i analogi men tidigare väl etablerade

3lcohdtbr;åi{?:%::mTieptiodde:retg.rreguleringav

Pmventivt arbete med
utgångspunk i kommun-
diagnos.

Frftå_ä_g_iå#,ofourtsv,eHcgfll:::SHe%kseo%enntfåt,
81300 Hofors.
Inom  Gävleborgs  län  har  på  hälso-  och
sjulwårdsavdelningen     vid     landstingets

i`äannest`sis,få#gvååFrTagäl|eagisdtsrud%pdgs#r3å|tg:
(ett 10 -årsmaterial) , sj ultiörsäkringsutnytt-
jande,    slutenvårdskonsumtion,    statistik

:ä:li:il;ååpE?,:e::o;:ti:;rilä:o:å:o;E:oift{åäil;`åFvsaTnäjr:-
och attityder till tobak, alkohol, kost och
motion.

Bearbetningar  har  gjorts  på  kommun-
nivå och sammanställningarna har fått be-
nämningen kommundiagnoser. En av mål-

iii:iinjio:rii;;::b;iieii:r::i;:;:¥ei{iliij:::vii:ii:::
flera, mer eller mindre vetenskapligt bevi-
sade, rislffaktorer för IHD-död.

prpveet:ii#rptraoggirtiaåoEku,tag,åågos,p|?ä|`ååörrise|::
faktorer för insjulmande och död i hjärt/
kärlsjukdomar.   Uppläggningen   av  inter-

:teundti3:eannåi{ål:äsna|Fbt:figfisg|äaT{äiljgrh:åoait
den sociala sektom för  eventuella senare
preventiva åtgärder.

Preventionsprogrammet  drivs  som  ett
samverkansprojekt mellan primärvård och
företagshälsovård  på  orten.  Befintliga re-

åT:åeerri£åopcehråomnåi:ådr:,:rrn#|tjåsdå:ieo,F_
uppgifter.Programmetharmöttettpositivt

3åFs:itrp{|oa#fi:åfdoi|a|g|niåsgaerEeo,åTåiä:pEå::
upp till målsättningen.

Föredraget avser belysa integrerandet av
preventivt arbete  i  primärvården  som  en
process, där föranlningen i data med lokal
betydelse resulterar i effekter och reaktio-
ner bland berörd personal och befollming.

Tillförlitlisteten i Hälso-
intervjuer.

iiii#ii:i£åiie;firo:iei;i::i#'#f;otr:rt:jf:;;d;;:
och  vårdutnyttjande  i  befolkningen.  För-
hållandevis litet är dock känt rörande till-

i;i§;::±±j:[!¥;::::t::L:i#i:jE:;jij::eiien::::Ltu:epr;i;
:`1%:lsöäpa::Ti;åååsuti,?röifååTå:rTo*rd#isguh=:
att föra oss vidare inom denna metodolo-
gisktviktigaaspektavhälso-ochsjukvårds-
forslmingen.

ipot¥#:Uap:i§tii!§ggr;åå:S:[:ä°#ä#nåieånå;
jämfördesintervjuuppgifteromläkarbesök
vid hälsocentralen i Tierp under den när-
mast    föregående    12-månadersperioden
med  registeruppgifter  om  läkarbesök  för
motsvarande period. I den andra analysen
ändrades  referensperioden  från  12  till  3
månader  för  besök  vid  hälsocentralen  i
Tierp.  Dessutom  omfattade  denna  analys

å:ån,us#,geifveårod¥eåysrågdaeäpRåg:|åå:S:eåö:i
bearbetats   under   innevarande   budgetår
och föreligger i manuskript.

Sammanfattningsvis tyder resultaten på
att en kortare referensperiod ökar graden
av överensstämmelse mellan intervjuupp-
gifter och registeruppgifter avseende före-

:iåneanv'åär'ååi{boenssö:`rit;åieuiå:is;å:fteenrh%F_
re grad av överensstämmelse med register-
data. än uppgifter om öppenvärdskonsum-
tion, trots längre recall-period. Läkarbesök

ä:3nfgädhrä:lst?|ifeöpr:::|#änTåeerspö:a?iåofå:åå:
centralen.

Riktningen på awikelsema var dock oli-
ka i de båda undersökningarna. Skattning-
ar rörande förekomst av läkarbesök base-

äåfiå!#emii#LpegåTå;i:i:rgdeantåTsg,åed?g;
med kortare recall-period. I undersökning-
en med längre recall-period var förhållan-
det det motsatta, det vill säga skattningar
baserade på intervjudata var i de flesta fall
för låga. Förklaringen till detta ligger dock i
den lägre prevalens av personer med läkar-
besök  i  undersölmingspopulationen  som
den förkortade recall-perioden medförde.
Ett av de mått som användes för dessa be-
räkningar,  det så kallade  positiva predik-
tionsvärdet, är en direkt återspegling av va-
riationer i besöksmönstret på så sätt att en
lägre  andel personer med besök automa-
tiskt medför en högre andel falska positiva
värden (överrapportering).

Andra  mått  som  används  inom  epide-
miologin  för  att utvärdera validlteten  av
diagnostis,ka instrument är specificitet och
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sensitivitet. Dessa mätt har vi också använt
oss av. Specificiteten blir här lika med in-
tervjunsfömågaattidentifierasannaicke-

Eå:geksaöråabrlea.ngå;åns,obTirugepngsei:isviigt#ernaii::

ie:Tsub¥r:|::j,,:å?g:e¥ps::t:f;i:s::snät:;,,:jt:;:n:
som ej påverkas av företeelsens prevalens
eller incidens. När det gäller intervjun som
instrument för  att uppskatta prevalensen

gsn:sr:,si;:ii:s:ie?iaeer?ee:lf:drår!ålgaii:ig:såiå::p;`e:t::o:c:ä
ler som kön, ålder, hälsotillstånd etc, vilka i
sin tur bestämmer prevalensen av besöka-
re. I variationerna mellan dessa undergrup-
per går att utläsa ett mönster som tyder på
attävensensitivitetenochspecificitetenva-
rierarpåettsystematisktsättmedprevalen-
sen: låg specificitet (hög överrapportering)
är relaterad till hög prevalens och låg sensi-
tivitet (hög underrapportering) är relaterad
till  låg  prevalens.  Ett  antal  hypotetiska
förklaringar på dessa olika samvariationer
har ställts upp som grund för fortsatta stu-
dier  av  över-  och  underrapportering  av
värdkonsumtion.

Utvärdering av mödra-
hälsovård.
[hnääiei##ed%tp#:3J##fbDcaeinbt;:%mdfeö:rsÄsbae#:_,

Kvinnoktiniken, Lasarettet, 22185 Lund.
Inledning
Diskussionerna   luing   vilken   specialitet,
som är bäst ägnad att bedriva mödrahälso-
vård baseras i mycket liten utsträclming på
objektiva   data   angående   graviditetsför-
lopp,  sjukvårdskonsumtion,  förlossnings-
komplikationer etc.

I Lunds och Orups sjukvårdsdistrikt har
mödrahälsovården organiserats i 19 möd-
ravårdscentraler.   Distriktsläkar   ansvarar
för 14 av dessa MVC, gynekolog för 3 och
vid  2  MVC  bedriver  gynekolog  och  di-
str#iås,f{`|år:PLauråldelåtnFsö:rnahflösårva¥å,es:.-

vårdsöverläkare, som ansvarar för utarbe-
tandet av gemensamma riktlinjer, organise-
rar periodiskt  återkommande, välbesökta
utbildningsdagar för barnmorskor och lä-
karesamtbedriverspecialistmödravärdför
särskilda riskgrupper.

Material och metod
Studien  utgick från  de  216  graviditeter  i

:vusT£:aåecshmgäTg:|osjsu:SYngfåd:åt:ä;tk;co,T-
den  1-31/5  1983.  Uppgifter  om  läkarbe-
sök,vårdtillfällenpåKKsamtförlossnings-
förlopp  hämtades  ur  MHV-journal,  KK-
journal,   ultraljudsremisser   samt  förloss-
ninMgåltiegrgiåi:tbearbetadespåLundsData-

centrals UNIVAC 1100 med SPSS statistik-
program.  Chi-2  och Fischer's  exakta  test
användes för signifikansberälmingar. Bort-
fall:  En  journal  återfanns  ej.  Av  förloss-

:ion#låif%arlåpfip:Eåicå{iåEg:eåg*|`ied';,eer,:åE
en trillinggraviditet uteslöts vid den aktuel-
la bearbetningen av materialet.

Resultat
På  primär  nivå,  det vill  säga  egen  MVC

FearEå:aåedfåt|r#5äskaaået#8el::lg;aov!#E:
striktsläkare 27. 23 gravida valdö att söka
privat   eller   offentliganställd   gynekolog
utanför den normala MVC-organis ationen.
De 23  kom till ungefär lika delar från dl-
MVC §om från gyn-MVC.

Generellt sett finns en tendens i materia-
let att de  55  gravida,  som hörde till gyn-
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MVC gjorde större antal läkarbesök på KK
och hade större antal avvikelser från nor-

#avHcö.riogs5n5i:gaä#aefiåå,å=#Srå?ti:if::
presenteradevadavservårdtillfällenpåKK
under andra och tredje trimestern. Skillna-
den är signifikant på 5-procentnivän.

Slutsatser
Materialet är litet. Socioekonomiska fakto-
rer  är  ej  kartlagda.  Läkarbesök  på vård-
centraler  är  ej  registrerade.  Studien  ger

;eic:knien:gi:d:s:|:i!{:tin:|;{i:a:r:;i%ätö:arE;in::g:|:'i:;:
::,råi_D#åEårsinetåFi;``,:erxFråa`,l,p|å|E|`rt;:sföp|:
till gynekolog.

Det finns behov av en modell för utvär-
dering  av  mödrahälsovården,  en  modell,
som  kan accepteras av både gynekologer
och allmänläkare.

Referenser
sdve£nnEpnegånB,v£der%:,d,Savva:r6dncecä,£a'lfetEfio#=

stämman 1982.

%er%.Aå,Jaöhnå|sso.nv%sP,Ttl;%:pf#nadnegråf#:
digställande.)

Pneumokbckvaccination
och luftvägsinfektioner hos
dastemsbam.
Birgitta  Hovetius, Poul Christepsgn, Ka-
rin-Prellner,  Christer Ros6n, VårdcentTa-
len, 25010 Dalby, Bahtlab och öronktini-
ken, Lasarettet, 22185 Lund.
Pneumokockpolysaccaridvaccin  har  i  ett
flertal  studier  påvisats  minska risken för
allvarliga     pneumokockinfektioner     hos
vuxna.  Likaså  har  en  längre ffelwens  av
nedreluftvägsinfektionerpåvisatshosbarn
efter vaccination.  En finsk undersölming

gndeeurmpoåkåtctk::ictclLnoesrbgå:nvås;:rs12Wåssmoomt
före vaccinationen haft otit.

Daghemsbamärenlämpliggruppförun-
dersölming av vaccinets effekt då vaccine-
rade bam och kontrollbarn är tillsammans
dagligen och dämed blir exponerade för
sammapenumokockstammar.Barnpådag-
hem drabbas också av en högre frelwens av
luftvägsiiifektioner   än   hemmabam   och
barn i familjedaghem.

I denna undersölming har barn på dag-
hem   undersökts   avseende   effekten   av
p neumoko clwac cin p å luftvägsinfektioner.
Material och metoder
Föräldrarnatillcirka4.000barnpådaghem
informerades   om  denna  dubbelblindun-
dersölming och fick avgöra om deras barn
skulle deltaga i undersölmingen. Barn med
honisk sjukdom eller immundefekt exldu-
derades.  405  barn  matchades  parvis  av-
seende  ålder  och  tidigare  episod(er)  med
öroninflammation i följande fyra grupper:

å'><2å=iå#åigå::å#:(å2Eå:#,''
c) > 2 år utan tidigare otit (94 barn),
d) > 2 år med tidigare otit (219 barn).

Under våren  1980 erhöll barnen antin-
gen an subcutan injektion av PneumovaxR
(14-valent    pneumokockpolysaccaridvac-
cin)  eller av koksaltlösning.  Daghemsper-
sonal och förälder noterade under en tvåå-

åiå#gå:öEåinåsapneråonds,l{#äfäslgut:dmerhs%S-
lming fanns en specialmottagning att tillgå
eller kunde undersökning och behandling
ske vid vårdcentral.  Behandling  har följt
gängse rutiner. Vid läkarundersölming har
nasopharynx- och svalgodling utförts. Var-
je månad har odlingar från näsa och svalg
tagits på barnen på daghemmen.

Resultat
Under  uppföljningsperioden  svarade  249
barn för 667 läkarbesök på grund av luft-
vägsin£ektioner. Hos barn under 2 år före-
lågingensldllnadiantaletluftvägsinfektio-
ner som föranlett läkarbesök mellan vacci-
nerade  och  icke  vaccinerade  barn.  Hos
barn över 2 år var antalet konsultationer 28
procentlägrehosdevaccineradebarnenän
hos kontrollbari}en (p < 0,002). Vid exklu-
sion av antalet infektioner som föranlett lä-
karbesök hos de vaccinerade barnen. Anta-
let pharyngiter och tonsilliter var lägre hos
vaccinerade  (>  2  år)  än  kontroller  (p  <
0,01), medan minslmingen av rhiniter inte
var signifikant.

deFäfaegrnåasFnmåeudEååii`jnjindgs3Poeori#ffåtäiL-
hos 152 barn. Hos barn under 2 år förelåg
ingen sldllnad i antal otiter mellan vaccine-
rade barn och kontrollbarn. Hos barn över
2  år  var  antalet  otiter  24  procent  lägre
bland vaccinerade.än kontroller (p < 0,04).
Isoleringsfrelwensen  av  luftvägspatogena
bakterier vid luftvägsinfektioner som för-
anlettläkarbesökvardensammablandvac-
cinerade barn och kontrollbarn. Frelwen-
sen  isolat  av  pneumokocker  har  säledes
inte minskat hos de vaccinerade ba.rnen.
Diskussion
PneumovaxR  är  sedan  1981  registrerat  i

iia:gruå:s:e:rg;:::jf!gii:gnn:vr::i:c::¥.ei:?iTgi
;lEda:egåi{etmmo?trsåedpes:sdoe:h,vpeT{esä=ågi:o:
vaccinets effekt vid immunbristsjukdomar
samt hos barn under 2 år. Detta är i över-
ensstämmelse med att ingen reduktion av
antalet infektioner har kunnat påvisas hos
barn i denna ålder i föreliggande undersök-

i¥åiDi:iT{oijieE:eä:tåa¥,:i:`å::d:si:n:iå:::in:m:i:_
talet  svalginfektioner  minskat  bland  de

Laoc|:ånc?{reardien?åran;es:smheadet:iåi{oegTsåkaåteptyndeeul:
se vid sådana infektioner.

Fortsatt
kartläggning av
hälsorisker
Enligt den nya hälso- och sjukvårdsla-
gen ska landstingen bland annat svara
för miljöinriktade insatser.  Det inne-
bär att landstingen ska ta reda på hu
levnadsvanor samt kemiska, biologis-
ka, fysikaliska och psykosociala fakto-
rer i den yttre miljön påverkar befolk-
ningens hälsotillstånd. I en ny upplaga
avsinskriftomlandstingensmiljö-och
samhällsmedicinska enheter (PM 51/
83).

Skriften ger en aktuell bild av hu
uppbyggnaden fortsätter för enheter-
na. Den ger också landstingen möjlig-
heter att jämföra och diskutera olika
organisationslösningar samt visar hur
utveclding?nfortlöperilandetochvil-
kalokalasomhittillstagits.Ensärskild
projektförteckning tar upp det omfat-
tande projekt- och utvecklingsarbete
som landstingen bedriver.

Information:      Avdelningsdirektör
Guldbrandskjönbergellerförstebyrå-
sekreterare  Gudrun  Eriksson,  byrån
för hälsoskydd, tel 08/14 06 00.
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Svensk Förening för A11mänMedicin
Vetenskapligt höstmöte 1984 i Skövde
Under den här rubriken
kommer vi i f ortsättningen
att presentera abstralsts
från kotLf erenser som
SEAM's vårmöten, höst-
möten och från Rj,ksståm~
man.
Här presenteras några ab-
strakls från SFALM's höst-
möte 1984 i Skövde.

Hypertonidiagnostik - nog-
grannare blodtryckmätl
ning.
Lennart Råstam, Hälsovårdsenheten, Box
96046, 54106 Skövde.
Motbakgrundavettparstörrekontrollera-
de studier som anses ha visat nyttan av far-
makologisk  behandling  av patienter med
vad  som brukar definieras som gränsvär-
desblodtryck,  ifiågasätts  idag  etablerade
kriterier för att ställa diagnosen och inleda
behandling av hypertoni. Tillgängliga data
talar emellertid för att man, om dessa nya
kriterier accepteras, samtidigt beslutar att
närmare  en tredjedel av den medelålders
befollmingen  skall  läkemedelsbehandlas.
Oavsetthurettställningstagandetillfarma-
kologisk behandling av individer med myc-
ket  mild  blodtrycksförhöjning  blir,  talar
mycket för att krav kommer att ställas på
primärvården  att  erbjuda dessa  individer
alternativa    behandlingsfomer,     kanske
med  än  större  krav  på  resurser.  Därför
växer  nu  behovet av  en  skärpning av de
diagnostiska  metoderna  för  att  inte  en
överdiagnostik ytterligare skall  öka ande-
len individer med hypertonidiagnos.

Erfarenhetentalarförattblodtrycksmät-
ning ofta sker slentrianmässigt. Kvantitati-
va konselwenser av detta övervägs sällan.
Om det skall vara någon mening med att
diskutera olika definitioner av hypertoni-
diagnosen är det nödvändigt att vi kommer
överens  om  enhetliga  principer  för  hur
blodtrycksmätning  skall  utföras  och  att
deäadfeöt'jåägsförsFAMattenashingrikt-

linjer för blodtrycksmätning i den svenska
primärvården?

ARD - en dominerande
orsak ffll för tidig död hos
medelålders urbana män.
Erik Trel;l, docent, tf l€linisk läiaie i dL
månmedicin,   Institutionen   f ör   kli7rish
samhållsmedicin, Malmö.
Bm°epd£::#°nrizd:cd±#s'kaavd£LJnFi%eenb,y8#a##ö

Ak%f#nmi#kHhäysss#haottmmö:°Lcahsa%t#Ctns-
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Den totala, konsekutiva mortaliteten upp-
följdes fram till 6,5 år, medeltal 4,5 år, efter
inbjudan till  ett förebyggande medicinskt
hälsovårdsprogram  i Malmö  i  en popula-
tion av 10.353 medelålders män, och analy-
serades  i  relation  till  participation/non-
participation    samt   rättsmedicinsk/sjuk-
husobduktion.

Den  totala mortaliteten var  dubbelt så
hög bland  nonparticipanterna  som bland
parti cip anterna, o ch m ortalitetsfrelwens en
hänförbar till alkoholrelaterad död (ARD)
femgängerhögre.Däremotförelågingasig-
nifikantasldllnadermellannon-participan-
ter och participanter i de andra domineran-
de  dödsfallsgrupperna;  cancer,  cardiovas-
kulära sjukdomar eller övriga. Bland non-
participanterna obducerade vid Rättsmedi-
cinska avdelningen var andelen ARD 60,5
procent i jämförelse med 10 procent bland
participanterna obducerade vid sjuldiusets
ldiniska    patologiska   avdelning.   Anam-
nestiska hållpunkter för alkoholmissbruk
förelåg hos 45,2 procent av det totala, och
61 procent av det rättsmedicinska obduk-

iig:åTraet|ear,iearlåå.ååäus':a::Tc?{eesg|`,`;åaa:td?i
ett preventivt populationsprogramn utgör
framträdande determinanter för prematur
död bland medelålders urbana män.

Ftimline - möjlisteten till
snabbt erfarenhetsutbyte av
forslmings- och utvecklings-
arbete i primärvård.
Forslmings-och utvecldingsarbete (FOU) i
primärvård  avseende  både  förebyggande
och vårdande verksamhet har ökat haftigt
i Sverige under senare år. Hälsovårdsenhe-
ten  respektive  Socialmedicinska  enheten
vid lnstitutionen för Socialmedicin, Värd-
centralen Kronan  (VK)  i Sundbyberg har
till uppgift att vara ett stöd för primärvår-
den  i  hela  Stocldiolms  läns  landsting  när
detgällerFOUarbete.Förattmötabehovet
av erfarenhetsutbyte inom omrädet har ett
datorbaserat  in£ormationssystem   utarbe-
tats.

Under   en   förprojekteringstid   (1981-
1984)  har en modell tagits fram för en §å
kallad online databas - PRIMLINE (prima-
ry health care online) -med möjligheter till
registrering och återvinning av böcker, tid-
skriftsartildar,   bokkapitel,   särtryck,   pro-
jektbeskrivningar, AV-medel etc. Utom re-
presentanter från lnstitutionen för Social-
medicin,   VK   Karolinska   lnstitutet   och
Stockholms läns landsting, har Biblioteks-
högskolan i Borås deltagit i utvecklingsar-
betet. Under arbetet har även fortlöpande
diskussioner förts med Medicinska lnfor-
mations Centralen (MIC) vid KI.

I arbetet framtogs  intitialt ett så kallat
sökordssystem,  en  Tesaurus,  för  svenska
förhållanden som täcker det samhällsmedi-
cinska verksamhetsomrädet och delvis det
miljömedicinska  (allmän  medicin,  social-
medicin,  yrkesmedicin,  hygien  och  i  viss
månlångvård).Dettelmiskautvecldingsar-
betet är i stort avslutat. De sölffutiner som
arbetats fram är identiska med Medline och

Primline utgör en del av denna databas. Da-
tabasen är placerad vid Stocldiolms univer-
sitets  datacentral  QZ  och  därför  externt
sökbar från vårdcentraler med egen termi-
nal liksom från bibliotek.

Denandrahuvudlinjenunderförprojek-
teringen har varit att testa fram olika mo-
deller för att ge ''Primline databasen" ett in-
nehåll som kan vara värdefullt för primär-
vården.  Inom  ramen för detta arbete har
enkätundersölmingar  genomförts  för  att
kartlägga FOU-arbete i primärvården, dels
i Stocldiolms läns landsting och dels i Sveri-
ge i övrigt. SFAM har varit samarbetspart-
ner  i  den  rikstäckande  enkäten.  Kritiska
ffågor i enkätundersökningarna har varit:
Vad  pågår? Var någonstans?  och Vem  är
kontaktperson?  För pågående projekt re-
dovisas även syfte, aktuellt läge och doku-
mentation. Kopplingen mellan projekt och
bibliografiska dokument till exempel artik-
1ar,  projektrapporter  etc, som skrivits  uti-
från erfarenheter i projektet är unik för da-
tabasen Primline. Ett utvecklingsarbete om
hälsoupplysningsmaterialtillsammansmed
h-nämnden vid  Socialstyrelsen  pågår.  För
närvarande   innehåller   databasen   cirka
3.000 poster.

`E#:r,thd:,o#.rcåeeffte+:bTa%gt,rgnffid#idäla:S=

+  Bibtiotehshögsholan,  Box 874,  50115
Borås.

*   Institutionen för socialmedicin, Våid-
centralen Kronan,172 83 Sundbyberg.

S   vHå#[dss°n%#nLdn:nn:en's#oå:tksh°;t#sh  Sjtuåk#s

landsting,Box9099,10272Stockholm.
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FALLBESKRIVNING

Etiska konflikter för vårdpersonal
när patient vägrar behandling
Srv CONRADSSON . MONIKA LARSSON

Närpatientochvård,perso_nqlha,i
otik;a wppfa,f trimga,r om beha;nd-
ting     av     patien±ens     diqbet_es_,
resbek±erar personalen vid vård-
centralenpa,tieitienssjälvbestäm-
ma;nde  och  integritet,  trots  att
konsekvense:rna   i,nnebär    svåra
tidanden för patieitien och etiska
konftikler för p ersonalen.

Nyckelord: Fallbeskrivning, etik.

Hälso-ochsjulwårdslagenharnuvarit
i  bruk  sedan  1  januari  1983.  Under
denna tid har den dislmterats av och
till i massmedia. Särskilt § 3, som bland
annattalarompatientenssjälvbestäm-
mande och integritet och att behand-
ling  skall,  så långt  det är möjligt ge-
nomföras i samråd med patienten.

Andra  diskussioner  är sjulwårdens
bemötande av vårdsökande. Detta i sin
tur ledde till Spri-kampanjen och den
så kallade vitboken. Vitboken bygger
på förslag från patienter och personal
hur sjulwården kan förbättras och här
kom det fram just lffavet på att ''bli in-
formerad om min sjukdom, det har jag
rätt till" (5).

Etiska regler är inte enbart diskus-
sioner om fosterdiagnostik och trans-
plantationer utan även hur jag är som
vårdpersonal i mitt bemötande av pa-
tienter. Då tänker vi  närmast på res-
pektenförpatientensintegritet,detvill
säga okränkbarhet (3, 7).

Ett exempel är patientens rätt att av-
ståfrånbehandlingelleravbrytaenpå-
gående  behandling  trots  att  konsek-
venserna blir svåra lidanden.

Syfte
Syftet med denna rapport är a.tt disku-
tera,  dels  hur  respektera  patientens
självbestämmande och integritet, dels
hu  upprätthålles  fortsatt  goda  kon-
taktermellanpatientochvårdpersonal
då patienten vägrar behandling.

Problemprecisering

åealynsäpr:årtiqepnetre:::fiecncsepett::l::ddeiief¥:
reslagna b ehandlingen.

Material
På  vårdcentralen   söker   en   ensam-
stående 70-årig man för sin åldersdia-
betes som behandlats tidigare med tab-
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letter och dietföreskrifter. Det visar sig
atthanharejföljtdietföre§lffifternadå
han uppfattar detta som "en inshänk-
ning av sin frihet". Mannen uppger sig
ej ha några besvär av sin diabetes, men
det  flamkommer  under  samtalet  att
han är törstig och har stora urinmäng-
der och känner sig trött. Laboratorie-
proverna  visar  ett  alldeles  för  högt
blodsocker  och  både  dag-  och  natt-
urin innehåller stora mängder glukos.
Patienten får infomation om vikten
avatthålladietochtasinmedicin.Nya
prover planeras att göras vid hembe-
sök  eftersom  patienten har  svårt  att
förflytta sig på grund av gångsvårighe-
ter (använder rullator). De nya prover-
navisarännu`sämrevärdenochpatien-
ten  och  distriktssköterskan  kommer
överens om ett nytt hembesök om en
vecka för provtagning och kostinfor-
mation.

Före   det   planerade   hembesöket
kommer ett brev till vårdcentralen där
patienten  avböjer  fortsatta  provtag-
ningar. I brevet meddelar han även att
hans   "hälsotillstånd   är   synnerligen
8Ott''.

Cirka 5 månader senare kontaktas
distrilstssköterskan av en släkting som
är  på tillfälligt besök,  hon är väldigt
orolig   över  hans  hälsotillstånd  och
önskar att distriktssköterskan komm er
på hembesök. Vid hembesöket visade
det sig att patienten hade ett stort, illa-
1uldandegangränöstsårpåvänsterfot.
Distriktssköterskan  får  patienten  till
sjuldius efter stora övertalningar. Be-
net amputeras och patienten överförs
till   långvårdssjuldius  för  sårlälming
och protesträning.

Detta sjulrius lämnar patienten tidi-
gare än vad som är planerat, trots för-
sök till övertalning flån behandlande
läkare.Patientenstårnupåinsulinoch
efter kontakt fiän långvården övertar
distriktssköterskan med hjälp av hem-
sjukvårdare    insulinbehandlingen    i
hemmet.

Mannen har sedan nägra månader
vätskeansamling i höger fot och vät-
skedrivande  medel  ordineras  av  di-
striktsläkaren.  När  patienten  tog  av
denna medicin ramlade han vid ett till-
fälle  ur  rullstolen  och  vägrar  sedan
fortsatt medicinering.  Sedan  drabbas
patienten av en kraftig urinvägsinfek-
tion och vill absolut inte ha någon be-
handling för detta. Patienten säger sig

må utmärkt. Situationen för dagen är
att patienten får sitt insulin var].e mor-
gonochatthembesökavläkareärpla-
nerat till mitten av juni.

Under hela denna vårdperiod visar
patienten  en  mycket  negativ  inställ-
ning till sjulwård och sjuldius i synner-
het.  Under samtal anldagas  distrikts-
sköterskanföratthasldckatinpatien-
ten i  onödan,  det vill säga när benet
amputerades för cirka 1 år sedan. 0li-
ka hjälpinsatser i form av sjukgymnas-
tik och hembesök, som distriktssköter-
skan erbjuder, avböjes av patienten.

Diskussion
Vårt material belyser  dels patientens
egenbestämdauppfattningavsinsjuk-
domochdelsvårdpersonalensuppfatt-
ning av patientens vårdbehov. Här går
värderingarna av behandlingen isär.

Under  dessa två år, som patienten
varit känd av personalen på vårdcent-
ralen har han hela tiden varit samar-
betsovilligochvis.arenldarnegativism
emot vårdinstitutioner och vårdperso-
nal.

Vad detta grundar sig på har ej kun-
nat utrönas.

Mannens diabetes är av den karaktä-
ren att han måste sköta sin behandling
dagligen genom insulin, kost och mo-
tion för att motverka långsiktiga kon-
selwenser i fomi av exempelvis cirku-
lationsrubbningar.

Vårdpersonalensdilemmaservisom
att - hur kan man förmå en patient att
ändra livsstil med syfte att ändra prog-
nosen för en allvarlig sjukdom. Varför
följer patienten inte "goda räd"? (6)

Patienten  är  fortfarande  verksam
med att slriva artildar och böcker men
oresonlig i dislmssioner när det gäller
hans sjukdom. Han har vid ett flertal
tillfällen, dels av läkare på vårdcentra-
len och sjuldus och dels av distrikts-
sköterskor fått tydlig information om
vad sjukdomen leder till om han inte
`följer den föreslagna behandlingen.

Han har nu accepterat att han får
hjälp   med   insulininjelstioner   varje
morgon av hemsjukvårdare. Han för-
söker även följa de kostråd som han
fåttavdistrildssköterskanvidtvåhem-
besök.  Däremot vägrar  han  att göra
träningsprogrammet  för  benstumpen
ochattsittamedandrabenetihögläge.

I etiska regler för läkare punlst 5 står
det att: "Läkaren får inte göra sin auk-
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toritet gällande så att han inkräktar på
patientens rätt att bestämma över sig
själv."  (6, 7)

Patientens  rätt  att bestämma  över
sig själv betonas särsldlt i hälso- och
sjukvårdslagen § 3 och i tillsynslagen
§ 5 och detta fall visar tydligt att vård-
personalen vårdat patienten på hans
villkor.  (2, 4)

När  patienten  vägrar  att  besöka
vårdcentralen  för  undersökning  och
i]rovtagning    erbjuder   man   istället
hembesök.Närpatientenvägrarmedi-
cin för §itt svullna ben och uinvägsin-
felstion  accepteras  detta  av  persona-
len. Genom den dagliga kontakten vid
insulingivningen har  de dock möjlig-
het att kontrollera hans hälsotillstånd.

I  etiska  regler  för  sjul§köterskor
punkt 1 står det följande: "Sjulsköter-
skans primära ansvar är trefaldigt: att
bevara liv, att lindra lidanden och. att
beffämja hälsa." (1)

När  vårdcentralen  erhåller  brevet
från patienten där han avböjer diabe-
teskontrollerna i fortsättningen accep-
teras detta av den berörda vårdperso-
nalen, men för säkerhets slmll bokade
man in ett äterbesök om han under den
närmaste tiden shille ändra uppfatt-
ning.

Genom   ölika   insatser   bidrar   di-
striktssköterskorna till att underlätta
och  lindra  konselwenserna  av  ben-
_amputationen.

Det är möjligt att upprätthålla goda
kontakter mellan patient och vårdper-
sonal, som anges i HSL § 3,  trots att
vården i hög grad sker på patientens
villkor.

När distriktssköterskan besöker pa-
tientenutsättshonföranldagelserfrån
honom, för att benet har amputerats.
Trots detta ger inte distriktssköterskor
och övrig vårdpersonal upp utan job-

barhelatidenmedpatientensbästaför
ö8Onen.

Sammanfattning
Det är inte ovanligt att vårdpersonal
arbetar under liknande villkor. Många
gånger får de ta emot patienternas ag-
gressioner när dessa får vetskap om sin
diagnos eller hamnar i lrissituationer,
som  till  exemp.el  att ej  acceptera sin
sjukdom.

Vad kan man göra?
Förstochfrämstdiskuterainomper-

sonalgruppen om en gemensam policy
i arbetet med dessa patienter och ofta
ärnågonformavhandledningnödvän-
dig.

Utbildning  i  form  av  studiedagar
medinnehållavbemötandeavpatient,
etiska regler, människosyn, värdering-
ar och samtalskonst för "det är oetiskt
att vara okunnig''. (7)

Referenser:
1. LIC-förlag  1982:  Om  etik, ICN.
2.  SFS  1980:11. Lag om tillsyn över hälso-
och sjulwårdspersonalen med flera.
3. SHSTF 1984: Etik-konflikter och värde-
ringar i vården.
4.  SOSFS  (M)  1982:50.  Hälso-  och  sjuk-
vårdslag.
5. Spri,1983:  Självldart eller...  (vitboken).
6. Spri, 1984: Etik ansvar kommunikation.
7. Wretmark G: Etik i vården, studentlitte-
ratur  1983:  178.

Författapresentation:
Stv   Co"adsson,   distrikissköteiska,
avdelningsföreståndare  vi,d  BTunke-
bergs vårdcentral, Stockhol,m.
Monika Larsson*, ästr{klssköterska,
fil  kand,  utbizdmingstedare  vid  Ut~
bildnin gssektionen,       S abb atsb er gs
sjukhus.
•Postadress:  Box  6401,11382  STOCKHOLM

Bilaga 1.
Utdrag ur LåkaTregler
AfiE_#ä#¢%ig&evdesnvserj£g=„5ää\8{=r£örbunds

sigDeennssvoå=ovcaita`ä|s{å::snfsu#'iåFgairftitsaogit
krävergodakunskaperochviljaattfölja
de  etiska  krav  som  läkarna  sedan  år-
tusenden erkänt vara normgivande. Det
förtroende och den handlingsfrihet som
tillkommer läkaren grundar sig på hans
personlighet och vetande.

Den som vinner inträde i Sveriges Lä-
karförbund skall ständigt låta sig ledas
av följande regler och skall inte medver-
ka i sådan vård där han salmar frihet att
handla efter dessa.

V. "Läkaren får inte göra sin a.uktori-

i|:etngtäl:å:åtetåitåtetstäqåin::älä:as:gpsiäFå,;

Bila8a 2.
Utd,rag u± Etiska regleT f ör
sjuksköterskor 1973
Sjuksköterskor vårdar de sjuka, påtager
sig  ansvaret  att  skapa  en fysisk,  social
ochandligatmosfärsombidragertilltill-
frisknande  och  riktar  uppmärksamhe-
ten på förebyggande av sjukdom och be-
varande  av  hälsa  genom  undervisning
och föredöme. De arbetar i hälso- och
sjukvärdens tjänst för individen, famil-
jen och samhället och samordnar sitt ar-
bete med andra yrkesgrupper inom häl-
so- och sjukvården.

Att tjäna  mänskligheten  är  sjukskö-
terskornas  främsta  uppgift  och  skälet
för sjuksköterskeyrkets existens. Beho-
vet av sjulwård är universellt. Sjukskö-
terskans arbete är grundat på individens
behov och är därför icke bundet till na-
tionalitet, ras, religion, hudfärg, politik
eller social ställning.
1.   Sjuksköterskans  primära  ansvar  är

trefaldigt: att bevara liv, att lindra li-
dande och att beffämja hälsa.

Rökeren
sånökeralla.

Det mesta av röken går ut i luften som a[la andas.
Måste du röka så gör det där ingen annan får obehag.

SOCIALSTYRELSEN

SKRIV OCH  BESTÄLL AFFISCHER OM  PASSIV ROKNING FRÅN SOCIALSTYRELSEN, DISTRIBUTIONSCENTRALEN.10630 STOCKHOLM.
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/SbFmaE°gdshgry:pkpspse¥nkmdeeffekerhönsibåda

/enmyGketgodbalansmellaneffektochbieffekterhar
uppnåtts med Salues-K

c¢den låga Salures-K-dosen,1-2 tabletter dagHgen, gav en
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Attitydundersölming vid en vårdcentral
i Lund
•OLOF HOLMDAHL . THOR LITHMAN

I en serie attitydundersökringa;r
i Mal,möhyis läns landstings om-
råde genomfördes vecka 3, 4, 5
och 6 1984 en enkät vid en rela-
ti,vt nyöppnad vårdcentral i
l.und. Dema visar stor l,ikhet i
sva;rsfördelringen med övriga
enkäter som genomf örts i orter
med_eti irtindre varierat sjuk-
vårdsutbud. Borffallst vci,r myc-
het lågt och svaren var geriom~
gående positiva, vilhe± tol.kas
som en effeki a,v nyti{Ikorma re-
surser i sig. Den konstartia
sva,rstördetringen tyder på att
metoden är arwändbar a±t mäta•skil,l,madeT mel,lan otika enheter

euer på samma enhet vid otika
tidpunk±er.

¥yckelord: Attityder,  enkätundersök-
ning,  verksamhetsplanering,  utvärde-
ring, primäfvård, metodik, Malmöhus
län.

Bakgrund och syfte
Patientenkäter är numera ett utvärde-
ringsinstrument som börjar vinna all-
mäntaccept.Detsägermeräntraditio-
nella produktionsmått, känns angelä-
getförvårdpersonaleneftersoihdetpå
ett självklart sätt kan leda till omedel-
båra förändringar och är i linje med
den nya hälso-och sjukvårdslagens in-
tentioner  genom  att  ge `patienterna
möjlighet att bidra till utformningen
av vårdutbudets organisation.

En animerad debatt om primärvår-
dens servicebenägenhet ägde mot bak-
grund av privata initiativ rum under
vårenl983.Dennagördetspecielltint-
ressant att pejla behovet av hembesök
och kvällsbesök. Behovet av så kallade
charmkuser   kan   undersökas   med
hjälp av frågor vilkas svar förmedlar
den allmänna inställningen till vård-
centralen.

Enkäter  som  speglar  patienternas
inställning till olika förhållanden har
gjorts  pä  slutenvårdsavdelningar  (1).
Under  70-talet  har  man  i  Dalby  (2)
kartlagt ett urval av befolkningens in-
ställning till vårdcentralen och lasaret-
tet och liknande undersökningar har i
början av 80-talet börjat genomföras
på olika häll (3, 4).

14

Det datasystem för diagnosregistre-
ring som för stora delar av primärvår-
den är i bruk i Malmöhus läns lands-
ting innefattar diagnos, personuppgif-
ter och administrativa uppgifter. Dess-

suotåmb|ånisaååaktailaandååiw#igiif3få:
på kortare enkäter. Denna t5p av enkä-
ter har genomförts vid vårdcentralen
Vellinge under våren 1983 och senare
äveniYstad,Skuup,Sjöbo,Anderslöv,
Hörby och Eslöv. Metoden för sådana
enkäter redovisas i en tidigare artikel i
AdFe*ådi#je`:'denhärredovisade

enkäten från de övriga är att den är ge-
nomförd  på  en  ort  där  det finns  ett
stort  och  varierat  sjulwårdsutbud  i
form av regionsjuldius och privatläka-
re. Det finns alltså större valmöjlighe-
ter för den befollming som bor i vård-
centralens  upptagningsområde  vilket
gör det intressant att jämföra resulta-
tenmedövrigavårdcentralersochock-
så att ta reda på i vilken mån man bru-
kar  ta  kontakt  med  vårdcentralen  i
första  hand  om  man  är  sjuk.  Vidare
kanmanmedenöversiktligjämförelse
mellan  enkätutfallen på  olika ställen
pröva metodens tillförlitlighet genom
att undersöka konstansen i fördelning-
en av svar på olika ff ågor.
mmärvården i Nöbbelöv
Upptagningsområdet  omfattar  nord-
västra Lund.  Av  områdets totala be-
folkning är cirka 2/3 bosatta i tätorten
Lund och 1/3 är landsbygdsbefolkning
i  Lunds  kommun. Antal invånare är
cirka 7 000 med en relativt ung befolk-
ning.

Området  byggdes   1973-1978  och
betraktas  socialt  och  bebyggelsemäs-
sigt som ett bra område. Befolkningen
är blandad men präglas av småhusäga-
re med en tvåpucklig åldersfördelning
och en taxerad inkomst över genom-
sriittet. Det finns dock ett antal flerfa-
miljshus där situationen är en annan
med en tredjedel ensamhushåll och en
taxerad inkomst under genomsnittet.
Där bor många ungdomar själva eller
som sambo. Socialhjälpsfrekvensen är
1,9°/o  i  området  mot  3,3°/o  för  hela
Lund. Andelen ensamstående mödrar
är  14°/o,  samma  siffra  som  för  hela
Lund. Andelen utländska medborgare
är cirka 5 °/o varav flest från Danmark,
övriga Norden och Polen.

Nöbbelövs  vårdcentral är en trelä-
karstation som även inrymmer BVC,
MVC  samt  distriktssköterskemottag-
ning. Den öppnade i november 1981.
Arbetet sker på traditionellt sätt och
nägonuppdelningivårdlagharännuej
skett.   Patientbokningen   sker   enligt
den så kallade Lerumsmodellen och en
sköterska finns tillgänglig för telefon-
rädgivning hela dagen.  Man försöker
åstadkomma största möjliga kontinui-
tet i läkarkontakterna både vid de aku-
ta  och  de  tidsbeställda  besöken.  Di-
striktsläkare   ffån   Nöbbelöv   sköter
MVC,  BVC,  hemsjukvård,  skolhälso-
vård, servicehem och en öppen pensio-
närsmottagning för pensionärer bosat-
ta i hela Lund. Detta gör att i princip
endast en mottagning rullar åt gången.
Trots detta har väntelistan kunnat hål-
las mycket kort och en stor del av pa-
tientema som hört av sig beredas tid
redan till samma dag.

Undersölmingsmetod
Frågeblanketten  innehöll  med  några
undantag samma ffågor som använts
vid  andra  vårdcentraler.  Därigenom
lmnde    svarsfördelningen    jämföras.
Frågan "Brukar du i första hand kon-
takta vårdcentralen vid sjukdom" var
nykonstruerad.  Frågor om hembesök
varit att föredra samt hu man uppfat-
tade  läkartider,  väntetid  i  väntrum,
kontinuitet  och  telefonkontakt  ställ-
des vid samtliga enheter. Enkäten ge-
nomfördes under vecka 3, 4, 5 och 6
1984 för samtliga patienter som sökte
läkare   under  perioden.   Patienterna
fi7llde i och återlämnade fiågeforumlä-
ret före behandlingen. Föräldrar svara-
de för sina barn. De som inte tidigare
sökt vårdcentralen svarade endast på
frågor relaterade till det aktuella besö-
ket. För övrig metodbeslffivning hän-
visas till tidigare artikel (5).

Material
Totalt gjordes 516 besök under perio-
den.Fråndessafårmandrafyradärdet
inte gick att para ihop frågeblankett
med  svarsblankett,   50  som  tidigare
sökt och Jyllt i blanketten och de fyra
hembesök då inte någon blankett läm-
nades ut. Av de återstående 458 vägra-
de åtta att svara, varför bortfallet va
1,7 °/o. Dessutom fanns ett visst intern-
bortfall, det vill säga bortfall på ensta-.
ka frågor.
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De återstående 450 patienterna ut-
gör den undersökta populationen och
fördelarsigefterålderochkönprocen-
tuellt enligt tabell 1,

Tabel[  ].
Anta[ patienter som besvarat enkäten
efter kön och ålder (procent).

Ålder                     M             Kv           Totalt

Åldersfördelningen vid de besök som
gjordes vid vårdcentralen 1983 visade
god överensstämmelse med den under-
söktapopulationen.Könsfördelningen
visade motsvarande k`rinnlig övervikt.
På grund av denna övefensstämmelse
görs  ingen  standardisering vilket  an-
narsvaritnödvändigtvidstarktålders-
eller  könsberoende flågor. Åldersför-
delningenanslutersigocksåganskaväl
till områdets totala befollmings ålders-
struktu  förutom  att  äldre  är  över-
representerade bland de sökande vil-
ket ju är rimligt.

Resultat
På frågan "Hade ett läkarbesök i hem-
met idag varit bättre £ör dig med din
ditt alstuella. besvär" svarade  18 °/o ja.
Bland akut sökande i åldersgruppen 0-
14 var andelen så hög som 36 °/o. Sym-
tom från luftvägar och öron dominera-
de bland diagnoserna.

På fiågan "Hade det varit bättre att
komma ilwäll" svarade 18 °/o ja. T}mgd-
punkten låg här istället i  åldersgrup-
pen 15-44 år där 25 °/o svarade ja. Av
de 80 patienter som svarade ja hade 47
velat komma ldockan 18,  19 ldockan
19, 2 ldockan 20, 3 ldockan 21 och ing-
en ldockan 22 medan 9 patienter inte
specificerade sina önskemål.

På frågan "Har du besökt vårdcent-
ralen  tidigare"  svarade  83°/o  ja  och
17 °/o nej. Totalt 375 patienter svaiade
ja och fick svara på de följande attityd-
ff ågorna vars utfall presenteras i figur
1.  Vet  ej-svaret  redovisas  inte  varlör
staplarna får olika längd. Det interna
bortfallet varierade mellan lmappt 1 °/o
på frågan om det var lätt att komma
fiampåtelefontilllmappt10°/opåfrå-
gan om man fick träffa önskad läkare.

Frågan om hu sjulwården i Nöbbe-
löv fungerar besvarades av 362 av 375
patienter. 98 °/o .svarade mycket bra el-
ler ganska bra,1,5 °/o  svarade varken
bra eller dåligt eller ganska dåligt och
0,5 °/o mycket dåligt.
Diskussion
Man kan natuligtvis rikta kritik mot
att på detta sätt fråga sina patienter
som står i ett visst beroendeförhållan-
de vad de tycker om den vårdgivande
inrättningen  och  försöka  dra  några
slutsatser av utfallet. Även om patien-
terna tillförsälffas full anonymitet är
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Figur  1.
Fördelning av svar på olika attitydfrågor.

I Du  brukar  i  forsta  hand  kontakta vårdcentralen  vid  sjukdom.

Du har fått tid hos den  lakare  du önskar

1

Det ar latt  att  komma  fram  i  telefonen  till  vårdcentralen.

Du får traffa samma lakare vid  varje  besok.                                  |

1

Behover  intesitta  ochvanta  i  behandlingsrummet.            |

'''

Behover inte sitta  och  vanta.i  vantrummet.

Lakama  brukarha gottom tid att lyssna  på  mina  problem.       |

'1

60        50         40         30         20         10                        10

det fullt förståeligt att alla kanske inte
känner  sig  fullt  övertygade.  Det  får
dock sägas att blanketten presentera-
des på så sätt "att vi ville veta vad folk
tyckte om oss för att kunna bli bättre
där vi fallerade" vilket förhoppnings-
vis inbjöd till konstruktiv kitik. Pre-
senta.tionen  av  enkäten  mötte  också
övervägande positiva reaktioner.

Bortfallet  i  enkätema  på  de  olika
vårdcentralernatyderpåattmanligger
påcirka10°/oommansköterrutinerna
men om man har god kontakt med de
som  söker kan man §om i  Nöbbelöv
komma ned betydligt lägre.

Andelen   patienter   som   önskade
hembesök(cirkal/5)slrildesigintevä-
sentligt vid  de  olika vårdcentralerna.
Landstinget  har  redan  i  sin  primär-
vårdsplan rekommenderat en mera li-
beral inställning till hembesök vilket
synes svara mot ett uttalat behov. Det
gäller  särsldlt  akut. sjuka  barn  med
symtom från luftvägar och öron.

Samma  andel  hade  föredragit  att
kommapålwällenmennuiställetmed
en överrepresentation av yngre vuxna.
Även vid övriga vårdcentraler var an-
delen cirka 1/5 med samma överrepre-
sentation  för  yngre  vuxna  personer.
Mycket få vill komma senare än ldoc-
kan 19. Det är rimligt att tro att skälen
har med arbetet att göra. I Dalby har
det visats att det framförallt är heltids-
arbetande personer med bam som vill
utnyttja en  sådan möjlighet  (6). Den
prakiska konselwensen blir att lwälls-
öppet  senare  än  till  ldockan  19  inte
svarar  mot  nägot  behov,  något  som
samtliga  enkäter  entydigt  visat.  När
det gäller läkartid är patienterna över
lag positiva och inga större sldllnader
mellan könen eller olika åldersgrupper
kan ses. Vid de olika vårdcentralerna
varierar andelen negativa svar mellan
7°/o  och  13°/o.  Väntetiden i  behand-
lingsrummet upplevs genomgående på
alla vårdcentraler som mer besvärande
än väntetiden i väntrum. Med undan-
tag för en vårdcentral anser 6-18 °/o att

20         30         40         50         60         70         80        90        100

väntetiden i väntrummet är för lång
medan   variationsvidden   vad   gäller
väntetidenibehandlingsrummetligger
mellan   16°/o   och   39°/o.   Den  yngre
vuxengruppen och föräldrar till sjuka
barn är mest lffitiska. Man bör kanske
tänka  på  att  synkonisera  ''insättan-
det" av patienter på rummen med lä-
karnas arbetstakt.

Frågan "Brukar du få träffa samma
läkare  vid  varje  besök" besvaras  ne-
kande  av  35°/o.  Detta  kan  jämföras
medsvaretpåfråganomönskadläkare
där  endast 8°/o  inte  anser sig ha fått
träffa önskad läkare. På denna fråga är
i gengäld en relativt stor andel (27 °/o)
indifferent. Rutinen är att man aktivt
försöker ta reda på.om patienten öns-
kar en viss läkare och i så fall om möj-
1igt tillgodose detta. Av svaren på frå-
gan att döma ser detta också ut att han
lyckats. Patienterna kan svara nej på
flågan  om  kQntinuitet utan  att vara
besvärad av någon diskontinuitet och
de kan också ha en fullständig episod-
kontinuitet.  En  kontinuitetsstudie  i
Anderslöv (7) har visat att en högre an-
del faktiskt har fullständig kontinuitet
vid såväl akuta som planerade besök.
Vid övriga vårdcentraler var andelen
som svarade nej mellan 1/3 och drygt
hälften.

När vårdcentralen i Nöbbelöv öpp-
nades fördes en diskussion om sköter-
skan skulle ha bestärida telefontider
eller vara tillgänglig under hela öppet-
hållandetiden varvid man fastnade för
det senare alternativet. Det har resulte-
rat i att endast 3 °/o av patientema tyck-
te att telefonrutinerna inte fungerade
bra  medan  andelen vid  övriga vård-
centraler var  cirka  10°/o med ett un-
dantag.

Mycket glädjande är också andelen
positivasvarpåfråganommaniförsta
hand brukar kontakta vårdcentralen
vi-d  sjukdom  (ospe-cificerat)  eftersom
målsättningen är att sköta de vanliga
` vardagssjukdomarna inom alla specia-
liteter. Omkring 90 °/o svarade ja utan

15



@,,!i-___=i:::-`E----:==`-:__==:

',Ie§t®5©©®
ti'mlsr

-''--<------1<+

#:#§::.Katsokäyuöohjetla

!i:i,,,s,,ykav,

!m:i,Bb|ik,afstryges,

Wkav,

•-=- 1-" ---ii -------
Diabur-Test® 5000

för bestämnlng  av urlnglukos

Boehringer Mannheim Scandinavia AB
Box  147,16126  Bromma  1, Tel. 08-988150



sldllnader  i  olika  åldersgrupper  eller
mellan könen.

En allmänt hällen fråga om inställ-
ningen är patienterna tydligen benäg-
naattbesvarapositivtomdeinteärde-
ciderat missnöjda. Detta gör att utfal-
let  kan  bli  trevligt  men  att  ffågan
egentligen inte är särsldlt användbar i
seriösa   sammanhang.   Möjligen  kan
man se en viss slrillnad mellan ganska
och mycket positiva. Detta skulle ha
kunnat analyseras med hjälp av en fin-
graderad skala från 0 till 100, där man
inte behöver uppleva samma problem
att svara negativt som vid formulerade
alternativ.

Undersölmingen riktades till patien-
ter som sökte på vårdcentralen. Med
hänsyn till det väl varierade sjulwårds-
utbudet i Lund skulle en postenkät av
samma slag som gjorts i bland annat
Dalby och sjöbo (2, 3) kunna kartlägga
den allmänna inställningen till den lo-
kala  primärvården  hos  områdets be-
follming.IDalby(2)hardetvisatsigatt
människor som sökt vårdcentralen de
senaste två åren är mer positivt inställ-
da  än  andra.  Den gruppen bör vara
jämförbar med den grupp vår under-
sölming studerat där enkäten besvara-
des innan besöket om de hade sökt tidi-
gare. Resultatet var också jämförbart.

Konstansen i svarsfördelningen mel-
lanolikavårdcentralertyderpåattme-
toden är användbar till att mäta atti-
tydsldllnader. Den kan därför använ-
das exempelvis till att utvärdera orga-
nisatoriska förändringar både mellan
jämförbara vårdcentraler och på sam-
ma vårdcentral före och efter föränd-
ringar.

Sammanfattningsvis var alltså utfal-
let övervägande positivt utom på frå-
gan  rörande  kontinuitet.  Dock  var

1dart färre negativa här än på någon av
de övriga vårdcentralema där motsva-
rande enkät använts. På de övriga atti-
tydfrågorna var utfallet ldart bäst för
Nöbbelöv och Anderslöv där siffrorna
var mycket lika utom vad gäller lättill-
gänglighet i telefon där endast 3 °/o var
negativa i Nöbbelöv. Man kan natur-
livtvis spekulera i anledningen till det-
ta. En anledning kan vara nyskapade
resurser i  sig som gör det möjligt att
snabbt ta emot patienter och ge sig tid
med dem. Nöbbelöv är nyöppnat 1981
och Anderslöv har under 80-talet ex-
panderatfrånenläkarstationtillehtre-
läkarstation. En annan anledning kan
vara en allmänt positiv inställning hos
sjulwårdspersonalen.  Det  är  i  så fall
värt att hålla i minnet vid utvärdering-
en av nya organisatoriska modeller att
sådana ospecifika faktorer kan slå ige-
nom så pass kraftigt.

Slutsatsenavgenomfördaenkäterär
att övervägande delen av patientema
är positiva till primärvården. På vissa
enheter och för vissa funktioner kan
man finna ldart angränsade problem
somkanåtgärdasmedenkätersomun-
derlag. Telmiken kan ocl#å användas
för att studera effekten av organisato-
riska förändringar och för att jämföra
enheter  med  olika  organisationsmo-
dell. I vårt landsting är det aktuellt när
vi nu genomför vårdlagsindelning.
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Abstract
AI`TITUDE   SURVEY   AT   A   HEAITH
CARE CENTRE IN LUND, SWEDEN
lnaseriesofattitudeserveysintheMalmö
County Council Distri.cts an inquiTy u!as
undertahen  during weeks 3,  4,  5  and 6,
]hgesa4tihatcaarecoc%npt%g#r#te%.på#yuonpdfnTehde

results display a high degTee of simila;rity,
as  far  as  response  distribution  is  cqn-
cerned, with bther inquiTy studies under-
taken at locations with a less vaTied medi-
calservicesresource.Thenormazresponse
rate was veTy tow and the answers positive
throughout  wlrich  is  inlerpreted  as  qn
effect  of  recentty  added  resoiÄrces.  The
Stthaeb#:%°dnc%ndisetr::eudtif°o#%ed%::tr£:;hd#_

ferences  between  diffeient  institutional
units or whj.thin the same unit at diff erent
points in time.

Författarpresentation:
Ozof Hol.mdahfi är distrik±sl,åhare vid
vårdcentralen, Nöbbelöv.
Tor lj,thman är epideriolog vid MiL
jömedicinsha   emheten,   Mal;möhus
Zäns landsting.
*Postadress: Nöbbelövs Vårdcentrail,

Nöbbelöv§ torg 1,
222 52 Lund`

Täkinnt:ådräLrbneahga°gr
0

Alla som vistas i rökig miljö röker. Även om de inte är rökare.
Måste du röka så gör det där ingen annan får obehag.
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Vem svarar för remisserA{onsultationer
inom länssjulwården? - En studie från
Kronobergs län
TOMAS SVENSSON

För at± ha,rtlägga vem som sva-
rar för rerrtisser tiLl otika Zäns-
sjukv årdskliriker regi strerade s
under en period våren 1:984
samtäga remisser til,1 et± antal
kl,j,niher på lasaretten i Växjö
och ljungby. Studien visa;r att
di,str{k±slÄkama sva,rar iör fäne
remisser än väntat, ctrka 50 pro-
cerit, vi,d flerialet klj,ni,ker. Läns-
sjukvårdens egen a,mdel vid de
otika klj,rikema va,rieTar mell,an
19-56°/o. Fötetagsläka;re och pri-
vatiökare sva,rar för en relativt
hög a;ndel på ortoped- och
hudklirikema.

±[yckelord:   Samverkan,   primärvård,
slutenvård, remisser.

Introdukion
Tidigare har det på ett flertal platser
studerats hur stor andel av distriktslä-
karnas totala andel patienter som blir
föremål för remiss till länssjulwården.
Dessa  studier  har  visat  att  av totala
antalet patienter på distriktsläkarmot-
tagningama remitteras 3-10 procent.
Vid en undersölming på fem vårdcent-
raler i Kronobergs län 1983 var mot-
svarande siffror 5-8 procent.

Få  studier  har  redovisats  över  re-
missfördelningar vid enslrilda ldiniker,
det vill säga vem svarar för remisserna
till de olika ldinikerna inom länssjuk-
vården.  Det  framhålles  ofta  att  di-
striktsläkarna svarar för merparten av
remisserna   till   länssjulwården.   Hur
förhåller det sig i verldigheten? Svarar
distriktsläkarna för merparten av re-
misserna till länssjulwården? Om inte,
varifrån kommer remisserna?

Författaren till denna artikel valde
att  tillsammans  med  patologen  Per
Magnusson    centrallasarettet   Växjö
samt psyldatern  Niels  Guldberg-Kjär
St  Sigfrids  sjulhus,  som  grupparbete
uhder en FAL-kurs studera remissför-
delningarna   vid   centrallasarettet   i

ya¥,:ö;åå:ä#fteilå:j:g|niå:st,i|L|:å.gby
Land§tinget`Kronobergäruppdelati

ett ö§tfa och ött vä§trä distrikt. I östfa
di§triktet  bör  119000  ihvånafe,  det
firiri§ 14 väfdcentralei. samt centralla-
•särettet i Växjö. I västra distriktet bor
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56 000 invånare, det finns 5 vårdcent-
raler samt länsdelssjulhuset i Ljungby.
På vårdcentralen Dockan, länets störs-
ta  vårdcentral  med  7  distriktsläkar-
tjänster,  finns  särsldld  röntgenavdel-
ning  samt  polikliniska  mottagningar
förblandannatögon-,gyn-,kirurg-och
medicinldiniker.

Material och metod
Till samtliga ldiniker på centrallasaret-
tetivä*.ö,länsdelssjukhusetiLjungby
samt St Sigfrids mentalsjukhus sändes
i början på februari 1984 ett brev med
begäran  om  registrering  av  remitte-
ringsinstans.  Klinikema  uppmanades
registrera remisserna  under perioden
13/2 -29/41984, det vill säga cirka 2,5
månad.  Samtliga ldiniker erhåll sam-
ma registreringsunderlag vilka upptog
följande   remitteringsinstanser:   Alla
ensldlda  vårdcentraler,  alla  ensldlda
ldiniker,  företagsläkarna  sammanför-
da till en grupp totalt 15 stycken, pri-
vatpraktikerna  sammanförda  till  en
grupp totalt z= 10 stycken, förutom spe-
cialistläkarmottagningen i Vä*.ö som
särsldlt  redovisades.   Några   kliniker
har själva valt att särredovisa följande
remitteringsinstanser:  Optiker,  BVC,
samt  skolhälsovård.  Klinikerna  upp-
manades registrera samtliga remisser/
konsultationer - akuta som planerade,
polikliniska  som  inneliggande.  Regi-
streringen gjordes av den sköterska el-
ler sekreterare som normalt registrerar
och  fördelar  remisserna  på  de  olika
doktorerna.
Resultat
Remissfördelningarna vid de ensldlda
ldinikerna framgår av tabellerna 1 och
11. Vid redovisningen här har en sam-
manslagningavremitterandeinstanser
skett  enligt  följande:  Distriktsläkare
östra,  distriktsläkare västra,  distrikts-
läkare totalt,1änssjulwården, företags-
läkare, privatpraktiker, sp e cialistläkar-

g:åppepkti;lsoöl:ä;lgs,?xg#tåfaotE:il:%:
misser fiån  sjuldiem, regionsjulwård,
laboratorieläkare,  militärläkare  samt
afieste§iavdelniflg, som regel fråga om
enstaka/udda remisser.

Minst antal  remisser  emottages  av
ihfektions- och bafnklinikerna, under
pefioden  endast  254  respektive  270
remisser. Flest antal remisser emotta-
ges  av  lrirurgkliniken  i  Växjö,  1294

remisser  under  perioden.  Vid  två  av
ldinikema,  barnkliniken i Växjö  och
kirurgkliniken  i  Ljungby,  svarar  di-
striktsläkarna för 75 procent av totala
antalet remisser. Vid  de  övriga klini-
kerna svarar distriktsläkarna för cirka
50 procent av totala antalet remisser.

Vid infektions- och ögonklinikerna
är länssjukvården största remitterings-
instans och svarar för 48 respektive 56
procent av totala antalet remisser. Vid
övriga kliniker svarar länssjukvården
för 19-31 procent av totala antalet re-
misser.

Företagsläkarna  svarar för  19  pro-
cent vid ortopedkliniken,  18  procent
vid hudkliniken, 10 procent vid ögon-
och öronklinikerna samt 9 procent vid
kirurgklinikeniväxjöavtotalaantalet
remisser till respektive ldinik. Privat-
praktikerna svarar för 16 procent  vid
öronldiniken av totala antalet remis-
Ser.

I  tabell  111  redovisas  remissfördel-
ningen vid röntgenavdelningarna. Di-
striktsläkarna svarar endast för 21 res-
pektive  23  procent  av totala  antalet
remisservidröntgeniväxjörespektive
Ljungby. Länssjulwården svarar för 72
respektive 69 procent.

Medicinldiniken i Väx).ö önskade ej
delta i studien. Från St Sigfrids sjukhus
inkom bristfälligt material, dels var få
remisser registrerade, dels felaktigt re-
gistrerade.

Diskussion
Genom den företagna studien har det
visats vem som svarar för remisserna
till de olika ldinikerna inom länssjuk-
vården i Kronoberg. Det är av stort in-
tresse att få detta ldarlagt. Många har
sannolikt haft en felaktig uppfattning
och framför allt bibringats en uppfatt-
ning att distriktsläkarna svarar för en
betydligt högre andel av totala antalet
remisser än vad som framkommit i stu-
dien.

Med anledning av att primärvården
ärrelativtdåligtutbyggdistorstädema
bör rimligen andelen distriktsläkarre-
misser vara  lägre  i  storstäderna.  För
övriga landet torde sannolilst det fram-
komna resultatet gälla.

Det är ej förvänande att distriktslä-
karna svarar för 75 pröcent av fömis-
serna  till  barnkliniken  eftersom  det
förutom  distriktsläkarna  är  få  klini-
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Tabe][  1.
Remissfördelning, akuta och planerade remisser för tiden  14/2-29/41984.

Barn klin Gyn klin(CW) Hud klin lnf klin Kir klin'CLV) Kir klin(LL)

Totala antal  remisser 270 308 345 234 1294 1061

Distriktslä kare,  östra 138 155 93 76 644 10

Distriktsläkare,  västra 65 28 80 30 35 780
Distriktsläka re, totalt 203    (750/o) 183    (59%) 173    (500/o) 106   (450/,) 679    (540/o) 790   (75%)
Länssjukvården 52    (190/o) 94   (31%) 95    (28%) 112   (480/,) 321    (25%) 184    (17%)

Företagsläkare 62    (18%)13 9 110        90/o 6720
Privatpraktiker 212 18 3 45
Specialistläkargrupp 13 1 25
Skolhälsovård

2 3 114ÖvrigtBVCOptiker 1

Tabell  11.

Remissfördelning, akuta och planerade remisser för tiden 14/2-29/41984.

Ort  klin ögon  (cLV) ögon  (Dockan) öron*  (CLV) Möd  LL

Totala antal  remisser 635 341 •306 673 347

Distriktsläkare,  östra 286 88 91 285
200Distriktsläkare,  västra 61 33 46 23

Distriktsläkare,  totalt 347    (55%) 121    (350/o) 137    (45%) 308   (460/o) 200   (58%)
Länssjukvården 143   (23%) 190    (56O/o) 55    (18o/o) 119    (18%) 103   (30%)

Företagsläkare 122    (19%) 2 30    (10%) 67    (10%) 17

Privatpraktiker 11 144 1 107    (16%)17 1512

Specialistläkargrupp 12 1

Skolhälsovård 11

Övrigt 2 17 42
BVC

8 54   (18%)
13

Optiker

*Endast planerade,  ej  akuta  remisser

Tabell  111.

Remissfördelning, akuta och planerade remisser för tiden 14/2-29/41984.

Rt8  (CLV) Rtg  (Dockan) Rt8CLV+Dockan Rtg  LL

Totala antal  remisser 9154 1004 10158 4097

Distriktsläkare,  östra 1328 721721    (72%) 2049
939Distriktsläkare,  västra 92 92

Distriktsläkare,  totalt 1420   (160/,) 2141    (21%) 939   (23%)
Länssjukvården 7264   (79°/o) 22   (   2%) 7286   (72°/o) 2805   (69%)
Företagsläkare 166 216 382 278
Privatpraktiker 236 829 244 45
Specialistläkargrupp 68 68 1416
Skolhälsovård 29
Övrigt 8 8

ker/andra enheter som remitterar till
barnkliniken,  bland annat remitterar
över  huvud  taget  ej  medicinkliniken
till barnkliniken och medicinkliniken
svarar vid de flesta klinikema för en re-
1ativt stor andel remisser. Å andra si-
dan   är   totala   antalet   remisser   till
bamkliniken mycket lågt.

En förklaring till den relativt höga
andelen distriktsläkarremisser på kir-
urgk|iniken i Ljungby är att även gyn-
och  ortopedfallen  i  västra  distriktet
remitteras till kirugkliniken samt att
det utöver distriktsläkare endast finns
medicinklinikeniLjungbysamttvåfö-
retagsläkare som lokala remisskrivare.

Särskilt glädjande för distriktsläkar-
kåren  är siffroma  över remissfördel-
ningarna vid  röntgenklinikema.  Siff-
rornaärglädjandemotbakgrundavatt
röntgenläkarna i Kronoberg, och san-
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nolikt även andra län, ofta framhåller
distriktsläkarna som stora och betung-
ande remissinstanser.

Denvaldaobservationsperioden,2,5
månader,bedömdesvarasålångattnå-
gon nämnvärd förändring av ovan re-
dovisade  resultat  sannolikt  ej  torde
framkomma vid en förlängning av ob-
servationsperioden.

Önskar man studera de enskilda kli-
nikernas/vårdcentralernas   andel   av
remisserna vid respektive mottagarkli-
nik måste observationstiden definitivt
utsträckas.  I  denna  studie  har  detta
framtagits men redovisas  ej  enär det
blir för låga och osäkra siffror. Det tor-
de  emellertid ligga i varie kliniks in-
tresse att få ett bättre underlag, det vill
säga  fortlöpande  registrera  varifrån
varje remiss kommer. Denna registre-
ring `tar ej  någon nämnvärd tid i an-

språk. Det underlag man därvid erhål-
ler torde vara ett utmärkt instrument
för  att selektera vilka kliniker/vård-
centraler  utbildnings-  och  konsultin.-
satser i första hand bör insättas vid.

Konmusion
Kriterierna till primärvårdens utbygg-
nad ffamhåller ofta att en utbyggd pri-

Ei¥jåjåk£ä|e¥.ebaet:igheöigoåråöqråå|å:i:
dien och andra remisstudier som visat
att distriktsläkama endast remitterar
3-10 procent av samtliga patienter är
knappast något stöd för detta påståen-
de. Tvärtom har det genom dessa stu-
dier visats att:
1.Distriktsläkamabehöverimycketli-
ten utsträclming remittera sina patien-
ter till länssjukvården.      '
2. Distriktsläkarna svarar på flertalet
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Vilketfurosemidpreparatskull

lld (minuter)               100               200               300              400               500               600

Referenser: C Johansson: Den relativa biologiska tillgängligheteri av Furosemid tabletter 40 mg (ACO)
jämfört med Lasix tabletter 40 mg (Hoechst) efter enkeldosadministrering. ACO-rapport: 1983-04-15.
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uväljaomduskrillebetalasjälv?

Aktiv beståndsdel furosemid 40 mg.

38:10

Aktiv beståndsdel furosemid 40 mg.

Vill du hjälpa till att hålla sjukvårdens kostnader nere (och vem
vill inte det i dessa ekonomiska tider), har du ett bra tillfälle
varje gång du skriver ett furosemidpreparat.

Om du skriver Furosemid ACO istället för Lasix, ger du din
patientsammaterapimentillbetydligtlägrekostnad.

FurosemidärettavmångaexempelpåhurACOgenomlik-U
värdiga läkemedel hjälper sjukvården att spara, där det går att
Spara.

Fu6semidfrånACO.

FurosemidACoareftioop-diuretikumsomfinnssominjektionsvatskalommchsomtabietteritreohkastyrkor2M0och500mgm
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länssjukvårdskliniker endast för cirka
hälften av totala antalet remisser/kon-
sultationer.

3.Länssjukvårdensklinikersvararsjäl-
va för en icke obetydlig del av totala
antaletremissertillderespektiveklini-
kerna.

4. Andra remitterande enheter t5p fö-
retagsläkareochprivatläkaresvararpå
vissa  kliniker,  bland  annat  ortoped-
och hudklinikerna, för en stor del av
remisserna.

Abstract
ln order to estabtish who is responsiblefor
ref eTrals to different out-patient clinics w{-
tlrin the county medical services system,
all referrals  to  a  numbeT  of  out-patient
CeJr±%ijchsotsnpixaäi:j£ear:#e#dpu#S#gcagsepn=

ciftc period in spring l984. The findings of
thestudyindicatethatthedistrictmedical
officeTs  account for fewer referrals  thcm
expected,viz.a,pprox.50percentttimostof
the ctirrics. The proportion accowmted for
by  the  county  medical  services  as  such
va,ries among the different ctinics between
10-56 percent. The company doctors and
private practitioners account for a compa-

Författarpresentation:
Tomas Svensson* är distrikfsl,äkare på
Moheda vårdcentTal, A;k)esta primäT-
vårdsor"åde.
*Postadress: Vårdcentralen Moheda

Storgatan 2, 340 36 Moheda
Telefon 0472-700 65

Medarbetare
i primärvården!

ALLMÄNMEDICIN
vill vara er tidskrift.

LLMÄN EDICIN

vill spegla forskning, utvecklingsarbete och utbildningserfarenheter
inom .f)rimärvård runt om i Sverige men även internationellt.

LLMÄN EDICIN
borde därför finnas på varje vårdcentral, 1äkarmottagning

o ch distriktssköterskemottagning.

ALLMÄN EDICIN
kostar 250 kronor för år 1985. Avgiften insättes på

postgiro 37 5440-5.
Ange prenumeration för 1985 på talongen.

ALLMÄN EDICIN
utges av Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM).
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INFEKTIONER I PRIMÄRVÅRD         gf;i:.;f7ii #€`Gig#

Erfarenheter i primärvården av korttids-
behandling med Cephalosporin vid
urinvägsinfektion
AGNETA VIGBORG . ANDERS FREI|D

Många studier talcLr för ati koit.-
tidsJehamdting av urimägstnfek-
tion (UVI) är tika effektiv som
korwentionell b ehandäng.
Resul,laten är ochså tikvårdiga
vad göller reäävfrekvens.
Syt±gi med dema studie va,r a;±t
utvärdera exftem korttids-
behandl,ing (endos) gen±emot
tTedaga;rsb ehamdllng med cefa-
l,erin p å urimägsinfektioner.
MMfilQ4iKvirmor(18-70år)med
srimtomgivamde ned,re Uvl
behandlades med cefazexin.
Resul±at: Av total± 64 patienteT
som uppfyude inklusionskrit_e-
rier f ör studien w±1ök±e i endos-
grupp (20 patienten) 60 procepl.
I tredaga,rsgmpp (44 pa±ieitier)
80 procerti.
Konklusi.on: Endo sbehandting
med cef alexin motsvarar .ej f öi'-
v ärtininga;rna. Treda ga,rsb ehand-
ting förefdler vara e±t bra al±eT-
nativ för rtitritpositiv ned,re Uvi
där 84 procenl u±1öker.

P[yckelord:   UVI,   korttidsbehandling
cephalosporin, primärvård, Hallunda,
Stockholm.

I-N"G
Av de patienter som söker vid en vård-
central har 2-3 procent UVI. (1). Fler-
taletavdessapatienterärkvimorifer-
til ålder varför ett kategori-A-preparat
med få biverkningar som cefalexin fö-
refaller tintalande.

Cefalexin har god effekt på konven-
tionella  uropatogener  inklusive  staf
saprofyticus.   Cefalexin  är  dessutom
väl beprövat vid såväl övre som nedre
Uvl och man uppnår såsom vid flerta-
let andra urinvägsmedel mycket hög
urinkoncentration  P1.000  microgr/
ml vid en dos av 500 mg) i eliminatio-
nens första fas. Cefalexin har dessutom
baktericid effekt.

Många studier talar för att korttids-
behandling av Uvl är lika effektiv som
konventionell  behandling.   (2-6).  Vi
önskade därför testa extrem korttids-
behandling  endos  samt  tredagarsbe-
handling av cefalexin vid nedre UVI.
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Fördelar med korttidsbehandling är
många:
-  enldare för patienten
- lägre behandlingskostnad
- minskad risk för sensibilisering och

ållergiskt reaktionsmönster
- mindre  tarmpåverkan,  lågt  ekolo-

giskt tryck.

MATERIAL ocll I\mTOD
lnklusionslriterier
1  denna  undersökning  ingick  enbart
patienter  med  okomplicerade  nedre
UVI.
- enstaka symtomgivande UVI (ingen

Uvl sista halvåret, ej fler än 3 UVI
sammanlagt)

- positiv uinodling
-  kvinnor 18-70 år (ej gravida)
-  ej PC-allergi
-  temp under 38°
-  CRP negativ (om CRP positiv:

SR under 20)

Patientrutiner
Patienten har informerats om vikten
av  blåsinkubation.  I  möjligaste  mån
har morgonurin eller 4-timmarsprov -
"mittportionsurin" - nyttjats. Behand-
iingen påbörjades vid första konsulta-
tionen om nitrittest utföll positivt. An-
nars startade behandlingen dag 2 vid
positiv uricult.

Patienten undersöktes kliniskt och
laboratoriemässigt enligt följande ru-
tin:
- fomulär
-   status  (AT,  eventuell  temp,  blod-

tryck,  palpationsömhet  över blåsa,
flankömhet)

-  urinstatus
-  urinsediment
- nitrittest och eventuell uricult
- uinodling
)  Anamnesformulär ifylldes av tränad
patientmottagare  (sjuksköterska), 1ik-
som  screeningstatus.  Sjuksköterskan
ordinerade rutinprover på urin, vilka
utfördes på det egna laboratoriet. För
att patienten skulle få ingå i studien
fordrades att nitrittest eller uricult ut-
föll positivt och uinprov sändes för
odling.  Denna  utfördes  enligt  stan-
dardmetod. Vid sensitivitetstester til-
lämpades  standarddisk-diffusionsme-
tod, vid vilken även en cefalexindi§k
ingick.

Kontroll
Kontroll av patienten två veckor efter
avslutad antibiotikakur följ de samma
rutiner som i initialskedet. UVI:n har
ansetts utläkt om patienten varit sym-
tomfriochuppvisatnegativurinodling
samt normalt sediment.
Mihobioloäska meto der
Gram-negativer typades med Api-20-
metoden. Minsta hämmande koncent-
ration (MIC) bestämdes med Agardif-
fusionsmetod (dubbelkontroll).

Bakteriestammar från varje positiv
urinodling bevarades i Stuartmedium
vid +4 ° C för att möjliggöra senare se-
rotypning  av  bakeriestammama.   2
veckor efter avslutad behandling med
cefalexin  utfördes  kontrollodling  av
urin.  Om  denna  visade  bakterieväxt
utfördes  serotypning  av  första  stam-
men och kontrollstammen för att un-
dersöka om patienten reinfekterats av
ny balsteriestam av samma typ. Serolo-
gisk bestämning av 0- och K-antigen
samt  eventuell  hemolys  utfördes  på
mikrobiologen i Göteborg.
Behandling
Alla  patienter  som  uppfyllde  inklu-
sionskriterierna ingick under en tids-
rymd i studien.. Totalt behandlades 64
kvimor i öppenvård med symtom på
distal uvI. Medelåldem var 46 år (21-
70 år). Patienterna behandlades enligt
en av följande behandlingsregimer:
-  engångsdos cefalexin 2-4 g

(period  1)
-  tredagarsbehandling 1 gx2/dag

(period 2)
Endosgruppenerhöllsinmedicinpå
mottagningen.
Antal evaluerbara patienter
Endosterapi:

20patienter(ursprungligen21.1utgick
på grund av 0 bakerieväxt)

Tredagarsterpai:

g4i€kp3åeåtåd`=;päJsnagågaednb4a7ri:rret--
växt, annan antibiotika samtidigt.

Sammanlagda antalet: 64 patienter.
RESUIH
Etiologi till studiens Uvl och
resistensmönster mot cefalexin.
Tabdl.1.
Urinodling  före  behandling  visar  ett
för  primärvården  typiskt  spektrum.
(6). Staf saprofyticus utgörs endast av
11Procentavstammarnaochdedyker
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upp  huvudsakligen  i  tredje  lwartalet
på  året  hos  yngre ]rimor.  (7).  Staf
saprofyticus visar såsom andra studier
full känslighet med cefalexin.  (8).
Behandlingsresultat
1.  Endosbehandling med ce£elaxin

2-4 g. Tabell 2.
Endast20patienterharbehandlatsen-
1igt denna modell med stegvis ökande
dos.Högstadospå4gvisadeingenför-
bättring i behandlingsresultatet.  Där-
emot uppvisade 3 av 5 biverkningar i
form av illamående, ont i magen, vagi-
nit (svamp).

På endos-behandling utläkte 60 pro-
cent av patienterna.
II.  3-dagarsbehandting    med    ce£aL-

lexin. Tabell 3.
Dennabehandlingsmodellgeren80-

procentig     utläkningsffelwens.     Om
man bortser från nitritnegativa bakte-
riestammar (enterococcer och staf sa-
profyticus)  blir  utlälmingsfrekvensen
84 procent.

Staf saprofyticus är i alla studier in-
ldusive  denna  helt  känslig  för  cefa-
lexin. Emellertid tycks denna bakterie
fordra längre behandlingstid för utläk-
ning. 3 av 7 med staf saprofyticus svik-
tade vid korttidsbehandling med cefa-
lexin. Vid två fall av svild utökades be-
handlingstiden till 6 dagar, vilket ledde
till full läkning. Trots det lilla materia-
let (7 patienter) får man en anvisning
att dessa patienter £ordrar en traditio-
nell  behandlingstid  med  exempelvis
cefalexin.

Vid  terapisvilst  genomfördes  sero-
typning  av  ursprungsstam  och  kon-
trollstam.  Stammar  från primär-  och
kontrollprov var serologiskt identiska,
vilket talar för en äkta terapisvikt och
ej  reinfektion.  Resistentmönstret mot
sedvanliga urinvägsantibiotika (inklu-
sive  cefalexin)  förändrades  ej  i  sam-
band med cefalexinbehandling.
Biverkningar
Hos flertalet patienter tolererades be-
Tabell  1.
Etiologi till studiens  Uvl  och
resjstensmönster mot cefalexin.

Anta] stammar
Bakt                              Antal         känslifa för

stammar       cefalexin*

E  Coli

Prot  mirabilis
Citrobacter
Enterococcer
Staf saprofyticus

64                       5  (89o/o)
*MIC-värden  S < 2-16 g

Tabell  11.
Endos-behand[ing med cefalexin 2-4 g.

handlingen väl. Endast i gruppen hög
engångsdos (4 g cefalexin) förekom två
fall  av kraftigt  illamående under  ett
par  timmar.  I  det ena fallet förekom
även knipsmärtor. Effekten föreföll re-
laterad   till   det  höga   tablettintaget.
Utöverdessatvåfalltillkomenpatient
med vaginit (svamp).

Igruppentredagarsbehandlingnote-
rades ett fall av diskreta utslag i ansik-
tet (2 procent) och ett fall med vaginit
(svamp), (2 procent).
DISKUSSION
Vid behandling av nedre och okompli-
cerade   UVI,   som   definitionsmässigt
saknar komplikationer, måste man ta
hänsyn till biverkningsrisken. Biverk-
ningsfrelwensen  vid  behandling med
cefalexin i nomaldos är låg och torde
ligga på samma nivå som för bensylpe-
nicilliner eller till och med lägre.  (9).

##å:igaad:ire:cehkiåågdr?ta#osnäegr:fipin;
ej rapporterade för cefalexin till sldll-
nad mot sulfa, trimetroprimsulfa och
furadantin (10,  11).

Cefalexin har därvid visat sig vara
ett   intressant   behandlingsalternativ.
Försök  med  endosbehandling  har  ej
varit särskilt framgångsrik,  då endast
60 procent av patientema har lälst ut.
Denna siffra bedöms vara för låg för
praktisk användning av endosbehand-
ling med cefalexin.

Däremot/   visar      tredagarsterapi
1 gx2/dag med cefalexin goda resultat
viddistalaochokompliceradeUvlhos
vuxna lrinnor. Endast 3 patienter med
upprepade  Uvl  i  anamne§en  (ej  be-
handlingsåret) deltog i studien. Alla tre
återfanns  bland  terapisviktarna  trots
att de uppvisade normal uografi. (2).

I  tredagarsstudien  utläkte  80 pro-
cent av patientema. Om de patienter
som ej var nitritpositiva borttogs (ente-
rococcer  och  staf  saprofyticus)  steg
denna siffra till 84 procent. Staf sapro-
fyticus  är känslig mot  cefalexin men
fordrar för utlälming längre behand-
lingstid.
Konldusion
Tredagarsbehandling (1 gx2) med ce-
falexin bedöms vara ett gott alternativ
i öppenvård vid okomplicerade nitrit-
positiva nedre Uvl hos vuxna kvimor.

För  studiens  genomförande  tackar
vi personalen på Hallunda vårdcentral
samt  milffobiologen,  Huddinge  sjuk-
hus.
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Abstract
Many   studies  i,ndicate  that  short-time
treatmerti of urinary tiact infection (UTI)
is as eff ective as conventional treatment.
Ther2sul±sqrealsoequivalentwithregaTd
t¥::'pa§gofis_:qo#etnh:sSstudywastoeDa;uate

extreme   short-time   (single-dose)   treat-
mer!t as _compared with 3-dc[y  treat:ment
w#eh,hcoa##on#å:rttangae#tr]asc_t7tffec#aoD,t.#g

syrnptom-generating lower UTl were treat-
ed with Cefalerin.
F\_esul*. Out of in all 64 patients who met
tpeincl_usio_nciiteriafotthestudy,60°/ooftåf!eog_;_#fpkfg4'C4e;p%;:eepno%

800/o.
Cor\cl"stion..  Single-dose  treatment  with
Cefalexin is not up tp expecta_tions. 5-day
tieatmerti seems to be a good alternative
f_or ^f titri.te.-positipe loper PTi , resulting in
84°|o of the patients heating.
Författapresentation
Agmeta Vigborl±, distr{k±söverläkaJe,
H allunda vårdcentral.

#fizpnrgeMne_fnsdcå;#rdartidvezyd
klin.   mlkrobiologiska   laboratoriet,
Huddinge sjuJ3hus.
*Postadress: Box  104,  145 01  Norsborg.

Tabell  111.

Tredagarsbehandling med cefalexin  1 gx2/dag.
Bakt                           Antal  pat                  Utläkta                Terapisvikt

E  Coli

Citrobacter
Prot  mirabilis
Enterococcer

taf saprofyticus

44                            35  (80%)                9  (20%)

Nitritpos                           37                              31  (84°/o)                 6  (16°/o)
*Utläkte vid  lgx2Xvl  dagars  behandling.
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LÄKEMEDELSFÖRSKRIVNING FÖR ÄLDRE  ###g`7`&/ZF

Sömnproblem och sömnmedelsanvän-
dande hos pensionärer på servicehus
STIG BERG .  OVE DEHLIN

Förbrukringen av hypnotika
bl,and öldre på seTvi,cehus är
ofta hög ochdetia har setts som
eti tecken på en dåtig soci,al
mtijö på insti.tutionerna men
också som eti tecken på en alll-
f ör slentriarmässig förskrivrring.
I f öretiggcmde stuäe anvånde
49 procent a;v pensionärema på
servicehus med hetinackordering
sömnmedel regdbundst. 80 pro-
cent av al,1a pensionärer ansåg
sin sörrm myckst bra el,l,er gans-
ka bra. PensionäreT med sörrm-
medel hade, jämfört med de
u±an sömimedel, i vissa ci;vseen-
den en såni,re sömnkval,i.tet.

Nyckelord: Sömnmedel, medicinering,
behandling, äldre, sömnproblem.

Ett stort antal studier har gjorts lring
äldre och sömn, (för en översikt se [1]).
De flesta  studierna,  där man använt
olika former av intervju-och observa-
tionstelmik, visar att man med stigan-
de ålder får en förändrad sömn, fram-
för allt lwalitativt. Exempel på detta är
förlängdsömnlatens,frelwentuppvak-
nande nattetid och tidigt morgonupp-
valmande.    Laboratoriestudier    med
sömnregistrering på äldre personer vi-
sar  ffamför  allt  att  vakentillfällena
ökar, och att den djupa sömnen salmas
nästan helt.

Förbrulmingen   av  sömrmedel   är
stor i högre åldrar (2)  och då särsldlt
blanddeäldresomborpåinstitutioner.
Det har till  exempel rapporterats att
upp till hälften av de äldre som bor på
servicehus  med  helinackordering  re-
gelbundet  använder  lugnande  medel
eller sömnmedel (3). Denna stora kon-
sumtion har hitiserats  och man har
bland annat menat att den är ett tecken
på en dålig social miljö på institutio-
nerna men ocl#å att man alltför slent-
rianmässigt använder sömnmedel och
lugnande medel inom äldreomsorgen.
Trots  diskussionerna kring  den  höga
sömnmedelskonsumtionen  har  myc-
ket lite gjorts för att närmare studera
sömnvanor  och  sömnproblem  bland
äldre på institution.  Den här studien
vill belysa sömnvanor, sömnsvårighe-
ter och sömnmedelsförbrulming bland
äldre  som  bodde  på  servicehus  med
helinackordering    (ålderdomshem)    i
Göteborg.
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Material och metod
Sex servicehus med helinackordering i
Göteborg utvaldes slumpvis för att in-
gå  i   undersökningen.   604  personer
boddepådeaktuellaservicehusen,och
587 deltog i undersölmingen (97 pro-
cent).  Undersölmingen  genomfördes
som en intervjuundersölming. Interv-
juema gjordes av en sjuksköterska på
respektive servicehus under samman-
lagt  en  månads  tid.  Följande  frågor
ställdes(modifieradeefterRickels[4]):

När bruka,r du soma på kväuen?

paF#vrä]Läf##fårduz±gga±nnandusomnar
HaT du suårt ati soiri:na på kvål,1en? (|a,

a''#gtJ!ba;:b&tarndd_tnvet,hsnå%''paa¥'mnä|kgå%der#

BrukaTduvahnapånatten?HUTmånga
gånger?

Brukar du sova på dagen? Hur många
timmaT?

Hardusvårtatisormaomduvakmrpå
natten?_ (]a, altiid/ja, ibland/nej, söllan/
"eid&Zder¢Z.&£zaf¢ge4kwr¢ckgrdwaf£dz.#

Sömnär?(Mycketbra/ganshabra/ganska
döliglmycket dåtig.)

För pensionärer som använde sömn-
medel noterades typ av preparat. Där-
emot registrerades ej duationen av be-
handlingen.Eventuellbehandlingmed
sedativa dagtid noterades.

Till dem som hade sömnmedel ställ-
des frågan om de hade några biverk-
ningar av sitt sömnmedel och i så £all
av vilken typ.

Sjuksköterskan bedömde också, uti-
från sin erfarenhet och sina kunskaper
om  personerna,  vilken  eller  vilka  de
fi.ämsta orsakerna var till sömnbesvä-
ren och som gjorde att sömnmedel be-
hövdes. Bedömningen gjordes i följan-
de grupper där ett eller flera alternativ
kunde väljas:
- ångest och oro på grund av den socia-
1a  situationen,  sysslolöshet  eller  un-
derstimulering
- smärta, värk
- depressiva symtom
-demenssymtommedstörd-sömnrytm

Vårdtyngdocheventuellförvirrings-
grad bestämdes enligt särsldlda skatt-
ningsskalor (5, 6).

Av de undersökta personerna va.r 72
procent lrinnor. Medelåldern var 84±
9 år (M±S.D.). De hade i genomsnitt
bott  2  år  på  servicehuset.  Cirka  två
tredjedelar  av pensionärerna bedöm-
des ha lätt eller ingen vårdtyngd enligt
denanvändaskalan<12poäng).CirJca
en fl.ärdedel av personema.bedömdes

ha måttliga  till  svåra förvirringssym-
tom enligt den använda skalan. Bland
ett fåtal pensionärer med förvirrings-
symtom var det inte.möjligt att få in-
tervjufrågoma   besvarade   utan   där
kunde endast vissa observationer gö-
ras.

Statistiska  berälmingar  har  gjorts
med hjälp av %2-test och t-test.

Resultat
49 procent av alla pensionärer använ-
de  regelbundet  (=  alla nätter)  sömn-
medel. De flesta använde ett sömnme-
del men 10 procent av alla de under-
sökta hade två sömnmedel och 2 pro-
cent  använde  tre  sömnmedel  samti-
digt. 13 procent av dem som använde
sömnmedel  ldagade  på  biverlmingar
och dessa var uteslutande i form av att
man  kände  sig  dåsig  eller fumlig  på
morgonen. Detlanns inte någon statis-
tiskt säkerställd  slrillnad mellan dem
som  hade  och  inte  hade  sömnmedel
vad gällde vårdtyngd, ålder och boen-
detid på servicehuset.  T}p  av använt
sömnmedel redovisas i tabell 1.

Tabell  1.
Typ av använda sömnmedel bland pen-
sionärer på. servicehus  i Göteborg.
N-587.

Ej  sömnmedel
Barbitursyraderivat
Bensodiazepinderivat

(fr a  nitrazepam)
Kloralhydrat,  klometiazol.
Fentiazinderivat
Annat

Cirka  två  tredjedelar  av pensionä-
rerna hade inte några problem med att
sorina på lwällen. De somnade inom
30 minuter efter det att de bestämt sig
för att släcka lampan och somna. Det
var  emellertid  cirka  20  procent  som
hade en sömnlatens på mer än 60 mi-
nuter.  De  som  använde  sömnmedel
angavsubjektivtattdehadesvårareatt
somna på lwällen än de som inte an-
vände sömnmedel. På en skala mellan
1  och. 4, där  1  är att man "aldrig har
svårt att somna" och 4 att man "alltid
har  svårt  att  somna"  hade  de  med
sömnmedel  medelvärdet  3.2,  SD ,1.0
och de utan sömnmedel medelvärdet
2.7, Sb 1.1 (t= 4..08 D.F. 570, p<0.001).
Insomningstiden  varierade  men  var
för  majoriteten  (65  procent)  mellan
ldockan 21.00 och 23.00. En liten an-
del,  cirka  5  procent,  somnade  före
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ldockan   20.00.   Det  var   inte   n.ågra
egenfliga Gsldllnader  mellan  dem  som
hade och dem som inte hade sömnme-
del vad gäller tidpunkten för när man
somnade. På samma sätt var det inte
hellernågonslrillnadpåtidpunktenför
uppvalmandet  på  morgonen  mellan
dem som hade och dem som inte hade
sömnmedel. Den övervägande maj ori-
teten (cirka 65 procent) valmade mel-
lan 06.00 och 08.00. De som valmade
iidigt, det vill säga före ldockan 06.00
utgjorde cirka en fjärdedel medan cir-
ka 10 procent valmade efter ldockan
08.00. Männen valmade i genomsnitt
något tidigare än lrinnorna t¥2= 9.45,
D.F. 3' p <0.005).

Den totala sömntiden var i genom-
snitt 8.6 timmar (SD 1.6). De som an-
vände sömnmedel sov i genomsnitt 8.4
timmar (SD  1.8)  och de som inte an-
vände sömnmedel sov 8.9 timmar (SD
1.8).   Sldllnaden   är  signifikant   (D.F.
570, t=  3.48, p <0.001). Berälmingen
är gjord utan att hänsyn har tagits till
vakentillfällen under natten. Till detta
kommer  att  vissa  pensionärer  också
sov på dagarna (tabell 11). De som sov
mindre än sex timmar vaq.e natt (va-
kentillfällena orälmade) var bara cirka
4 procent.

Tabell  11.
Andel  pe.nsionärer som  brul(ar sova  på
dagen. N= 587.

-Brukar du sova på dagen?                         %

Nej,  aldri8
Ja,  mindre  eller upp till  en timme
Ja,  en  till två timmar
Ja,  mer än två timmar

Vid den subj ektiva bedömningen av
sömnen angav cirka 80 procent att de-
ras sömn var mycket bra eller ganska
bra.  De  med  sömnmedel  angav  sin
sömn som sämre än de utan sömnme-
del. På en fyrgradig skala fiån mycket
bra  till  mycket  dåligt  hade  de  med
sömnmedel  medelvärdet  2.1  jämfört
med dem utan sömnmedel som hade
medelvärdet  1.8  (DF  584,  t=  2,83  p
<0.01). Det fanns däremot inte något
samband mellan upplevd sömnlwalit6
och ålder.

Antalet vakentill£ällen under natten
enligt   pensionärernas   egna   bedöm-
ningar var i genom'snitt  1.8  (SD  1.7).
Cirka 25 procent angav att de hade ti:e
eller fler vakentillfällen under natten.
Drygt hälften av pensionärerna ansäg
att de inte hade svårt att somna om de
valmade på natten medan 12 °/o angav
att de alltid hade sådana svårigheter.
Desomhadesömnmedelangavi`större
utsträclming att de hade svårt att som-
na om på natten jämfört med dem som
inte använde sömnmedel. På en fyrgra-
dig skala från "ja, alltid" till "nej, ald-
rig" hade  de med sömnmedel medel-
värdet 2.7 (SD 1.1) och de utan sömn-
medel   medelvärdet    3.0    (SD    1.0),
(D.F.=  558, t= 5.88, p <0.001).

Vid jämförelse  mellan pensionärer
med inga eller endast lätta förvirrings-
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symtom jämfört med dem med måttlig
tillsvårförvirringframkomingensldll-

E;g]]vean€sgvä#]:grhsevt¥t£tgshoeå:tatoså#£t:
tenellervadgälldedenglobalabedöm-
ningen av sömnen.

De med inga eller små förvirrings-
symtom somnade senare jämfört med
demmedmåttligatillsvåraförvirrings-
symtom t¥2= 43.4, D.F. = 4, p <0.001).
Likaså hade pensionärer med inga el-
ler små förvirringssymtom signifikant
tidigare   uppvalmande   jämfört  med
demmedmåttligatillsvåraförvirrings-
symtom W2= 74. 1, D.F.= 3, p <0.001).

66 procent av pensionärerna hade ej
sedativa dagtid, 30 procent av pensio-
närerna hade en typ av sederande me-
del dagtid och 4 procent av pensionä-
rerna hade 2 eller fler olika sederande
medel dagtid. Vid analys av olika kom-
binationer av sedativa plus hypnotika
hade39avpensionärernavarkenseda-
tivaellerhypnotika,31procentavpen-
sionärerna hade ett medel av endera

åoardt:nt;å2måå:|cå:te:äeTånssolrot:år::|ne:
ett medel av vardera sorten medan s
procent  av  pensionärerna  hade  5-4
medel av endera/vardera sorten.

Vidjämförelsemellanmänochk`rin-
nor framkom inga signifikanta sldllna-
der  med  avseende  på  insomningstid,
svårigheter att somna på lwällen, svå-
righet att somna om på natten, global
bedömning av sömnen, upplevt antal
biverlmingar av sömnmedicineringen,
vårdtyngd, ålder eller boendetid.

Sjuksköterskornas   bedömning   av
orsakerna till sömnmedelskonsumtion
framgår av tabell 111.

Tabe]l  11[.

Orsak till sömnmedelsanvändning enligt
sjuksköterskans bedömning. N= 240.

Ångest,  oro, sociai  situation
Smärta, värk
Depression
Demenssymtom
Kombinationer av  ovan

Vid en jämförelse utifrån orsaker till
sömnmedelskonsumtion ffamkom att
pensionärer  med  ångest  och  oro  på
grund av den sociala situationen som
huvudsaldig anledning till sömnprob-
lemen   hade   ett   signifikant   senare
insomnande  än  de  andra grupperna.
Pensionärer    med    demenssymptom
med störd sömnrytm som huvudsaldig
orsak  till  sömnmedelskonsumtionen
hade signifikant tidigare insomnande
än  de  andra  grupperna.  Pensionärer
med smärta och värk som huvudsaldig
anledning till sömnmedel§användning
hade, i lildiet med de pensionärer som
hade depression som h.uvudsaldig an-
ledning till sömnsvårigheterna, signifi-
kant tidigare uppvalmande än pensio-
närerna i de andra grupperna.

Sömnproblem kan definieras på oli-
ka sätt. Cohen et al (7) har i en studie
av patienter på sjulriem i USA angett
attminstettavföljandelffiterierborde

vara uppfyllda för att man skulle kun-
na tala om sömnproblem:
- sömnlatens på mer än 30 minuter
- tre eller fler valstentillfällen/natt
- mindre än sex timmars sömn/natt.

Om man tillämpar lffiterierna på re-
sultaten  i  denna  undersölming  visar
det sig att minst ett av hiterierna är

:å,plfygllpdrao:gåt4iapdreoå;eåntoå#eprrsåcnee::
hade alla tre kriterierna uppfyllda. De-
finierat på detta sätt kan man alltså sä-
ga att endast 38 procent av pensionä-
rerna var utan sömnproblem. Av dem
med   problem   använde   53   procent
sömnmedel medan det bland dem utan
problem  enligt  definitionen  var  41.
Sldllnaden  är  signifikant  ¢2=   7.95,
D.F.-  1, p <0.01).

Kommentar      .
Undersölmingenvisarattenstormajo-
ritet av de som bor på servicehus bedö-
mer  sin  sömn  som  mycket  br-a  eller
ganska bra. Sömnmedelsförbrulming-
en är emellertid omfattande  (49 pro-
cent ). För en hel del av dem som an-
vänder sömnmedel tycks de inte funge-
ra tillffedsställande eftersom personer
med sömnmedel genomsnittligt angav
sämre sömnlwalitet än de utan. Det är
möjligt att pensionärer med sömnme-
del generellt är mer somatiskt och psy-
lriskt sjuka än de utan sömnmedel (8),
vilket till en del skulle kunna förldara
deras sämre skattade sömnlwalitet (9,
10,  11). Det var dock ingen sldllnad i
vårdtyngd  mellan  personer  med  och
utan  sömnmedel  i  den  aktuella  stu-
dien.

Den   bristande   sömnlwalit6n   hos
personermedsömnmedeljämförtmed
den hos personer utan sömnmedel kan
tolkas så att sömnstörningen slår ige-
nom  trots  medicineringen  men  kan
också tolkas som en bristande (kanske
negativ) effekt av långvarig hypnotika-
medicinering  (10).  Andelen  personer
med uppgivna biverlmingar av medici-
neringen var 13 procent, och lilmande
siffror (7 och 11 procent) har rapporte-
rats från andra undersölmingar av äld-
re populationer  (12,  13), som erhållit
nitrazepam, vilket var  det vanligaste
preparatet i den alstuella studien.

Studien visar på behovet av adelwa-
ta indikationer för att behandla äldre
personer  med  sömnmedel.  Subjektiv
ochobjektivsömnregistreringbehöver
inte  stämma särsldlt väl  överens  (7),
men  det  är  på  den  subjelstiva  skatt-
ningen som förshivning av hypnotika
sker.   En   noggrann   penetration   av
sömnanamnesen,  somatislst  och  psy-
lriskt   status   och   en   förldaring   till
patienten om vad den dåliga sömnen
sannolikt beror på borde kunna inhi-
bera  hypnotikaförskrivning  i  många
fall. En ökad infomation till vårdper-
sonalochtilldeäldresjälvabehövsom
de problem som är förlmippade med
långvarigt sömnmedelsbruk i form av
bristande   effekt,   ackumulation  och
prestationspåverkan dagtid (1,10). Ge-
nom olika typer av sysselsättning dag-
tid av de äldre och en ökad medveten-
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"Antalet   alkoholister    i    Stockholm    har    uppskattats   till

40.000-60.000.  De flesta av dessa är sk dolda alkoholister
och är inte registrerade hos nykterhetsvårdande instanser utan
kommer till  sjukhus  med  medicinska  symtom  på  sin  alkoho[-
konsumtion". (1)

Buksmärta  är  det  vanligaste -  och  tidigaste  -symtomet  på
kronisk  pankreatit.   Men  symtomet  är  lätt  förväxlingsbart  med
ulcusLvarför  det  finns  skäl  att,  vid  misstänkt  alkoholmissbruk,
undersöka pankreas status.

Kronisk  pankreatit  är en  till  75% alkoholinducerad  sjukdom.
Undersökningar bland alkoholister visar att ca var 5:e alkoholist,
med mer än 5 års missbruk, drabbas av pankreasskador. (2, 3)

En första hjälp vid behandling av kronisk pankreatit är substitu-
tion med pankreasenzymer-Pankreon Dosgranulat.

(2)§:|iååoGn,Uwasdos:;3|mJ:Åicc,iansMkeTdissckarifji383:3åI:573-58
(3)  Elsborg Letal. ScandJ Gastroent 1981.16:941-944

Pankreon®
Kali-Chemie

ia:n##t|:;n'..mrgö?go:;::;a:t,r:tam?nki:isåe!,:ezrf::nec,p::o;cat:!,kL,,gr)g',
aJoma   et   constit.   q.s.    1   dosgranulat   motsvarar:   lipas
60000 FIP enh., amylas 45 000 FI P enh., proteas 4000
FIpenh.
Upplysningar. Meda AB, telefon 031-17 6840.
Egenskaper.  Pankreon  innehåller hog halt av pankreas-
enzymer med animaliskt ursprung. Gra nulatet fordelas i
maginnehållet.   men  enzymerna  antas  huvudsakligen

i:igg:aåi,eerf;e; ,i7n,tåa#tglaå::adt:num.  E„  dosgranu'at
lndikationer.   Sekretorisk   pankreasinsufficiens   med

gå:::j:ogr.p{jodno.sgras;,:,kaTa3näåenagsef;bdraoå,{5:.nt„må,tj.
derna.   Granulatet  ska  svaljas  otuggat  till5ammans
med vatska ener mat.
Hållbarhet. 3 år.
Förpackning.100 st

PmE*s:h9,#:dp#gnTråtpu[at
Skriften "Kliniska aspekter på kronisk pankreatit" av lnge-
mar lhse kan  rekvireras  kostnadsfritt.  Ring 031-17 6840
eller skriv till  Meda AB,  Box 138, 40122 Göteborg. Om du
skriver, märk kuvertet " Pankreätit".

Meda AB, Gdteborg



het om problemen med en hög sömn-
medelskonsumtion  borde  den  lmnna
minskas.  Sömn  dagti.d  bör  undvikas.
Sömnproblem  sekmdära  till  smärta
och värk och depression bör naturligt-
vis i £örsta hand lösas genom specifik
behandling.     Studiens     uppläggning
möjliggjorde inte kartläggning av fak-
torer som nattlig myoldonus och söm-
napn6 som orsak till sömnlöshet.

Mot  bakgrund  av  den  förändrade
sömnlwalit6n  i  högre  åldrar  kan  ett
visst kortvarigt sömnmedelsbruk vara
försvarbart vid exempelvis sociala el-
ler emotionella päfrestningar. Flera av
de yttre faktorer som kan spela roll vid
sömnsvårigheterkanvarasvåraattpå-
verka hos den äldre personen som bor
på institution, såsom allmän oro, syss-
lolöshet och ensamhetskänslor. Lång-
varig hypnotikaanvändning bör emel-
1ertid undvikas då den i många fall inte
är  särsldlt  effektiv  och  kan medföra
påtagliga biverlmingar (8,  10,  12).
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The  consumption  of  hypnotics  among
elderty i)eople in senice apartments is fre-

quentlyhighandthishasbeeninteipreted
as an i:ndication of an inferior social en-
viTonment:  in  institutions  but  also  as  a
Sstt8und°yfr4°9Uo|otnoefp;#ecrptpe#s°t:;Je#sthienp:ee%te

aparfments with full boa,rd and lodging
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drugs,  the pensioners  using these  drugs
had in certain resi)ects a sleep of inferior
qual.ity.

Medlemmar
rekytera
till SFAM

Alla speciatister eller btivande specialister har sin
speciatistförening.

Al,lmånlåkarnas sp ecialistförening.är SF AM.
Svensk Förening för Allmån M edicin.

De senaste åren har SFAM expanderat kra€tigt och har nu nästan 1.400 ined-
lemmar. Föreningen har varit och är verksam inom Vidare-och Efterutbild-

Ei?egfnTt::ence|[ånåsoanrtbaektteår.F:åsrl::ii:g,enA#å:sÄiEfMmÄqk#5:c;Reclal:iett:å,-
skrift som med ett brett perspektiv tar upp såväl kliniska som organisatoriska
frågor, aktuella inom allmänmedicin, allm`änläkarvård och primärvård. SFAM
arrangerar årligen ett flertal efterutbildningskurser och möten.

Fortfarande  är  emellertid  många  allmänläkar.e  eller  blivande  allmän-
läkare inte medlemmar i SFAM. Det är vär övertygelse att även de skulle ha
nytta och glädje av att vara medlemmar i föreningen. Vi vill i detta samman-
hang presentera vad som skrevs i Distr.läk.f.öreningens informationsblad efter
höstmötet 1980 i Malmö:

''Programmet var av hög kvalitet och uppskattades av deltagarna. Svensk
Förening för Allmän Medicin, som är allmänläkarnas vetensl{apliga förening,
har emellertid ett alltför lågt deltagarantal av distriktsläkare. Det känns därför
angeläget för undertecknad att rekommendera lokalavdelningarna att skaffa
information om resp. göra reklam för medlemskap i SFAM." -8.  Grczn, s!y-
relseledamot. DLF.

För att således nå alla de allmänläkare eller blivande allmänläkare, som
ännu inte är medlemmar i SFAM, vill vi uppmana alla föreningens nuvarande
medlemmar att vidtala sina kolleger. Information om föreningen kan ges på
arbetsplatsen   eller   i  samband   med   möten,   t.ex.   lokala   ''fackmöten"   för
distriktsläkare  eller  praktiker.  Anmälan  om  medlemskap  kan  insändas  på
nedanstående talong. Om fler vill anmäla sig samtidigt kan listor med  namn
insändas till saihma adress.

Vi vill slutligen speciellt påtala vikten av att vi intresserar och engagerar
blivande allmänläkare för SFAM.

OBS! Alla medlemmar i SEAM erhå]ler fjr 1985 automa-
tiskt tidshifterna AIIMÄI`m4EDICIN och SCAND"A-
vlAN )ouRN:AL oF pRmAR¥ ImAITH cARE.
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Anmälan om  medlem.skap i SFAM.

Adress:

Postnr:

Postadress: SFAM
Box 5610
11486 Stockholm
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LÄlflMEDELSFÖRSKRIVNING FÖR ÄLDRE Å###¢4;`'

Läkemedelskonsumtionen på ett
seri7icehus. En studie av arbets-
fomernas betydelse
STIG ANDERSSON

Pensionärer boende på service-
hus har hög läkemedelshonsum-
tion. Den ha;n in±e motiveras a;v
strik± meäcinska sköl. Institu-
tionatisering och arbetsformer
spelar en betydande rol,1.
Lähemedelsordinationema på
eti servicehus ha;r umdersök±s
före och två år dteT det ati de
medicinsha tnsatsema omorga-
rtiserats. Bland ama± ersattes"ronden" med imäviduell mot-
tagring och gästema fick be±ala
för konsullation o ch medi,ci,n.
An±alel f asta ordina,tioner gick
ner fiån 4,2 till 3,0 per gäst.
D en hö ggradiga; flerpreparats-
b ehandtingen samt digitatis-
behand,tingen.påverkades`mest.
P syhoi a;rriakc;å±gången ändra-
des föga. Hypotesen att arbete±s
orgarisa;tion påveTkar den medi-
ci.nska behandlingen stöds av
umdersökringen.

Nyckelord: Läkemedel, äldre, behand-
ling.

Gamla människor har som grupp hög
läkemedelsförbrukning.  Bland  Göte-
borgs 75-åringar 1978 använde 73 pro-
cent  av  männen  och  89  procent  av
kvinnorna ett eller flera läkemedel. Av
de som medicinerade hade männen i
medeltal  3,3   1äkemedel  per  person,
kvinnorna 3,7. De gamla som bor på
''ålderdomshem" - servicehus med hel-
inackordering - har särskilt hög läke-
medelsförbrulming.   Från   ]önköping
noteras  1981  att endast 4 procent av
gästema  på  kommunens  ålderdoms-
hem var medicinfria. I medeltal intog
varje gäst 4,5 mediciner.

Andelen sjuka och invalidiserade är
hög  bland  de  boende  på  ålderdoms-
hem.  Detta  skapar  ett  relativt  stort
behov av läkemedel. Men läkemedels-
behandlingavgamlainnebärvissasvå-
righeter, exempelvis långsammare me-
tabolism och utsöndring, ökad risk för
biverlmingar, ogynns amma interaktio -
nervidbehandlingmedflerapreparat.
Allt  detta  ställer  särskilda  krav  på
medicinsktövervägandeochnoggrann
instruktion  vid  ordination.  Läkeme-
delsframkallad sjukdom är inte ovan-
lig. Undersökningar i Sverige och USA
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visar att omkring 10 procent av vård-
dagarna på medicinldinik orsakas av
läkemedelsbiverkningar,    cytostatica-
b ehandling frånräknad.
Hypotes
Den omfattande medicineringen på ål-
derdomshem kan sannolikt inte moti-
veras av strikt medicinska skäl. Institu-
tionaliseringen, läkarnas och persona-
lens  inställning  samt  det medicinska
arbetets  fomer  spelar  en betydande
roll. Ändras arbetsformerna kan man
vänta sig att innehållet påverkas.
Förutsättningar
För att pröva denna hypotes har läke-
medelsåtgången på ett ålderdomshem
undersökts före samt två år  efter en
omorganisation av de medicinska in-
satserna på hemmet. Tidigare svarade
kommunen genom arvoderade läkare
för den medicinska verksamheten. Lä-
karkontakter och läkemedel var gratis
för gästerna. Läkaren gick rond vid si-
na besök. Recept skrevs vanligen efter
ronden i samråd med föreståndaren.

1982   tog   landstinget   genom   di-
striktsläkare och medarbetare över an-
svaret. Kommunen upphörde att beta-
1a undersölming och medicin. Ronden
byttes mot individuell mottagning. Be-
slutommedicineringfattasnuvidkon-
sultationer, då också recept skrivs och
lämnas över till gästen. Hälften av gäs-
terna sköter nu själva sina mediciner.
En del gäster behandlas av specialister
på  sjuldiusets  mottagning.  Regelbun-
den undervisning för all personal om
läkemedel,   vanliga   sjukdomar   och
symtom infördes.
Metod
Genom j ounalgranslming fastställdes
ordinationerna  den  31.12  1981  och
samma datum 1983. Vid första tillfället
bodde 64 lwinnor och 29 män på hem-
met, vid det andra tillfället 56 k`rinnor
och30män.Undermellanperiodenav-
1ed eller flyttade 47 personer, de flesta
till1ångvårdsklinik.Sammatidflyttade
40 personer till hemmet. Uppgifter för
1981 salmas på 13 personer genom att
journalblad följde med vid flyttningen
till sjuldus. För 1983 salmas uppgifter
på 2 personer. Åldersfördelningen på
demsomingickiundersökningenvisas
i  figur  1.  Läkemedelsordinationerna
noterades i farmakologiska grupper i

fae|fipnriee;åfa%genrssg:stEP5:josnad¥å;åå:
rälmades in men ej salvor.

Ålder

20     15      10       5        0 5       10     15     20
AntalI

iiE
Åji8duerrsLf.ördeining,kvinnorochmän,
december 1981 och december 1983.

Resultat
Antal ordinerade preparat per gäst vid
de två undersölmingstillfällena visas i
tabell 1. Där visas också en jämförelse
mellan gäster boende lwar på hemmet
vid båda tillfällena, gäster som avlidit
ellerutskrivitsochgästersomflyttatin
under mellanperioden. Antal personer
med visst antal preparat 1981 respekti-
ve  1983  visat i  tebell  11  och  111.  Helt
utan ordination var 1 person 1981 och
7  personer  1983.  Förändringar inom
några läkemedelsgrupper visas i tabell
IV. Sldllnaden är störst för digitalispre-
parat  och  blodtryckshöjande  medel.
Spasmolytica utgöres oftast av det an-
tikolinergiska preparatet Cetiprin.

Psykofamaca redovisas  i  tabell V.
För sedativa sjönk totalantalet ordina-

-  Noggrann  anamnes

- Adekvat undersökning

- Teoretiskt övervägande

-Omsorgsfull  instruktion

Fi8ur 2.
Principer för medicinskt handlande.
Gäller även på servicehus.
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Äanbtie:.[oi.d`inariepreparatperpersonviddetvåundersökningstHlfäl[enasamtjäm-
förelse mellan gäster boende kvar på hemmet vid båda tillfä]lena, gäster som
flyttat in under perioden samt gäster som utskrivits eller avlidit.

Kategori                                                                                1981                                                 1983
Fast ord.        V.b.-ord.                   Fast ord.         V.b.-ord.

Alla  undersökta
Kvinnor
Män

Kvarboende
Kvinnor
Män

Nyinflyttade
Kvinnor
Män

Utskrivna/avlidna
Kvinnor
Män

4,3                  1,5
4,0                 1,6

"E!
1,1

1,5

1,4
1,2

0,7
0,8

Tabel[  11
Antal personer med visst antal fast
ordinerade preparat 1981 resp. 1983.

Antal preparat                        1981             1983

Tabe]l  111

Antal personer med visst antal fast
och/eller vid behov ordinerade prepa-
rat 1981 resp. 1983.
Antal preparat                        1981             1983

Tabell  lv.
Andel gäster i procent som ordinerats
läkemedel ur vissa läkemedelsgrupper.

Läkemedelsgrupp                  1981             1983
%%

Digitalis
Diuretica
BT-höjande
BT-sänkande
(utom  diuretica)
Laxantia

66
4734

Spasmolytica  (fast ord.)        16                     6

Tabell  V.

tioner från 56 till 47 och antalet ordi-
nerade DDD ffån 35 till 28, det vill sä-
ga medeldosen gick ned något.

Tabell Vl visar sldlda data om anal-
getica  vid  hemmet.  Denna  grupp  ä`r
svårbedömd  eftersom  egenmedicine-
ring förekommer. Flera gäster är ordi-
nerade acetylsalicylsyra som trombos-
profylax.
Diskussion
Läkemedelsåtgången  vid  vårt  ålder-
domshem låg 1981 på samma nivå som
den i ]önköping. En betydande minsk-
ning  ägde  rum mellan mättillfällena.
]ämförelse  mellan  läkemedelsordina-
tioner innebär en del problem. Antalet
ordinerade  preparat  ger  inte  besked
om  doser.  DDD  visar  inte  heller  be-
handlingsgraden. Exempelvis är DDD
för   Salures   2,5   mg,   för   Esidrex-K
Novum 50 mg och för Moduetic 1,5
tablett. DDD för fentia`ziner bygger på
psykosbehandling.  Ges  Marrorol  25
mg på lwällen utgör det 1/12 DDD me-
dan Apodomi 5 mg är en DDD. "Vid
behov" kan innefatta stora variationer.

Trots  minslmingen  är  läkemedels-
konsumtionen  på  ålderdomshemmet
fortfarande  hög  och  delvis  inte  helt
medicinskt motiverad. Personer boen-
de på ålderdomshem är en ldart selek-
terad grupp där medikamentell livsstil
är vanlig och förstärlst av institutiona-
liseringen.  Den höggradiga flerprepa-
ratsbehandlingenhargättnedavsevärt

Andel gäster i procent som ordinerats psykofarmaca.

Typ av läkemedel                                                            1981                                               1983
Fast ord.        V.b.-ord.                   Fast ord.        V.b.-ord.

Psykofarmaca totalt
Sedativa
Neuroleptica
Antidepressiva
Kombination  av  psykofarmaca

Tabell Vl.
0lika data om analgeticaordinationer.

1981                                                1983
Fast ord.         V.b. ord.                  Fast ord.         V.b. ord.

Andel gäster i  procent med
analgetica  (%)                                                              35
Antal  ordinationer                                                    33
Antal  definierade  dygnsdoser  (DDD)               22,1
Preparat per person  med  ord. 1,6

2126
2032
11,7                12,0

1,3
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under perioden och antalet personer
utan  medicinering  har  stigit.  Detta
tyder  på   att  omorganisationen  har
främjat mer rationella medicinska be-
dömningar,vilketstöderhypotesenför
undersölmingen.     Läkararbetet     på
ålderdomshem  häver  god  lwalifika-
tion, inte minst beroende på problem
vid  läkemedelsbehandling  av  gamla.
Personal,  gäster  och  deras  anhöriga
hyseroftaöverdrivnaförväntningarpå
medicinsk bot mot krämpor och svå-
righeteravsldldaslag.Trycketpåläka-
ren blir stort. Det är då angeläget att
kapa sådana arbetsfomer och rutiner
som  motverkar  schabloner  och  oge-
nomtänkta ordinationer och ger plats
ät omsorgsfullt medicinskt handlande.
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Abstract
THE   COMSUMPTION   OF   MEDICAL
DRUGS  IN  A-  SERVICE  APARTMENT
BLOCK. A STUDY  OF THE  SIGNIFIC-
ANCE OF WORKING ROUTINES.
Pensioners i,n service apaTtments aTe big
consumers of medicaz drugs. This cannot
bBeoj#Stf#%|u%ns#,tt:f#yg##%oLr#%¥od:.

tines exert considerable influence.
The drug prescriptions in a service apar-

tment btock have been studied before and
twoyearsafterareorganizationofmedical
treatment routines. Thus the "round" was
replaced by  individual reception  of pa-
tients,thetenantsbeingrequiredtopayfor
consultation and medicines. The number
°4f.2retcou3#oenpte#teesnc:%:±F#:z4netcernes%eedmfiu°t#

preparation t;ieatmen± and t:he tTeatment
with  digitalis  were  most  markedly  i:n-
fluenced.  The  consumption  of  psycho-
i)ha,Tmaca   preparations    changed   veTy
titile.Thehypothesisthattheworkorgari-
zation infzuences the meäcal treatment
was substantiated by the study findings.

Författare:
Stig Andersson, dlsftiklstäkare.
Postadress: Vårdcentralen, 66100 Säffle
Telefon 0533-126 00
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pRIMÄRVÅRD oCH ALKOHOLMISSBRUK ÅZ##ö/¢/a±S,,

Alkoholmissbrukare inom primärvård/
en presentation av ett vårdprogram
ROGER SVENSSON

gfnhå#odt:ev%#]:agadsefesjour§ad£e#n%_tä;rf]
ohålsa.  (2)  ALlkohol,missbruk  är
etl  til,lstånd  som  många  låkare
kärmer vamak± och resignation
inför.  I  detia  projeklarbe±e  t.ör-
medlas  kl,ara  rik±änjer  för  hw
man   som   behandlamde   löka;re
kam angrip a rissbruksproblema-
tiken  om  intresse,  engagemcmg
och kurage fimes.
Nyckelord: Alkoholmissbruk, primär-
vård, vårdprogram, Karlskoga.
BAKGRLJND
Det dominerande folldälsoproblemet
och viktigaste orsaken till såväl döds-
fall som sjukhusvård i  åldersgruppen
20-60 år är alkoholmissbruk.  (2) Det
finns för närvarande minst 300.000 al-
koholmissbrukare i Sverige. Av dessa
är cirka 2/3 "dolda". (2, 3, 4, 7) Morta-
liteten i alkoholskador är 5-6.000/år.
(3, 4) Antalet alkoholfetopatier är £ör
närvarande cirka 400 årligen. (4) I ge-
nomsnitt  var 3:e säng inom akutsjuk-
vården upptages av patienter med al-
koholrelaterad.e  sjukdomar.   (3)   Den
totala kostnaden för alkoholmissbru-
ket beräknas  uppgå till 9  procent av
BNP,  vilken  förra   året  motsvarade
63.000.000.000   kronor.   (1)   För   att
minska alkoholskadorna krävs kraft-
fulla insatser. Hittills finns en tendens
till minskad alkoholkonsumtion totalt
sett men ingen tendens till minskning
av alkoholskadorna. (2) ]u tidigare ett
begynnande     alkoholmissbruk    kan
stävjas  desto  större  är vinsterna rent
humanitärt,  medicinskt  och  ekono-
miskt. Primärvårdens betydelse i detta
sammanhang    poängteras    både    av
WHO och HSL (hälso- och sjulwårds-
lagen). (3, 4, 23, 26, 27, 36, 37) För att
underlätta omhändertagandet av vissa
kroniska  åkommor försöker  man på
många håll  enligt  SPRI:s  intentioner
skapa vårdprogram.

Def}.73z.fz.o7} (SPRI-rapport 103,146) :
Ett vårdprogram är en slriftlig lokal
överenskommelse  med  riktlinjer  rö-
rande innehållet i och organisatiohep
av den vård och service som skall erb-
judas individer med viss rz.sk J:ör sjuk-
dom.
VÅRDPRO GRAMMETS MÅL
Denövergripandemålsättningenärgi-
vet`r±s.a;U-£örsökaL minska alkoholska-
dor77cz hos befolkningen i upptagning-
sområdet. För detta vårdprogram har
följande delmål uppställts:

1.  Fortsatt   omhändertagande   av   de
missbrukare som redan är kända på
vårdcentralen.

2.å:;åårdsåi[ra#3#E::aa:tn„ppr;1#£{¢t
"dolda" missbrukare.

3. Att konstruera ett åtgärdsprogram
för både ''dolda" och "öppna" miss-
brukare.

4. Att utvärdera  nämnda metod  och
åtgärdsprogram.

Tyngdpunkten i ovanstående ligger på"praktiskl arwändbar".

REKRyTERING AV PfflmNTER
Patienternakanrekyteraspånågotav
följande sätt:
1. Beha,ndl.ande   1,äkare   rriisstäriz!er

bakomliggande     överkonsumtion/
missbruk.

2.  Patienten   söker  ftjzJz.ZZz.gf  på   eget
eller andras initiativ.

3. Anhöriga, arbetskamrater eller vän-
ner  söker  för  patientens  rälming,
ibland som symptombärare. Här är
fortsatt kontinuerlig kontakt myc-
ket  vildig  för  att  så  småningom
motivera patienten till åtgärd.

4.  Re77cz.ss, initiativ, telefonsamtal från
övriga instanser, till exempel social-
nämnd,  slwddskonsulent,  alkohol-
polildinik,  sluten  vård,  polis  eller
behandlingshem.

De    "öppna"    patienterna    åteffinns
flamför allt i grupp 2. De "dolda" pa-
tienterna  hittar man mest i  grupp  3
men troligtvis även i grupp 1 och 4.

TERAPEUTISK IIÅLLNING
Det är långt ifrån alltid lätt att ta upp
en.bra alkoholanamnes och det blir än-
nu svärare om man som läkare känner
osäkerhet  och  visst  "motstånd"  mot
denna t5p av utffågning. Oftast beror
framgången på läkarens erfarenhet av
denna   t5p   av   anamnesupptagande
samt relationen läkare - patient. Som
läkaremåstemanvisaenärligochupp-
riktig omsorg av patienten.  Man bör
försöka  inta  en  icke  moraliserande,
trygg och förtroendeingivande attityd.
Vi§a att du bryr dig om, ställer upp och

g%rtkprpåv:pÅ:ieålinartm,?#aäls`yn¥:lf?,
patienten är oftast till mer nackdel än
fördel för honom. Att upptäcka dolda
missbrukare kommer alltid att bli ett
indiciemål.  Läkarens   egen  "kliiiiska
blick" är många gånger avgörande. Då
man på grund av olika symptom och
tecken fattar misstanken tages ASAT,
GT och MCV. Dessa tre prover är för
det  mesta  helt  tillräckliga  inom  pri-

märvården. En sedvanlig anamnes in-
hämtas,  härefter  en mer riktad alko-
holanamnes. Därefter göres ett vanligt
status av patienten med extra tyngd-
punkt på alkoholrelaterade symptom
och tecken.

DnGNOS
Anamnesen  är grundläggande.  Labo-
ratorieproverna  utgör  oftast  ett  bra
komplement.

Diagnosen    alkoholmissbruk/över-
konsumtion blir ett indiciemål.  (31)  I
vårdprogrammetanvändsföljandekri-
terier:
1. Alkoholrelaterade    symptom    och

tecken.
2. Regelbunden konsumtion > 200 g/

vecka.
3. Patologiska           laboratorieprover

(AS4ff, MCV, GT).
4. Sociala konsekvenser.
5. Alkoholberoende.

200 g alkohol motsvarar 60 cl stark-
sprit ezzer 3 helflaskor lättvin e!jer 10
burkar starköl. ASAT, GT och MCV är
i dessa sammanhang de mest relevanta
laboratorieproven  och  utgör  tillsam-
mans  med  övriga  ovanstående  krite-
rier  en  god  grund för  bedömningen.
(38)  Själva diagnosen blir ett indicie-
mål där samtliga 5 kriterier ingår. (31)

Observera att diagnostiserandet är
likaviktigtvaresigpatientenerkänner
sitt missbruk eller inte. Detta för att
vederbörande   så  snart  som  möjligt
skall komma under adelwata åtgärder i
stället för att fortsätta den destruktiva
cirkelgången  under  pseudodiagnoser.
Det är svåi.`t att bota en skadad männi-
ska under felaktig diagnos.

ÅTGÄRD
Då diagnosen är klar infomerar man
patienten på ett sakligt och icke mora-
liserande sätt. Försök relatera informa-
tionentillpatientensegnaalkoholrela-
terade skador. Sätt upp ett kortsiktigt
mål (2-6 månader) samt ett långsiktigt
mål(>6månader).Detkortsiktigamå-
let är alltid liktydigt med total avhåll-
samhet,  inom  det  långsiktiga  målet
fimsmerutrymmefördiskussion.Den
allmänna regeln är - ju större grad av
beroende patienten uppvisar,  det vill
säga ju allvarligare missbruket är, des-
to  större  är  troligtvis  hjärnskadorna
och desto mindre är fömågan till in-
sikt  och  hårdare  målsättning  krävs.
Centralt i pätogenesen är nämligen de
tidiga hjärnskadorna.  (2,10,  11)

Då det gäller omhändertagandet av
ALLMANMEDICIN   .  ÅRGÅNG  6   .  1985



missbrukarefinnsvissagrundläggande
principer. D`e§s.aNär
1. A.tk.opolmissbruk  j*r  ±  sts  ingen

s/.z/ftdo77G,menorsakarbådekropps-
liga och själsliga skador.

2. Medi_ciner bör a:nv.ånda.s sparsamt
och främst i avgiftningssyfte.

3.  S/.z/ftsftrz.z;7zz.Jtg   bör   alltid   ske   ref-
roaktivt.

Kommentar : Sj ukskrivning retro aktivt
existerar  över hela  landet och är en
oskriven överenskommelse mellan be-
handlande läkare och Försäkringskas-
san.Dettainnebärattpatientenfårsitt
sjukintygförstdåhanuppvisatettnyk-
tert  leverne  under  avgiftningen.  Det
får inte vara tillåtet att missbruka på
Förs äkringskass ans b ekostnad.

UPPFÖLJP"G
Återbesök planeras  efter till exempel
1, 3 respektive 6 månader från nybesö-
keträknat,beroendepådetkortsiktiga
målets  längd.  Vid  återbesöken  tages
Gamma-GT,  dels för att följa  avgift-
ningen,  dels  för  patientens  bio-feed-
back.  Man penetrerar hu  patienteh
har upplevt den gångna perioden, om
"suget" efter sprit varit mycket besvä-
rande etc. Vid åtörfall efterhörs åter-
fallets längd och "djup". Detta sättes i
relation  till  tidigare  missbruk.  Man
måste också bedöma återfallets grad i
förhållande till patientens egna resur-
ser och £örsök att stå emot. Först här-
efter intar man den attityd som man

=g#=nEaeb£3g#äL±#Duåpdperte#oEte_
siktiga  målet  är  uppftrllt  diskuterar
man  den  långsiktiga  målsättningen.
Denna kan antingen vara fortsatt total
avhållsamhet eller begränsad konsum-
tion. En överkonsument eller måttligt
avanceradmissbrukarekanmycketväl
klara  en fortsatt begränsad  konsum-
tion. Liksom andra kroniska äkommor
bör  missbrukaren  kontrolleras  med
jämna intervall även i fortsättningen.

Mer  avancerade  missbrukare  med
ett klart fysiskt beroende och ideliga
recidiv bör remitteras  till  alkoholpo-
liklinik eller alkoholpsykiatrisk klinik
för fortsatt omhändertagande.

PROGNOS
Relativt snart får man en god uppfatt-
ning  om  vilka  möjligheter  patienten
har  att  lyckas  med  sin  målsättning.
Man  kan  grovt  skönja  följande  fyra
8rupper:

"Dolda"     "Öppna".

Hygglig God

Dåli8 Hygglig

Vilja  till  insikt

Förnekande attityd

SLUTORD
Ovanstäende är en mycket kort sam-
manfattning av vårdprogrammet, som
isinhelhetärettförsökattbibringabe-
handlandeläkareettpraktisktanvänd-
bart verktyg för att upptäcka "dolt" al-
koholmissbruk   samt   åtgärda   både
"dolt"  och  "öppet"  alkoholmissbruk
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inom  primärvård.  Min  förhoppning
med  vårdprogrammet  tolkas  avslut-
ningsvis bäst av Konfucius:

"Bättre att tända
ett aldrig sä
litet ljus än att
förbama mörkret"
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Abstract
A_lcohol-related diseases constitute one of
the  most  common  causes  of  ill-healf;h.
Alcohol  abuse is  a  condition  to  wlrich
many  _doctors  react  with  a  feeling  of
ppwerlessnness  and resignation.  Within
tahreeså%f#stopr#eectmdåsatsizrcets%ttdaei',.gnbezse

ttoh:ässpg_opnrso%,'eemps:ypst:Co%ndetdotahpaptrot%*e

erists sufficient. tnteTest, invol;m ememt and,
C0urage-
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Roger Svensson, FV-lökaie i all;män-
medic;in vi,d Brickegårdens vårdcent-
ral, KarlskQga, samt al,kohouökare i
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UTBILDNING I ALLMÄNMED|C|N   ~-,F-4^&'': A,''8

Alhänläkaren som visste för myc|{et!?
I   debattartikeln  "A11mänläkarutbild-
ningen - dags för nästa steg?" i Läkar-
tidningennr18/84beslffevvihuman
skulle lmnna förbättra allmänläkarut-
bildningen. S ammanfattningsvis ans åg
vi att utbildningen inom sc3zJä.Z allmän-
medicin som enskilda sjukhusdiscipli-
ner behöver förbättras. Inom huvud-
ämnet allmänmedicin skulle vi ha en
kortare   inledande    tjänstgöring   på
vårdcentral och sedan en "distriktslä-
karutbildning"  (j ämför lasarettsläkar-
utbildning)  med ett obligatoriskt för-
kovrande innehäll £örsta ären på den
egna vårdcentralen. Inom sjuldusäm-
nena ansåg vi att respektive disciplins
problem bäst kunde inläras där de var
vanligast  och  där  den  mest  erfarna
handledningfinns:Påldinikerna.Erfa-
renhet och Övning ger färdighet. Med
denna modell slmlle vi med sedvanlig
FV-blockslängd  +  en  organiserad  ef-
terutbildning analogt med lasarettslä-
karutbildning få en allmänläkarutbild-
ning  med  mycket  bättre  lwalitet  än
idag.

I 4mmänMedicin nr 5/84 fick vi av
debattören Bertil Hagström i Storvik i
sak  medhåll  medan  ledarslffibenten
Carl   Edvard   Rudebeck   (nedan   be-
nämnd R) i Umeå vände sig emot vårt
argumenterande för "både och". Den
sista artikeln vill vi kommentera, men
inte för att vi tycker tolkningen av vår
artikel är orättvis som R befarat, utan
att vi tycker att tollmingen av verldig-
heten i R:s artikel är felaktig. Om R:s
ideologiska  patos  råder  inget  tvivel:
"Symptombilder   och   orsaksmönster
framträderpåettsättsombräckermu-
rarnamellankropp,själochsamhälle".
Den ideologiska mälsättningen är och
måste vara hög, men den får inte över-
skugga verkligheten ty då riskerar vi
att hamna fel.

R skriver i sin ledare att vi mycket
riktigt vill ha "både och", men det mes-
ta av spaltutrymmet ägnas åt att ned-
värdera  det  ena:  Falstakunskaperna
Qch träningen. Vi förstår inte alls vit-
sen. Själva har vi upplevt det omnämn-
da: Endast när vi på grund av kunskap
och erfarenhet av de ganska sällsynta
somatiska åkommorna kumat uteslu-
ta desåmma har vi haft styrka att be-
handlapatientenspsykosomatiskaoch
sociosomatiska  åkommor på  ett ade-
kvat sätt.  R:s påstående att den lmn-
skapstörstande   doktorn  skulle  vara
"kontinuerligt distraherad" och möta

patientemas problem med "ödslighet,
ointresse och okunskap" ger på oss in-
trycketatthanideologisktalldelesför-
irratsig.Viförståriochförsigvadhan
menar  men  måste  med  bestämdhet
hävda motsatsen.
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R:s inställning till eventuellt odiag-
nostiserade  behandlingsbara  sjukdo-
mar verkar nihilistisk i överkant: Man
får rälma med vissa förluster, ja visst,
menförlusternamåstejuminimerasså
gott det rimligtvis går. Natuligtvis be-
finner vi oss inte i underläge vad gäller
att £ånga allvarliga sjukdomar, £örut-
satt att vi känner till dem!

Men detta var bara en sida av saken:
Rädslanhospatientenochdoktornför
denmissadediagnosen.Endastdåden-
na rädsla genom kunskap, erfarenhet
och förtroende kunnat stävjas kan vi
nå  ett annat  av mälen nämligen att
"underlätta  för människan  att  träffa
val,  som gör att de stärker sin hälsa"
och "att bidra till att deras jag, deras
självkänslaochommöjligtderassocia-
la roll bevaras intakt".

Denandraochvälsåviktigasidanär
den stora del av vardagssjulwård som
inte har så mycket med helhetssyn att
göra.Kanskeharvihärenorsaktillvå-
ra olika inställningar. R arbetar i Umeå
i skuggan av (eller rättare sagt i solen

Föaåfoöårår#vdeeråi:3:ås!##åsäe#irtsgi
ker sig direkt eller så kan de slrickas dit
pånågraminuter.Arbetetpåvårdcent-
ralen domineras antagligen i större ut-
sträclming än hos oss av det som är
kärnan i allmänmedicin: De stora folk-
sjukdomarna,    psykosomatiken    och
omvårdnadsproblematiken och natur-
ligtvis blir allmänläkarimagen här att
hävda dessa revir på det sätt som R be-
skriver.Någotannorlundatersigsitua-
tionen för  glesbygdsdoktorn.  Till  oss
kommer man med förutom vad som
nämnts ovan precis vad som helst för
sortering eller bot: Bukar, små och sto-
ra lrirugiska skador, flaktuer, 1ungö-
dem,  näsblödningar,  infektioner,  psy-
ldskt svåra tillstånd, och det ställs krav
på att vi skall fixa det mesta av respek-
tive  disciplins  primärvårdsfall,  ty an-
nars får patienten åka många mil och
sitta eller ligga i en sjulwårdskö till i
onödan. Vi skall kunna hantera en hel
del apparater, kuma gipsa, kunna pre-
liminärtolka röntgenbilder, kunna oli-
ka  typer  av  samtalsteknik,  vara  all-
mänt kunniga i akutmedicin och tran-
sportmedicin inklusive psykiskt pres-
sandeambulanssjukvårdochsåvidare.
Exemplen kan synas  överdrivna  och
extrema kanske, men det är faktiskt en
del av vardagen.

Det är framför allt i detta mer servi-
ceinriktade sjukvårdsbrus med ensta-
kasvårtakutsjukasomdetkännsmyc-
ket  bra  med   sjukhusträningen:   R:s
resonemangomattidenldiniskatradi-
tionen kunskaperna bättre skall häm-
tas  från  patienterna  än från  erfama

åoal::g#iåi`:.igÅvdee:tavpe:iEieåfflåEaärrä
måste väl rimligen handla efter veten-
skapochbeprövaderfarenhet,ochvad
dettainnebärlärmansigbästdärprob-
lemen  sedan  länge  varit frekventast.
Övninggerfärdighetochlärlingssyste-
met på sjumus är det bästa som  er-
bjuds även om det som bekant kan bli
mycketspilltid.Förövrigtvardetjuen-
dast lmappt 5 av kanske 35 yrkesverk-
samma år det handlade om. Natuligt-
vislffävsdetvisskaftatthållakunska-
perna vid liv! Det är ingen slump att
många  kollegor  upplever  någon må-
nads  sjulriustjänstgöring  av  och  till
som  kunskapsökande. Vi  undrar  om
inte  R egentligen håller med  om  det
nödvändiga i sjulhusträningen. I hans
och Gunilla Risbergs mycket välkom-
na,välskivnaochnödvändigaartikeli
Dagens Nyheter 84-11-16 om allmän-
medicinarens   medverkan   i   k`rinno-
sjulwården framhåller han att det fak-
tumattallmänläkarenarbetatentidpå
lrinnoldinik  gör  att  denne  uppnått
färdighet och lmnnande i disciplinen i
fråga!Detbekymmersammaärvälnär-
mast att det finns så många stora dis-
cipliner  att  tiden på  sjulhus  kanske
kan tyckas bli i längsta laget i vårt för-
slag, men vi tycker ändå att dessa åren
ärrimligaiförhållandetilllivsarbetsti-
den och uppgifterna. Vidare har vi vi-
sat hu man skulle kuma förbättra ut-
bildningen i  allmänmedicin  på vård-
centralen för alla allmänläkare, på ett
sätt som vi föreställer oss ligger i linje
med R:s teser.

Våra ideologer måste föivisso bära
den   allmänmedicinska   fanan   högt,
men  fanbäraren  mäste  samtidigt  stå
med bägge fötterna stadigt på marken,
så att han inte blåser omkull.
Lars Agr6us       Gudmund Erihsson
Allmänläkare som ville veta mera.
Östhammar
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Ei,naT Kringlen.

Syke Memesker
og Medisinsk
behandling
Universitetsforlaget.  Oslo-Bergen-
Stavanger-Tromsf3,  1983.
(Djstribution : Studentlitteratur.)
Cirkapris 395 kr, s 537.
Sedan 1976 fims i Oslo ett lnstitutt för
medisinske atferdsfag och dess ledare
är   professor   Einar   ltinglen.   För
många   svenska  medicinare   är  han
känd som psyldater med bland annat

sEllltinf%fäå:ågtå#åze?frfiä:Lsso=asfrn-
associeras också till en lärobok i psy-
kiatrisomvaritanvändvidmångastu-
dieorter i Sverige ffam till för något år
sedan.   I   den   boken   dokumenterar
Kringlen   ett  psykiatriskt  kunnande
ochen£ömågaattlevandegöraetttid-
vis ganska tungt stoff. Neuoskapitlet
till exempel i hans bok "Psykiatri" för-
medlarbådefaktaochförståelsepåett
kortfattat och tillgängligt sätt. Det te-
matäroftasvårfångatochblirlättord-
rikt och tröttande.

Kringlen har stora undervisningsin-
tressen  och  har varit  en pådrivande
kraft i Norge när det gällt att introdu-
cera beteendevetenskap i läkarutbild-
ningen.Detämnethartvåbetoningar-
dels ett teoretiskt innehåll med basalia
i psykologi och sociologi, dels en mer

Eå:ä:iisksi=ikt:iEg#eEe|c.tisÅpnsg:
strävar också till att ge en beslrivning
och förstäelse för mänskliga yttringar
mot bakgrund av biologiska förutsätt-
ningar.     Den    integrationsprocessen
lämnas vanligen till studenten att för-
söka lösa på egen hand. Medicinsk be-
teendevetenskap arbetar aktivt mot en
syntesavkroppochsjälochkanunder-
lätta för den blivande läkaren att möta
och behandla sjuka människor och in-
te bara sjukdomar.

Kringlens bidrag till kurslitteratu i
detta  ämne  utgör  "Syke  mennesker
och medisinsk behandling". Den är en
vidareutbildningavfyraskildahäfteni
kompediefom som funnits några år i
Norge - nu är den en hel egen lärobok
på mastiga 500 sidor.

Isexhuvudkapitelgerförfattarenen
både.bred och djup expos6 av de be-
teendevetenskapliga   utgångspunkter
som   behövs  för  läkararbete.   Inled-
ningsvis  ges  beskrivningar,  tämligen
detaljerat, om sociologiska och psyko-
logiska grundteorier, mycket sett ur in-
dividualperspektiv  och  han  avslutar
sitt sista kapitel med de verkligt globa-
la   perspektiven   -   kärnvapenkriget,
vårt  största  hälsoproblem.  Det finns
mycket däremellan som är läsvärt och
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har  stort  intresse  för  allmänläkaren.
Våraickemedicinskakunskapergrun-
darsigmycketpåsåkallatsuntfömuft
som kan ge utrymme för mycket god-
tycke och okunskap. Efter ett inledan-
de kapitel om medicinen i ett kritiskt
perspektiv  (om medikalisering av so-
ciala  och  psykologiska  problem,  det
högteknologiskaberoendet,iatrogenes
bland amat)  förklaras i det följande
kapitlet sociologiska och psykologiska
grundbegrepp  och  sociobiologin  tas
upp till ingående betraktning.

0lika teorier om arvet och miljöns
betydelse och hu man sett psyke och
soma som ätskilda eller sammanvävda
presenteras. Den psykodynamiska ut-
vecklingsteorin och lrisbegreppet har
ett eget kapitel på 100 sidor. Så kallade
nomala   utvecldingskiser  beskrives
men om barn på sjukhus, skilsmässor
och dess konselwenser redovisas ock-
så.Genomheladeinledanndekapitlen
följer en levande diskussion om sjuk-
domsbegreppet, hu det icke mätbara
måste  accepteras  och  inkorporeras i
deBes:uktåingsak:e£öaEåiååeäpkars.ynpunkt

mestintressantakapitletärdetsombe-
rör   läkar-patientförhållandet,   också
det på 100 sidor. Det är sällsynt i den
skandinaviska   litteratuen   med   en
översikt i detta ämne som många har
svårt att få substantiellt. Kringlen be-
skriver mötets olika ingredienser och
utvecldar olika modeller för förhållan-
det. I en del kliniska exempel tar han
upp olika typer av patientmöten och
hu läkarens förhållningssätt både på-
verkar och påverkas av patientens ver-
bala och icke verbala kommunikation.
Placebobegreppet utvecldas oclöå.

Idetavslutandekapitlet"Medisinog
samfunn" redogöres mer detaljerat om
sjukdoms-ochhälsobegreppen.Demo-
grafiska grundbegrepp och social epi-
demiologi   utvecldas,   preventivmedi-
cin,    hälsoekonomi,    u-landsmedicin
och  alkohol-  och  narkotikamissbruk
redogöres   också  för  med   åtsldlliga
ta beller och siffror. Mot WHOs hälso-
deklaration  "Hälsa  åt  alla  år  2000"
avslutas  boken  med  siffror  om  och
verkningarna av ett eventuellt kärnva-
penkrig.Detärdockingenpessimistisk
final  utan  människans  möjlighet  att
själv välja utveclding framhålles som
något realistiskt.

Boken  bidrar  således  med  en  stor
mängd  fakta  och  uppgifter.  På  sina
ställen blir redovisningama så detalje-
rade och firllda av referenser och data
från  enskilda undersökningar att det
blir  svårt  att  hålla  intresset levande.
Det blir för mastigt och tungt när pro-
centsiffrorna kommer för tätt. Natur-
ligtvis är norska data särskilt represen-
terade-detgällersärskiltikapitletom
medicin och samfund.

Nu är boken inte att rekommendera
för sträckläsning - den läses bäst ett
kapitelisänderochkannästansessom
separata mindre böcker ihopbundna i
en pärm. Referenserna är också många
och genomgående färska och relevan-

ta inom sina områden. Stilen är saldig
och ganska tät. Några utvikningar fi.ån
ämnet ger sig författaren inte in på -
det hade inte skadat om några mindre
faktaspäckadepartierkommitinpåsi-
na ställen. I kapitlet om läkar-patient-
förhållandet ges en del patientbeslriv-
ningar  med  klinisk  anlmytning.  Det
finns i övriga delen av boken endast i
mindre  omfattning  exempel  u  var-
dagssjulwård. Det är en risk att data
blir  löst  hängande  och  den  oerfarne
har  svårt  att integrera  uppgifterna  i
denldiniskavardagen.Dennorskatex-
ten  innebär  också  ett  visst  problem
som måste övervinnas.

På det stora hela vill jag varmt re-
kommendera boken för inköp till våra
vårdcentralsbibliotek  i  första  hand.
Priset, nästan 400 kr, avshäcker må-
hända  den individuelle köparen men
boken ger ändå rildigt utbyte och or-
dentlig  valuta  för  pengarna.  ]ag  har
ideligen under min egen läsning blivit
medveten  om  författarens  oerhörda
beläsenhet och med vilken lätthet han
rörsigmellanolikakunskapsområden.
Det är periodvis  en njutning och  ett
privilegium att fä ta del av en kunnig
och ldok kollegas kunskaper.

Mark Twain lär en gång ha sagt "Är
hammaredetendavihar-blirdetspik
av allt vi ser". Är läkaren endast utrus-
tad med medicinska kunskaper är det
lätt  att  patientens  problem  beslrivs
med medicinska termer. Kringlen ger
oss genom sin bok möjligheter att bru-
ka  flera  redskap  och  bedriften  att  i
samlad  och  begriplig  form  ldara  av
denna svåra uppgift är vi honom stort
tack slq,ldig.
Benst Mattsson

Invandrares
läkarkontakter

1

Socialstyrelsen har nyligen givit ut en
ny reviderad  upplaga  av förteclming
över invandrares läkarkontalster. För-
teclmingenupptardeläkaresomärvil-
liga att ta emot patienter som behöver
få tala med läkare på annat språk än
svenska.

I  förteclmingen,  som  är  uppställd
länsvis,  återfanns  läkare  represente-
rande   sammanlagt   61   olika   språk.
Enbart i Stoclholms län finns 25 språk
representeradeblanddecirka400upp-
tagna läkarna.

Ofta är det viltiigt att samtalet mel-
lan läkaren och patienten kan föras på
patientens  modersmål.  Detta  är  sär-
sldltangelägetisambandmedpsylriska
besvär,  där samtalet är en del av be-

åaöifilgi:g:enr.nge:to,mg:ördtssc§Tipnagt:ånhtå:
bättre vård ökats. Slffiften har därför
blivit mycket uppskattad och efterffå-
8ad.
Information: Avdelningsdirektör Tage
Ster}berg, byrån för äldreomsorg, eko-
nomiskt bistånd och invandrarflågor,
telefon 08/783 3594.
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Ny internationell
allmärmedicinsk
tidskrift
FamilyPracticeheterenföråretnyall-
mänmedicinsk  tidskrift.   Syftet  med
tidningen är att få till stånd en intema-
tionalisering av kunskaps- och id6ut-
byte inom områdena "Family Medici-
ne,   General   practice   och   Primary
Health  Care".  Ansvarig  redaktör  är
Professor  ]ohn  Howie  från  Eding-
burgh,   som  tidigare  presenterat  sig
bland  annat  genom  en  läsvärd  bok
om  allmänmedicinsk  forslming,  "Re-
search in General Practice". Redaktio-
nen är namnkunnig och representerar
Västeuropa, Asien, Nordamerika och
Australien. En i verklig mening global
bas har således inte tidningen, men ini-
tiativet  är  ändå  mycket  välkommet.
Mångfalden är tillräckligt stor för att
ettkulturellt-antropologisktperspek-
tiv  på  allmänmedicinen  skall  få  en
självldar betoning.

Iinledningsnumretfinnsfleraintres-
santa  artiklar.  Att  rekommendera  är
§ärskilt lan Mc Whinneys  "Changing
Models: The impact of Kuhn's theory
on  Medicine".  Mc  Whinney  som  är
professor i Family Medicine i Canada
analyserar   med   utgångspunkt   ffån
Kuhn's teori medicinens situation som
vetenskap idag. Han pekar på flera pa-
radoxer, "anomalier" inom medicinen,
som inte låter sig förklaras inom gäng-
se ram för teori och metod. Han för
också ett tankeväckande resonemang
om betydelsen av olika typer av kom-
munikation. På den språkliga nivån är
medicinenuppbyggdavettkategoriskt
faktaspråk som st}n. tanke och hand-
ling.  Detta  kommer  bland  annat  till
uttryckivårjournalföring.Dettaspråk
står i kontrast till den levande dialog
som konsultationen oftast utgör. Beho-
vet att reducera gör ofta, att det mest
väsentliga går förlorat i en efterhands-
skildring. Mc Whinney menar att ljud-
bandochframföralltvideotekniköpp-
narvägartillenfördjupadkunskapom
vad  som  utspelar  sig  mellan  patient
och läkare.

Två ytterligare  nummer  av  Family
Practice har kommit ut. Den som vill
prenumerera skickar en check på 35
pund  till:  The  ]ournals  Subscription
Department, Oxford University Press,
Walton Street, Oxford OX 2 6 DP, Eng-
land.  Enstaka  nummer  kostar  10,25
pund.
Cc[rl Edua,rd F(udebeck
Distriktsläkare
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siffror visar:

Alkoholpolitiken
har eff ekt
Eä"e döda i arkoholsjukdoma;r
Efter flera år av sjunkande alkoholför-
säljning   tycks   nu   alkoholskadorna
minska.  Aktuella siffror tyder på att
densvenskaalkoholpolitikenböriarfå
effekt. De presenteras i en ny upplaga
avsocialstyrelsensochSystembolagets
faktabok  om  alkoholpolitiken  "Bak-
grunden".

Under senare år har alkoholförsälj-
ningen minskat kraftigt: från 7,7 liter
ren alkohol per invånare över 15 år till
1976 till 6,1 liter 1983. Det motsvarar
enminslmingpåöver20procentunder
de senaste sju åren. Från 1979 har nu
oclså antalet döda i vissa utpräglat al-
koholrelaterade   sjukdomar   minskat
väsentligt.  Detta  efter  en  oavbruten
ökning från början av 1960-talet. Un-
der  två  år  har  dödligheten  minskat
med cirka 14 procent (se bifogat dia-
gram).

Under de senaste åren har den ore-
gistrerade           alkoholkonsumtionen
(hembränning   med   mera)   troligen
ökat.   Gjorda   uppskattningar   tyder
dock på en verklig nedgång av den to-
tala alkoholkonsumtionen sedan 1976.
Minskningen av alkoholskadorna stö-
der detta antagande.

Även om utvecklingen har vänt är
alkoholensskadeverkningardockfort-
farande     mycket     stora:     Omkring
300 000 svenskar har alkoholproblem.
Närmare en fjärdedel av alla patienter
som uppsöker sjukhusens akutmottag-
ningar   är   alkoholpåverkade.   Minst
5 000 för tidiga dödsfall per år har di-
relst samband med alkohol. Cirka 100
bam om året föds med allvarliga fos-
terskador på grund av moderns alko-
holvanor.

Målet  för  alkoholpolitiken  är  att
minska dessa skador bland annat ge-
nom att begränsa den totala alkohol-
konsumtionen.   Socialstyrelsens   och
SystembolagetsfalstabokBczftgrz/7tde72
redogör  för   Sveriges   alkoholpolitik.
Alkohollagarna uppfattas ibland. som
lnångelochförmynderi.IBczEg7.zt7ede7e
redogörs för motiven bakom reglerna
som bland annat syftar till att skydda
svaga  och  utsatta  grupper  som  barn
och ungdomar, människor i riskzonen
samt före detta missbrukare.

Faktaboken Bczftgrz/7gde7t  kan i  en-
staka exemplar kostnadsfritt beställas
frånsocialstyrelsen,byrånföralkohol-
och   narkotikafrågor,   10630   Stock-
holm.  Vid  beställning  av fler böcker
kostar de 5 lffonor per exemplar..

Information:      Avdelningsdirektör
Björn Rydberg, byrån för alkohol-och
narkotikafrågor,  telefon  08/14 06 00,
eller biträdande informationschef Dag
Lindström, Systembolaget, telefon 08/
229580.
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Alkoholförsäljni.ng   och   antalet  döda   i   några   alk`iholrelaterade   sjukdomar   (alkohol-
psykos,   alkohol ism,   skrumplever.   bukspottkörtelinflamati.on   och   alkoholförgiftni.ng)
under   perioden   19`60   -1981.   Som   synes   föjer   kur`/an    för    antalet   döda   med   viss
efterslä.pning   den   nedåtgående   kurvan   för  alkoholförsäljning.    (Kä.11a:Socialstyrelsen)
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CEFADROXIL
GF]UPP:  7  8- ett av f lera

förstahandsalternativ vid
okomplicerade nedre UVI

'  lämpljgt spektrum
-  lågt ekologi.skt tryck
-höga långvariga urinkoncent-

rationer
-enkel  dosering
-få och  lindriga  bjver`kningar

id

--.-J--

CEFAMOX® är ett antibiotikum.
lndikationer:  lnfektioner  orsakade  av  mikroorganismer  känsliga

för cefadroxil
Förpackningar: Kapslar 500 mg;  14 st,  20 st,  30 st,100 st.

Mixtur;   `50  mg/ml,100  ml
100  mg/ml,100  ml

:i§nnnyogafganoEo§ef_|#

Bi=isii]L- IVIYE=S AB
Huvudsta  Gård  Box  4100171.04  Solna

telefon 08/ 82 04 30
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"Folkhölsa och tivsmedelspotitik:' :

Tordbrukspolitilm
måste bidra till
follriälsan
Hälsopolitikema har sedan länge talat
om behovet av att ändra kostvanor för
attminskariskenförtillexempelhjärt-
kärlsjukdomar  och  vissa  £ormer  av
cancer. En hel del resurser har därför
satsats bland annat på kostupplysning.
]ordbrulspolitiken däremot har varit
inställd på andra mål. Strävan att ge
lantbrukarna inkomster motsvarande
andra grupper i samhället har bland
annatmotiveratsavberedskapsskälin-
för   eventuella   lffissituationer.   ]ord-
brukspolitikenhardärföri£örstahand
intevaritinriktadpåattstimulerabätt-
re|låoosmtvåå|?ro-TgcEäsrjiun|gjsåffirug:#astr.man

sedan länge arbetat för att kostupplys-
ningen måste stödjas av en livsmedels-
politik som hjälper konsumenterna att
välja bra livsmedel. De som hittills har
nåtts  av information  och upplysning
har framför allt varit de grupper som
redan har goda kunskaper och som in-
te i så stor utsträclming påverkas av till
exempel reldamkampanj er. De mindre
privilegierade konsumenterna har inte
haft samma möjligheter att ta till sig
kostinformationen.  Dessutom  tillhör
dessa människor ofta de grupper som
utsättsförhälsoriskergenomtillexem-
pel dåliga arbetsmilj öer.

I  HS  90  (utredningen  Hälso-  och
sjulwård inför 90-talet)  tar man upp
detta i en rapport som behandlar häl-
so- och sjulwården§ medverkan i sam-
hällsplaneringen och som bland annat
berör behovet av åtgärder på livsme-
delspolitikens område. I anslutning till
denna publicerar socialstyrelsen i da-
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gaLrnaL ra.pporte;n "Folkhälsa och ti,vs-
medelspo litik"  (Soc±aLlstsrrelsen redo-
visar  1984:14).  Boken  sammanfattar
området kost och hälsa och beskriver
den  hittills  förda  jordbrukspolitiken
mot bakgrund av de krav man bör stäl-
1a  på  kosten ur  hälsosynpunkt.  Rap-
porten    redovisar    översiktligt    livs-
medelssektorns  struktur  och  påtalar
till  exempel  koncentration  och  inte-
gration inom livsmedelsproduktionen."Folkhäl-sa och livsmedelspolitik" -
som  inte  innebär  något  ställningsta-
gande från socialstyrelsen - torde vara
av stort intresse för bland annat hälso-
och sjukvården när det gäller att få en
uppfattning  om  förhållandena  inom
det svåröverskådliga livsmedelsområ-
det. Rapporten har författats av fil dr
Carl-Gunnar  Eriksson,   Örebro,   och
avdelningsdirektör    lngrid    Lindvall,
Socialstyrelsen.
Information:  Avdelningsdirektör  lng-
rid  Lindvan,  b}n.ån  för  hälsoupplys-
ning, telefon 08/1406 00.

Rökning_påjQbbQ±
Åtia a;v tio sta;ttiga arbeisplttiser
hc[r någon f orm av rökförb.ud
Avtiostatligaarbetsplatserharåttain-
förtnågonformavbegränsningavrök-
ning. Det ffamgår av en tobaksenkät
bland drygt 2.000 statliga arbetsplatser
somsocialstyrelsennyligengenomfört.
Undersökningen utgör ett led i arbetet
med att följa upp socialstyrelsens och
arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd
ombegränsningavtobaksrökningige-
mensamhetslokaler  som  utfärdades  i
april  1983.

Syftetmedrådenärattingenmotsin
vilja  ska behöva  utsättas  för  obehag
eller hälsorisk på grund av tobaksrök-
ning i gemensamhetslokaler. Utgångs-
punkten är att en rökfri miljö ska be-
traktas som det normala, det vill säga
attrökarensönskanattrökaalltidmås-
te  stå  tillbaka  för  andras  eventuella
önskemål om röldlihet. Bland de stat-

liga arbetsplatser som ingår i enkäten
återfinns   departement,   ämbetsverk,
länsstyrelser, polisstationer, kronofog-
demyndigheter, fängelser etc.

Enkäten visar att rökfria samman-
trädennuärregelblanddeflestastatli-
ga myndigheter. Många har dessutom
begränsat rökningen tidsmässigt eller
lokalmässigt  i  lunchrum  och  andra
pausutryinmen. Däremot är det £ortfa-
rande ovanligt med rökfria korridorer,
entr6er  och toaletter; bara var femte
myndighet uppger sig följa de allmän-
na  rådens  målsättning  att  begränsa
rölmingen  till  de  anställdas  egna  ar-
betsrum eller till särskilda rökrum.

I  enkäten  uppger  60  av  de  drygt
2.000  arbetsplatserna  (3  procent)  att
de inte hade några rökare alls - där-
ibland en arbetsplats med drygt 40 an-
ställda!     Mycket     få     arbetsplatser
(knappt 3 procent) uppger att persona-
len reagerat negativt på nya regler om
rölming  på  arbetsplatsen.  Det  finns
heller inte något samband mellan hur
omfattande   regler   man   infört   och
eventuella negativa realstioner.

Av  enkäten  framgår  vidare  att  de
flesta  statliga  myndigheter  (drygt  75
procent)infördereglermotrökningin-
nan de allmänna råden utfärdades. Ge-
nerellt gäller att de regler som infördes
efter det att råden kom ut har bättre
överensstämmelse med målsättningen
i råden.

Påmångaarbetsplatserkännermän-
niskor - såväl anställda som besökare
- fortfarande  obehag av andras rök-
ning.  Samtidigt är  det många  gånger
svårt att tala om att man störs av den
som röker, till exempel av rädsla för att
stöta sig med någon man är beroende
av.Därförärpassivrölmingtillstordel
ett dolt problem; de som lider av rökig
miljö är många gånger fler än de som
öppet protesterar.

Infomation: Byrån för hälsoupplys-
ning,   byrådirektör   Margareta   Hag-
lund, tel 08/785 3297 eller byrådirek-
tör Ulf Ellemark, tel 08/7833296.

Röker du utan att
vetåomdet?
Det mesta av röken går ut i luften som alla andas.

Be dina kamrater att röka där ingen annan får obehag.
SOCIALSTYRELSEN

SKRIV OCH BESTÄLL AFFISCHER OM PASSIV RÖKNING FRÅN SOCIALSTYRELSEN. DISTRIBUTIONSCENTRALEN.106 30 STOCKHOLM.
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1tabletttillna;ttenvidakutcystti
Wellcoprim®tab)etter100mg,300mg-ettantibakte-
riellt medel vid urinvägsinfektioner.
Dek]aration.  J  /aö/e/f 7.nncÄd//er.. Trimethoprim.  100
mg aut 300 mg. constit. q. s.
Egenskaper. Trimetoprim är en selektiv hämmare av
dihydrofolatreduktas och interfererar dämed i bakte-
riemas  folsyrametabolism.  Substansen  har bakterio-
statisk verkan mot exempelvis enterokocker, E.  coli,
Proteus, Klebsiella och Haemophilus influenzae. Tri-
metoprim är inte verksamt mot Mycobacterium tuber-
culosis, Treponema pallidum, gonokocker, Nocardia
asteroides , Mycoplasma pneumoniae eller Pseudomo-
nas aeruginosa.
Trimetoprim absorberas praktiskt taget fullständigt ef-
terperoraltillförsel.Maximalplasmanivåca2,2#g/ml
(8 #mol/l) uppnäs inom ca 2 timmar efter en dos om
200 mg trimetoprim. Graden av bindning till plasma-
proteiner uppgär till ca 45%.  Den biologiska halve-
ringstiden i serum är ca 10 timmar. Trimetoprim ut-
söndrasgenomglomerulärfiltrationochtubulärsekre-
tion, till 50% i oförändrad form. Vid engångsdosering
av 100 mg trimetoprim erhålles en urinkoncentration
av  aktiv  substans  under  24  timmar  inom  området
15-85 #g/ml (50-290 #mol/l).
Indikationer. Långtidsprofylax vid recidiverande urin-
vägsinfektioner.

Akuta nedre urinvägsinfektioner  känsliga för trime-
toprim.
Kontraindikationer. Trimetoprimöverkänslighet. Svår
leverskada eller bloddyskrasier.
Föisiktighet. Svår njurinsufriciens.
Graviditet och amning. Kategori 8:3. Se FASS, speci-
ellt avsnitt märkt g. Trimetoprim kan interferera med
folsyi.ametabolismen och dj urförsök har visat att myc-
l(et höga doser av trimetoprim givna under organoge-
nesen kan ge upphov till teratogena effekter av folsyra-
antagoristtyp.Omwellcoprimskallgesundergravidi-
tet bör därför patientens folsyrastatus kontrolleras och
folsyra eller leukovorin eventuellt til]föras.
Trimetoprimpasseraröverimodersmjölkmenriskför
påverkan på barnet synes osannolikt med terapevtiska
doser.
Biverkningar.  Gastrointestinala besvär såsom illamå-
ende kan uppkomma, särskilt vid högre doser. Hudre-
aktioner har rapporterats i låg frekvens. Fall av hema-
tologiska förändringar såsom trombocytopeni, leuko-
peni och megaloblastisk anemi kan uppkomma. Dessa
förändringar har varit reversibla då preparatet utsatts .
Dosering.  Vid  tångtidsbehandling..   Vuxria..  1  taL"e[t
100 mg tiu natten.
V/.d akwfbcÄand//.ng..  y"nar.. 1 tablett 300 mg till nat-
ten, altemativt 1 1/2-2 tabletter lm mg morgon och
kväu.

rHI
Wellcome     The  Wellcome  Foundation  Ltd,   Box 2118,183  02 Täby.  Tel  08-768  07  85

Vid kreatininclearance under 10 ml/min föreligger risk
förackumuleringochinadekvataurinkoncentrationer.
Interaktion. Se FASS, speciellt avsnitt märkt i, grupp
78  5010 Trimetoprim,  där kliniskt betydelsefuua in-
teraktioner särskilt markerats.
Observera. Möjligheten för påverkan på folsyrastatus
och blodbild bör beaktas. Hos äldre patienter, vid ned-
satt allmäntillstånd, undernäring och vid samtidig ad-
ministrering av antiepileptika t ex fenytoin, primidon
ochbarbituraterbörfolsyra-ochblodbildsstatusregel-
bundet kontrolleras  under  behandlingen,  förslagsvis
var tredje månad. Blodbilden bör följas hos de patien-
ter som samtidigt behandlas med pyrimetamin i doser
överstigande 25 mg per vecka pga rapporter om mega-
loblastisk anemi. Folsyrabrist är reversibel genom be-
handnng med leukovorin.
Serumkreatinin kan komma att förhöjas till följd av
kompetitiv inverkan av trimetoprim på den renala ut-
söndringen. Trimetoprim kan även påverka vissa be-
stämningsmetoder för serumkreatinin så att fålskt för-
höjda värden erhålles.
Förpackningar. rarö/c//er JOO mg (Vita, med rittskåra,
stmsadewELLC0hffio9A):20,30,100och5Xloost.
rab/c//er  300  mg  (vita,   med  rittskåra,   stansade
WELLCOME Y3C): 7 och 50 st.
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