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ningarna är direkt relaterade  till den
kärldilaterandeverkningsmekanismen
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MARS
H   23-26  ma!rs.   Kurs  i  Epidemiologi.  An-
mälan  helst  före   1   fcbruari.
/n/omaff.on..  Apotcki`rsocictcten,   Utbildnings-
avdelningen,  Box  1136,111 sl  Stockholm. Tcle-
fax:  08-2() 55  11.

Tl  30  mars  -3  april  (ändrat  datuin).
Buenos  Aircs.  8th  World  Conference  on  Sino-
king  and  Hei`lih.
/n/orm/f.on.. Union antiab:`quica Argcn(ina. 8th
World  Conference  on  Smoking  ...,  P  0   Box
3260, (1000) Corrco Central, Buenos Aircs`  Ar-
gentina.
E  30 Jnars -3 a!pri./.  Aspenäs, Lcrum. Kurs
i  läkemedclsvärdering.   Anmäl:in  insändes  före
12  rebruari.
/n/oma/i.on.. Apotekiirsocieteten`  Kristim` Hi`n-
sen`   U(bildningsavdclningen,   Box   1136`   111  sl
Stockholm.

Ai)RIL
E   6-J0 a!pri./.  Solni`.  EU-kurs i epidemiologi
för  läkarc.
/n/oma/i.on..  Ylva   Rodval,   IMM,   Box  60208,
10401    Stockholm.   Tel    08-7287481,    Fax   08-
3139 61.

D   26-27   apr[./.   St   Louis`   MO.   25th   Ann
Spring  Ct)nfcrcnce   of  Socicty   or  Tc:`chcrs   or
F:`mily  Mcclicinc.
//i/orma/i.o/!..  STFM,  PO  Box  8729,  888()  Ward
Parkway`  Kansiis  City,  MO  64114,  USA.

MAJ
E   9-J5  ma/..  Vancouver.  WONCA `92.  13th
World  Congress  on  Fi`mily  Medicine.
/n/orma/i.on..   Collcge   of   Family   Physici:ins   of
Canada,  4000  Leslie  St,  Willowdalc,  Ont  M2K
2R9,  Kanada.

oEch,b{o_s%;s:fka{.;dRoor:ä[asrkt.`uäsä,;oE£jgshmö:gos,%:
lan.

:f#|aa'iok"e.."Yk:,enrl:!ii?|i3fåernmoaiioNnoorålså:Shöi.t:
sovårdshögskolan, Box  12133, 402 42 Göteborg.
E   J3-J5 ma/!/..  Design.  Protokoll. Patientror-
mulär,  Sigtuna.  Anmälan  före  16  mars.
/n/orm¢/i.on..   Apotekarsocicteten,    Ann    Ode-
brand  eller  lnger  Fagerhäll,  tel  08-245085.

gTest#ÅJ73y`iFvå:iå.öteliTänmedicinskkon-
/n/oma/i.on.. Anders Håkansson, Vårdcentralen
Teleborg,  Box 5044,  35005  Växjö.

JUNI
H   J2-J4 j«J!i..   UK-Nordic  Work§.hop  hi°`iis  i

sKeö*hii;måepn:o:r:i,nFrTct`i:St.it#åt,s4rT,necg:ieåe:
ncw  methods.
/n/orm/i.on..   Anna-Karin   Furhorf.   Ki`rolinsk:`
institu(ct`  Ins(itu(ionen  rör i`llmänmcdicin,  Dii`-

gnosviigen  s  nb,14154  Huddinge.

JULI
E   24  /.w/c..   Second  lnternational  Congress
on  Ethnopharmcology  i  Upps:`la.
Update  Lectures:   Anthropological  mcthods  in
ethnoph:`rmacology.  Botanical  methods  in  eth-
nopharmacology,  Chcmic:il  methods  in  ethno-
phi`rmacology  and  Pharmacological  methods  in
cthnopharmacology.
Scssions:  Arric{i, The  Americas,  Asia, Oceania`
Europ`1.
Special  guest  lccturc:  Traditional  medicine  and
ethnopharmacology.
Panel  Discussion:   Hippocratic  screening  or  cli-
nical  testing?
tnformation     ocl.     anmäLningsblankeii:     Ar\r\e-

Mååi,e "J,o!?nss,soocnk,hofmp.oieeiaoråLofie:eotesn5,.    Box

Nordiska  kongressen  i  allmän-
medicin i Finland  1993
Planeringen  av  den  s  Nordiska  kon-
gressen  i  allmänmedicin  är redan  i full
gång.  Kongressen  kommer att  hållas  i
Seinäjoki  i  Sydösterbotten  den  11-14
augusti  1993.  Kongressen  tema är Kli-
nisk  allmänmedicin.
Värdar  för  kongressen  är  föreningen
Kommunala   läkzire`   Allmänmedicin-
ska föreningen i  Finland och medicins-
ka  fakulteten  vid  Tammerfors  univer-
sitet.  Fakulteten har en filial i Seinäjo-
ki   för   den   allmänmedicinska   utbild-
ningen.  Liksom  tidigare  har  också  en
nordisk  kontaktkommitt6  tillsatts  för
att    koordinera    programpläneringen
och de olika  nordiska  ländernas  insat-
ser vid  kongressen.
Staden   Seinäjoki   i   det   finska   Öster-
botten  har  cirka  27  000  invånare.  Se-
inäjoki  ligger 357  km från  Helsingfors
och  avståndet  till  kuststaden  Vasa  är
77  km.  Seinäjoki  kan  nås  bland  annat
med tåg och  flyg.  Från  Vasa finns dag-
liga   färjförbindelser   till   Sverige.   Ett
kännemärke  för  Seinäjoki  är  stadens
administrations-    och    kulturcentrum
som   planerats   av   den   internationellt
ryktbare  arkitekten  Alvar  Aalto.  Det
monumentala      centrets      byggnader
kommer också att fungera som lokaler
för den allmänmedicinska kongressen.
Arrangörerna    räknar   med    att    den
första  inbjudan  till  kongressen  sänds
ut  till  allmänläkarna  i   Norden   i  sep-
tember  1992.
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SIMGs  46  internationella  kon-
gress i aLlmänmedicin
arrangeras i Klagenfurt,  Österrike,  7-
11   september   1992.   Huvudtema   för
kongressen är "General  Practice with-
out  Borders".  Delteman  för  kongres-
sen  är  "The  Political  lmplications  for
General    Practice    in    Europe    after
1992",  "Exchange  of  Knowledge  and
Experiences.    Research    in    General
Practice",  "Co-operation  or Competi-
tion   with   other  professionals.   Social
Workers   and   Alternative   Medicine"
samt  "Limits  of  Expectations  of  the
Health".
Kongressen  simultantolkas  tyska/eng-
elska.
Dr Alfons  Sips
Chairman   of  SIMG   Congress   Com-
mittee
Helvoirtseweg  183  A
NL-5263 EC Vught
Upplysningar    och    mer    fullständigt
program  genom  Christina  Nerbrand,
Vårdcentralen  Gripen,   Box  547,  651
12  Karlstad.  Tel  054-10  66  14.

The 3rd lnternational
Conference on Pre-
ventive Cardiology

The  3rd  lnternational  Conference  on
Preventive  Cardiology  will  be  held  in
Oslo,  Norway,  27 June -1  July  1993.
Dr  Kjell  Bjartveit,  Oslo,  Norway,  is
president   and   Prof.    Dag   S   Thelle.
Gothenburg`     Sweden,     is     scientific
chairman.
Updating knowledge  in  the  field since
1989,  the  Oslo  Conference  will  cover
all   aspects   of  cardiovascular   disease
epidemiology  and   prevention.   Lead-
ing  authorities  in  all  relevant  spheres
will   be   invited   to   speak.   The   pro-
gramme   will   consist   of   plenary   lec-
tures   and   numerous   parallel   special
sessions.   Poster  sessions  and  various
exhibitions   will   be   arranged   at   the
Conference  Site.
The delgates will also have the oppor-
tunity  to  participate  in  an  exciting so-
cial  programme.
Young   lnvestigator   Awards   will   be
presented.
Conference  Secretariat
Statens  helseunders¢kelser  (SHUS)
P.O.Box sl55  Dep,
N-0033  0SLO
Norway
Phone:  00947-2-207655
Telefax:  00947-2-201673
This    is    a    World    Conference    you
mustn't  miss!

Se  notis  om  "Specialis(examen"  sid  28.
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A11mänmedicin i PIFF-tappning - ett accep-
terande av nuvarande felaktiga resursför-
delning mellan slutenvård och öppenvård?
DAN ANDERSSON

Det  nya  året  innebär  för  många  all-
mänläkare  att  villkoren  för  det  var-
dagliga   häl.§o-   och   sjukvårdsarbetet
förändras. Aldrereformen, ekonomisk
stagnation,   husläkarsystem,   politiskt
regimskifte  och  en  alltmer  ifrågasatt
offentlig sektor utgör för de flesta  all-
mänmedicinare   nya   tiljor   i   ett   golv
som   tidigare   utgjort   en   förutsägbar
och     stabil     grund     i     det     svenska
sjukvårdsbygget.    Arkitektoniskt    en
skön skapelse,  där dock den  kroniska
bristen  på  allmänläkare  och  en  avse-
värd  obalans  mellan  slutenvårds-  och
öppenvårdsresurser  fått   till   följd   att
"huset"  haft det glest  mellan  golvbrä-

dorna   och   att   övervåningarna   blivit
överdimensionerade.   Att   ett   sådant

åjöTrk:nb,:gfgö?rjätneas:årg:tn:dÅg;#ögr:jeäT
nar  det  påpekas  att  funktionsdugliga
"hus"    med   stabil    allmänläkargrund

finns  på  många  håll  i  landet;  det  fak-
tum   att   de   skymts   av   storstädernas
"inverterade    pyramider"     till    sjuk-

vårdsorganisation,       förändrar       inte
detta faktum.

När riksdagens revisorer i sin analys
av  den  svenska  sjukvården   kommer
till sådana slutsatser som  att  resurser-
na  för  den  svenska  sjukvården  är  fel
fördelade,  att  en  utökad  satsning  på
primärvård  är  nödvändig,  att sjukhus
måste  läggas  ned  och  att  slutenvårds-
specialister  bör  omplaceras  till  öppen
vård och långvård känns detta som ett
sent  erkännande  av  vad   erfarna   all-
mänläkare länge förfäktat.  Att  Läkar-
tidningens   ledarskribent   14/91   anser
att   rapporten   huvudsakligen    är   en
bredsida mot sjukvårdshuvudmännen,
som inte följt intentionerna i HSL och
HS-90  utredningen,  kan  för  allmänlä-
karna     knappast     skyla      den      pri-
märvårds-     och      allmänläkarmisstro
som   läkarförbundet   under   1970-80-
talen i praktiken omfattat och som na-
turligtvis starkt bidragit till att konser-
vera den  rådande ordningen.

Den id6skiss om en modell för fram-
tidens  primärvård  -  ett   husläkarsys-
tem  med  fritt  läkarval,  PIFF,  som  lä-
karförbundet  lägligt   förevisade   pres-
sen  några  månader  innan  valet,  inne-
höll följdriktigt ingentirg  om  det som

:rdkeäLr:å|nai,[|igkas?åFå:i:iåogreenrnaavsrkersiiirt
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serna   mellan   sjukhusvård    och   pri-
märvård.  I stället förutsätts att framti-
dens  allmänläkare,  i  samverkan  med
ett  betydligt  färre  antal  distriktsskö-
terskor,  skall  åta  sig  arbetsuppgifter
av  motsvarande  grad  som  den  öppna
vården  har  i  länder  som  till  exempel
Holland,     Danmark     och     England.
Detta  tycker  förslagsställarna  att  all-
mänläkarna skall klara av om man får
nio  miljarder kronor från  Riksförsäk-
ringsverket.  Vet  man  att  driftkostna-
derna  för  landstingens  verksamheter
1988 var 53  miljarder kronor för läns-
och  regionsjukvård  och  25  miljarder
för primärvård,  är det svårt att se för-
slaget som annat än  ett sätt för läkar-
förbundet  att  befästa  dominansen  för
den slutna vården.  Medvetna om  den
bistra  ekonomiska  framtiden  ser  man
till att så mycket som  möjligt av kom-
mande besparingar läggs inom allmän-
medicinens  domäner.

PIFF  hade  varit  värt  en  seriös  dis-
kussion om man också hade föreslagit
en omfördelning av  resurserna  mellan
slutenvård  och  öppenvård,  så  att  de
motsvarar den  relation  som  finns  i  de
europeiska  länder man så gärna  häm-
tar exempel  ifrån.  Ett  sådant  radikalt
nytänkande   hade   väl   dock   varit   en
alltför   besk   medicin    att   svälja   för
många.

När    förändringarnas    vind    blåser
över  oss  allmänläkare,  kan  det  vara
värt att försöka identifiera de övergri-
pande strukturer som bestämmer vill-
koren för vår verksamhet i framtiden,
sett  inte  utifrån  ett  snävt  individuellt
perspektiv,    utan   i    stället   betraktat
med utgångspunkt från det allmänme-
dicinska kollektivets bästa.  Alltför lätt
fångas vår uppmärksamhet av detaljer
i ett förslag.  Otydliga löften om större
frihet,     hägrande     privatekonomiska
fördelar  eller  begränsning  av  arbets-
uppgifterna, har i PIFF utgjort sådana
dimridåer.   Tvärtemot   vad   debatten
oftast  handlar om,  är det  inte  offent-
ligt  kontra  privat  bedriven  allmänlä-
karvård,  som  är det  viktigaste.  Knap-
past heller är listsystem eller områdes-
baserad  vård  faktorer  som  utgör  de
mest grundläggande förutsättningarna
för  en  framgångsrik  framtida  allmän-
medicinsk  verksamhet.  Nej,  det  som
överordnat  kan  snöpa  svensk  allmän-

medicin,  är om  den  orimliga och  i  in-
ternationella       sammanhang       unika
snedfördelningen  av  resurser  till  pri-
märvårdens     nackdel     kvarstår.     Då
kommer allmänmedicinen  även  i  fort-
sättningen  att  förbli  en  krisverksam-
het,  där  obalans  mellan  resurser  och
uppgifter  råder,  låt  vara  att  den  i  en
utpräglad     marknadsekonomi     mera
kan få karaktär av privatläkarmisär än
primärvårdselände.

Finns  det  då  inga  för  allmänmedi-
cinen positiva utvecklingsvägar där de
ekonomiska  styrkeförhållandena  mel-
lan primärvård och sekundärvård  kan
få  en  mera  europeisk  och  rimlig  ba-
lans? Jo, på flera håll i landet pågår en
omorientering av grunderna för hälso-
och  sjukvårdens  budgeteringssystem.
Mest känd torde  den  så kallade  Dala-
modellen  vara,  men  även i  Bohusläns
landsting   och   i   delar   av   Stockholm
sker  samma  sak.   Här  prövas  system
där primärvården  verkligen  kan  få  bli
den bas i sj.ukvårdsorganisationen som
HS-90   utredningarna   föreslog.    Här
kan också på sikt  ske en sund  utveck-
ling gentemot en bättre ekonomisk ba-
lans mellan primärvård och slutenvård
vad  gäller  användning  av  den   totala
hälso-och  sjukvårdsbudgeten.

Dock gäller det att se upp, inte bara
för slutenvårdsföreträdarna i läkarför-
bundet,   utan   också   för   räddhågsna
eller   bakåtsträvande   landstingsadmi-
nistratörer/-politiker,    som    av    olika
skäl  vill  bevara  en  slutenvårdsdomi-
nerad struktur. Så är till exempel fallet
i  Örebro  där  landstingssatsningen  på
att  regionsjukhuset  skall  kunna  vara
jämlikt  med  Uppsala  lett  till  att  pri-
märvården   får  kraftigt   minskade   re-
surser  särskilt   i   glesbygden.   Ett   be-
folkningsorienterat     ekonomiskt     re-
sursfördelningssystem  har  införts,  där
primärvårdens  pengar  smetas  ut  i  ett
lika tunt skikt övera]lt i  länet.  men där
ringa  hänsyn  tages  till  hur  den  slutna
vården och de privata vårdgivarna för-
delar   sig   geografiskt.    På   detta   sätt
konserverar  och   förstärker  man  den
redan  rådande  ojämlika  resursfördel-
ningen    mellan    primär-    och    sekun-
därvård.

1992 kommer säkert  att se  nya  mo-
deller födas för organisation  av hälso-
och  sjukvården.   Syftena  kommer  att
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vara  att  effektivisera  verksamhet  och
begränsa  kostnader.   Vällovliga  ända-
mål  i  sig,  men  låt  därför  inte  de  nya
modellerna   bli   skonade   från   kritik.
Delar   vi   allmänmedicinare   riksdags-
revisorernas uppfattning,  att ett  avgö-
rande  systemfel  i  svensk  sjukvård  är
den felaktiga fördelningen  av  resurser
mellan  primärvård  och  sekundärvård,
ja då bör vår granskning och kritik av
nya  organisationsmodeller  ta  sin   ut-
gångspunkt    i    denna    övergripande
fråga.  Vi  bör  kräva  att  de  nya  försla-
gen öppet redovisar om det sker över-
föring av ekonomiska  resurser till pri-
märvård   från    slutenvård,    hur   stor
denna  överföring  är  och  i  vilken  takt
den skall ske.  Först då kan allmänme-
dicinen  få  den  ekonomiska  bas  den
behöver och först då kan egentligen en
diskussion starta om hur mångfalden i
allmänmedicinen  kan  utvecklas.

Författarpresentation
Dan Andersson,  distriktsläkare
Postadrcss:    Gamla   fivägcn,   Vårdcentralcn,   69532
Laxå.

Enkäten om registrering/datorjournal -
några preliminära resultat
I  slutet  av  november  1991  skickades
en   kort   enkät   till   samtliga   vårdcen-
tralschefer    om     öppenvårdsregistre-
ring,  datorjournal  och  åtgärdsklassifi-
kation (cirka 850 vårdcentraler). I mit-
ten   på   december  hade   640   enkäter
kommit  in.

Några preliminära resultat
Registrering   sker   idag   vid   43%   av
vårdcentralerna,   beslut   om   registre-
ring finns hos 5% och planer hos 26%.
Fullföljs   planerna   kommer   84%   av
vårdcentralerna   att    registrera    inom
några  år  (75%  adm  data;  48%  åtgär-
der;  58%  diagnoser).

Datorjournal
-9%  har datorjournal,
-  20%  har  beslut  om  att  skaffa  da-

torjournal,
-  35%  planerar  (flertalet  inom  något/

några  år),
-  17%  vill  ha  datorjournal,
-  17%  har  inga  planer/önskemål  om

datorjournal,
-  1%  frågan ej  besvarad.

Vi  återkommer  med  fullständig .re-
dovisning i ett  kommande nummer.

Lars  Berg                     Anders  Åberg
D isirik[släkare             Socials ty relsen

Nyheter från Studentlitteratur
Björgell, Peroch Asm  e¢
Jour[äkarboken

Boken är Sveriges mest använda bok om
akuta sjukdomar och är spridd över hela
Sverige. Den används både inom sluten
vård och i primärvården. Boken behand-
lar både bam- och vuxensjukdomar.
Denna andra upplaga är reviderad mh
nya avsnitt har tillkommit. Delar som är

genomgått förändring är neurologidelen,
Ögonregionen, Öronregionen, thoraxre-

gionen cx)h centi.al cirkulation, bukregio-
nen, gynekologi, akuta ryggmärgsska-
dor, allmänna sj.ukdomar «h åtgärder,
nytt avsnitt om LVM. den nya smitt-
skyddslagen och dess tillämpningar.
Nyheter om dödsfäll. Nytt är också an-
teckningssidor mellan varje avsni(t.
395 sidor  2u 1991
ISBN 91-44-20492-2
Ca-pris inkl moms 600:-

Sakl6onE,+3ho#ådÅE?nistrationi
kliniskt perspektiv

Sjukvården står inför genomgripande
förändringar. Den starka resustillväxten
har Övergåt[ i en situation där vården får
räkna med en i stor sett oförändrad re-
sursram. Samtidigt fongår den medicin-
ska u[vecklingen, nya behandlingsmeto-
der och möjligheter tillkommer i allt
snabbare takt. Nyckelord i denna situa-
tion har blivit hushållning, effektivise-
ring och rationalisering. Bokens grund-
id6 är at[ försöka knyta samman organi-
sa[oriska och ekonomiska perspektiv
med de medicinska. Läkarna utgör en
nyckelgrupp om man vill nå framgång
i detta avseende.
209 sidor   1991
ISBN 91-44-31641-0
Ca-pris inkl moms 236:-

Beställ böckerna i bokhandeln.

Femlund, Per mfl
Laurells Klinisk
kemi i praktisk medicin

1  föreliggande sjätte upplaga har alla ka-

pitel underkastats en genomgripande
översyn cx)h kompletterats med avsniLt
om nytillkomna analyser. I revisionsarbe-
tet har ett stort antal specialiscr anlitats.
En del kapitel har skrivits om helt och ett
nytt om DNA-teknikens användning i di-
agnostiken har tilucommit. B land nyheter-
na kan också nämnas ett avsnii[ om t.u-
mörmarkörer. Genom sin stora bredd till-
handahåller boken "laboratorieinforma-
tion" för såväl öppen  som sluten vård cx)h
bör finnas tillgänglig på vårdcentraler,
kl inikmottagningar och vårdavdelningar.
Boken kan tjäna som lärobok i klinisk kc-
mi i undervisningen av blivande laborato-
rieassistenter ¢h annan vårdpersonal.
832sidor  6u   1991
ISBN 91-44-01666-2
Ca-pris inkl moms 867:-

fistudentiitteraturBOX141,22100LundE046-312000Telefax046-305338
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D en typiske hypertonipatienten:

*Därförbör

hypertoniker behandlas med
Lasix®Retard®:

furosemid, slowrelease-beredning för ait undvika brysk diures

Socialstyrelsens
rekommendationer
SOS 1990 :1 :

Specifik läkemedelsbehandling

O/.wre//.4a. Tiaziddiuretil(a iillhör de prcparat som kan
för§ämra bäde glukos- och lii)idmctabolismen. Vid be-
hov  av  diuretika  bör  fui:osemid  väljas  i  första  hand.
Detta medel har mindre effekt pä kaliumbalansen och
ka#,¥ä.::då.:åe,ne£T;:~.:,;.=.s`a,::::b.ro::=k.,:;to+n,.ÅS:+„.

Låg behandlingskostnad:  Tillhör samma prisgrupp som tiazid6r.
30-60 mg en gång per dag.

Diuretikum, depotkapslar 30 mg:30 st,100 st, 250 st. Depotkapslar 60 mg: 30 st,100st, 250st. Hoechst m
Svcnska Hoechst AB. Läkcmedelsdivisionen.
Box 42026`  12612 Siockholm. Tcl. 08-19 00 60
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SFAMs sektion för forskning
För    att     öka     initiativkraften     inom
Svensk   Förening   för   Allmänmedicin
pågår sedan ett par år ett förändrings-
arbete  vad  gäller  föreningens  arbets-
sätt.  Runt  styrelsen  formeras  grupper
av  allmänläkare  med  viss  intressepro-
fil  och  som  är  beredda  att  ta  ett  ut-
vecklingsansvar    i    föreningsmedlem-
marnas    intresse    och    i    föreningens
namn  inom  ett  visst  område.

Hittills    har    vi    tidskriftsredaktion.
examinationskommitt6,          datagrupp
och  arbetsgrupp  för  kvalitetssäkring.
Inom   styrelsen   finns   en   arbetsgrupp
för utbildningsfrågor och den har efter
Kiruna-mötet  expanderat  utanför sty-
relsen  till  en  arbetsgrupp  för  efterut-
bildning.

För   SFAM   som   vetenskaplig   för-
ening  finns  starka  skäl   att  skapa  ett

forum   för   att   utveckla   allmänmedi-
cinsk   forskning   och   vetenskap.   För-
eningen är ung och forskningen  under
uppbyggnad.  Vi  har mycket  att  disku-
tera och  mycket  att  pröva.

Ett   inspirerande   avstamp   för   att
åstadkomma ett sådant forum blev det
seminarium  för  disputerade  a]lmänlä-
kare som  institutionen  i  Dalby tog ini-
tiativ till och genomförde i augusti i år.
Det känns  nu som  om  tiden  är mogen
för  att  bredda  diskussionen  kring  all-
mänmedicinsk forskning och att det är
viktigt  att  sprida   kunskap   inom   och
utom   föreningen   om   den   forskning
som sker.  Det är också viktigt att föra
samman   praktikerna   och   forskarna
och visa att vi är beroende  av varand-
ra.  Fler  och  fler  inom  föreningen  för-
enar i sina personer de två begreppen.

lnitiativet  till   skapande   av  SFAMs
sektion för forskning,  i  linje  med övri-
ga  sektioner  och  arbetsgrupper  i  för-
eningen,  har  tagits  av  de  allmänmedi-
cinska   institutionerna   i   Sverige.   Till-
sammans  med  SFAMs  styrelse  vill  de
verka för en  intensiv  forskningsdebatt
och  startande   av   såväl   svenska  som
nordiska  forskarutbildningskurser.

De  som  är  intresserade  och  vill  en-
gagera   sig   i   sektionens   arbete   kan
vända sig till  SFAMs ordförande Mats
Ribacke eller professor Gösta Tibblin,
institutionen för  allmänmedicin,  Aka-
demiska  sjukhuset,   751   85   Uppsala,
helst  per  brev.

Ma[s  R.ibacke              Gösta Tibbl.in
Ordförande  SFAM    Pi.ofessor i

allmänmedicin

SFAM Gävleborg
Under       förberedelsearbetet        inför
SFAM-mötet   i   Gävle   1988   fann   ar-
rangörsgruppen skäl zitt bilda en lokal-
avdelning  av  SFAM.   Syftet  med  för-
eningen skulle vara att verka för forsk-
ning`   utveckling   och   efterutbildning
inom   allmänmeclicinen   i   Gävleborgs
län.

Då  styrelsen  hade  hämtat  sig  efter
mödan   och   glädjen   med   höstmötet,
sammanträdde   den   t.ör  att   diskutera
hur   föreningen   skulle   märkas   bland
kollego"\  i  liinet.  Eftersom  vi  sedan
1983 har en väl  fungerande distriktslä-
karklubb    i     Gävleborg    tillsammans
`ned  Dalarna och där har kunnat upp-
muntra  till  presentationer  av  mindre
forsknings-    och     utvecklingsprojekt.
ville  vi  locka  med  något  annat.

Ett   rundbrev   formulerades   i   april
1989   och   skickades   ut   till   såväl   di-
striktsläkare     som     FV-läkare.     Där
framförde vi tanken att en gång per år
bjuda  in   till   seminarium   med   någon

portalfigur      inom       allmänmedicinsk
forskning och  praktik` svensk  elleT ut-
ländsk.   Vi   påpekade   också   att   för-
eningen  h:ide  kunm`t  tii  initiativ  till  en
fristående   stit.telsc   som   t.ått   namnet
Stiftelsen     GiMeborgs    Allmänläkar-
fond,  där  miin  kunde  söka  medel  för
projekt, studiebesök,  resor eller annat
som  föll  inom  ramen  t`ör  föreningens
syf`te.

Gästföreläsare
Under t`örberedelserm inför det första
föreningsmötet  diskuterade  vi  värdet
av   föregångsmän   och   förebilder   för
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unga`   även   blivande,   distriktsläkare.
Vi   erinrade   oss  en   biografi  om  en   i
Järvsö  verksam  provinsialläkare  åren
1868-97` Jakob Fredrik Öhrn.  Scim en
honnör  till  denne  rese  bland  provin-
sialläkare instiftade vi vad som på eng-
elska`  lite  skämtsamt,  har  fått  namnet`'The  Eagle  Lecture.`.  Vår  f`örste  gäst

blev  professor   Per   Fugelli   i   Bergen,
som  höll  en   föreläsning  under  rubri-
ken    "Allmänläkaren    som    praktiker
och forskare''.  Han  hade tagit fast`a på
detta med eagle och var iförd en grann
stickad  tröja  med  örnmotiv.   Föreläs-
ningen var mycket tankeväckande och
inspirerande,   och   förstås,   som   alltid
när Per framträder, elegant och späns-
tigt   formulerad   och   framförd.   Efter
föreläsningen gjordes en intervju  med
honom som gick ut  i  videoprogramse-
rien  "Medicinskt  Magasin".

I  november   1990  var  de.t  dags  för
den  andra  Jakob  Fredrik  Ohrn-före-
läsningen.    Vi    hade    bjudit    in    Ron
Neville.    allmänpraktiker,    lärare    vid
allmänmedicinska institutionen  i  Dun-
dee  och  forskare som  vid  32 års  ålder
disputerade  på  en  avhandling  med  ti-
teln   "Asthma   in   General   Practice".
Han  lyckades  på  ett  utmärkt  sätt  be-
skriva   vardagsarbetet`   sina   iakttagel-
ser om astmasjuka och  därav  följande
forskning.  Väl  förankrad  allmänmedi-
cinsk forskning alltså.  Årets föreläsiire
var   läkaren   och   psykologen   Tatj.anz`
Sivik  från   Göteborg.  Tatjana  har  in-
tresserat  sig   för  psykosomatisk  sjuk-
dom och symtomatologi och vill  få oss
att   integrera   psykologiska   mekanis-

mer i  vår somatiskt inriktade diagnos-
tik   och   behandling.   Hennes   föreläs-
ning väckte stort gensvar och livlig dis-
kussion.

Stipendier
Stiftelsen    Gävleborgs    Allmänläkar-
fond  kan varje år dela  ut cirka  10  000
kronor som  projektbidrag.

Årets     stipendiz`ter     var     Christer
Engstrand`   Rens   hiilsocentral   i   Boll-
näs,  som  erhöll   2000   kronor  för  sitt
projekt   med   titeln   "Patientinforma-
tionsutveckling"`     hans     kollega     vid
samma   hälsocentral.   Göran   Wester-
lund`  erhöll  1000  kronor  för  bearbet-
ning   av   enkätstudien   "Långtidssjuk-
skrivna  i  Arbrå"  samt  distriktsläkare
Thomas  Ehn,  Södra  hälsocentralen  i
Hudiksvall,   som   erhöll   2500   kronor
för  fortbildning  vid  barnallergologisk
mottagning,  Akademiska  sjukhuset.

Hittills  har  antalet  stipendieansök-
ningar  varit  lågt.   Trots  en   enkel  an-
sökningsblankett  att  fylla  i,  omfattan-
de  en  A4-sida`  tycks  det  finnas  tvek-
samheter  och  respekt  för  att  ansöka
om  stipendier.   Vi   hoppas  att  genom
ökad information, och via föreningens
medlemmar   direkt   påverkan,   kunna
ändra  detta  förhållande.

Det fortsatta arbctct
Redan från börjim har föreningen fun-
gerat    som    konti`ktorgan    gentemot
riks-SFAM.   På   det  senaste   årsmötet
diskuterades`  om  r`öreningen  skulle  se
som  sin  uppgif.t  att  stötta  studierekto-
rerna,  så  att  de  inte  upplever  sig  stå
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ensamma med sitt ansvar för den kom-
mande    ST-utbildningen.    Det    skulle
också   tydliggöra    sambandet    mellan
egen  professionell  utveckling och  pro-
fessionens utveckling genom forskning
och  utvecklingsarbete.  Styrelsen  skall
bearbeta   den   frågeställningen   under
vintern.

Mats  Ribacke
Oi.dföi.ande  SFAM  Gävleborg

SPECIALISTEXAMEN  I
ALLMÄNMEDICIN

Hösten  1992 i  Östersund  (se sid 28)

Höster  1993 i Stockholm

!hsju=::E&r. ii±   ZZ'5Z..-zz .
Rapport från SIMGs allmänmedicinkon-
gress i Klagenfurt, 9-13 september 1991
CHRISTINA NERBRAND

SFAM är från och med i år
medlem i SIMG,  Societas
Medicinae Generalis.  Här en
rapport från årets  höstmöte i
Klagenfurt.

Nyckelord:  Allmänmedicin,  kongress-
rapporter,  Klagenfurt.

Den    centraleuropeiska    allmänmedi-
cinen  har  under  de  senaste   15   åren
mötts i Klagenfurt vid SIMGs interna-
tionella kongresser  i  allmänmedicin.  I
år   anordnades   den   44:e   kongressen
med  deltagande  av  cirka  300  allmän-
medicinare  från  26   länder.   Förutom
deltagare från de europeiska länderna
fanns  även  kollegor  från  USA,  Kana-
da  och   Australien   närvarande.   Från
att  tidigare  ha  varit  tyskspråkig,   var
årets kongress för första gången simul-
tantolkad  mellan  tyska och  engelska.

R:tetnsyåoEnug::gsa präg[ades  av  det  nya
Europa  som  utvecklas  i  de  forna  öst-
länderna och  ögonblicksskildringar av
kollegor  från   Estland,   Kroatien   och
Slovenien gav en dimension av allt det
omvälvande  i  vår omgivning.  Klagen-
furt, som ligger i..det vackra Kärnten i
södra  delen  av  Osterrike,  nära  grän-
sen till Jugoslavien och ltalien, var un-
der många  år den enda mötesplats  till
vilken östeuropeiska kollegor fick resa
och   de   internationella   kongresserna
anordnade av SIMG har spelat en stor
roll   för   kontakter   och   kunskapsför-
medling i de forna östländerna. Tradi-
tionen  att  anordna  SIMGs  höstkong-
resser i  Klagenfurt  har sålunda  en  hi-
storisk  betydelse.   Kongressen  anord-
nas  i  ett  modernt  universitet  med  ut-
märkta tekniska resurser i Klagenfurts
utkant  nära  Wörtersee.
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Kongressen  gavs stor uppmärksam-
het av myndigheter och  press och  vid
invigningen fanns flera mycket promi-
nenta  personer  närvarande.   Det  var
uppenbart  att  allmänmedicinen  i  Ös-
terrike har en hög status och rubriker-
na i tidningarna dagen efter invigning-
en bekräftade detta.

Till  Klagenfurt har under många  år
våra nordiska kollegor rest och skapat
goda kontakter, dels vetenskapligt och
dels   socialt.    Kongressen    präglades,
förutom det vetenskapliga  utbytet,  av
en  mycket  vänlig  familjär  anda,   där
öppenhet och  nyfikenhet på olika län-
ders förhållanden var påtaglig.  Många
kollegor  har  återvänt  år  efter  år  och
ambitionen är hög för att ge  kongres-
sen en  hög vetenskaplig status.

Den  moderna civilisationens  hälsopro-
blem
Temat  för årets  kongress  var  "Health
Problems    of   Modern    Civilization".
Delprogramområden       var       Health
Problems of the  Environment,  Mana-
gement of Health Care,  Common  Di-
seases och  Prevention  and New Tech-
niques in  General  Practice.

Programmet   bestod   av   föredrag,
posters och seminarier. En uppskattad
aktivitet   var   "Young   doctors   semi-
nars", där unga kollegor och studenter
träffades och  utbytte erfarenheter.

Det  vetenskapliga  programmet  var
mycket   variationsrikt,    innehållsmäs-
sigt  och  ur  kvalitetssynpunkt.  Länder
med  lång  erfarenhet  av  allmänmedi-
cinsk forskning presenterade utmärkta
bidrag,   medan   däremot   bidrag   från
länder  med  kort  historia  av  naturliga
skäl  inte  nådde  upp  till  samma  kvali-
tetsnivå.  Dessa bidrag hade emellertid
en  annan  kvalitet  i  form  av  ambition
och entusiasm, som väl uppvägde dess
brister i  metod.

EGs a[lmänmedicinska framtidsplane-
rin8
Den   danske   allmänmedicinaren   Ole
Asbjörn  Jensen,   som   är  president  i
UEMO  (European Union of General
Practitioners,  allmänmedicinorganisa-
tionen  inom  EG)  höll  en  föreläsning
om "General Practice in Europe after
1992".   Han   sammanfattade   ämnet   i
tio punkter, efter vilka man nu arbetar
inom  EG.

1.   De  nuvarande  etiska  principerna
förändras ej.  Det är viktigt att hu-
manisera   medicinen   i   stället   för
att förlita sig på högteknologi.

2.   Kraven  från  befolkningen  på  för-
bättrad  kvalitet  kommer  att  öka.
Att individualisera livskvalitet uti-
från  vars  och  ens  omgivning  och
förutsättningar  kommer  att  öka  i
betydelse.  Listsystem  rekommen-
deras för att uppnå detta mål.

3.   Familjestrukturer     kommer     att
vara oförändrade.

4.   Minoritetsgrupper kommer att bli
alltmer   synliga   i   samhället   och
kräva  resurser inom sjukvården.

5.   Valfrihet från befolkningen till oli-
ka   vårdgivare   inom   sjukvården
kommer att öka.

6.   Basen   i   sjukvårdssystemet   kom-
mer  att  vara  allmänmedicin.  Må-
let för år 2000 är en general practi-
tioner per tusen  invånare.  Denna
allmänläkare    kommer    att    vara
"gatekeeper" och genom egen be-

handling  och  egna  remisser  klara
90     procent     av     befolkningens
sjukvårdsbehov.

7.   Specialistbehandling     kommer     i
allt   större    utsträckning   att   ske
inom  primärvårdsorganisationen.

8.   Egenvård  kommer i framtiden  att
värderas   högt   av   individer   och
samhälle.
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9.¢Alternativmedicin     kommer     att
finnas   i   kanske   utökad   omfatt-
ning.

10.   Läkarkårens   status   kommer   att
fortsätta vara  hög och  positiv.

Inom EG  rekommenderas nu  med-
lemsländerna att höja specialistutbild-
ningen  i  allmänmedicin  till  tre  år  och
flera länder har redan  tagit beslut om
detta.

Presenterade arbeten
Några  exempel  på  arbeten  som  pre-
senterades refereras här i  korthet och
visar på mångfalden  i programmet.
Från  Skottland  rapporterades  om  ett
projekt  sponsrat  av  whiskyindustrin,
tiäi  ärftlighet för  alkoholism  stndera-
des  på  samma  sätt  som  vid  diabetes.
Hypotesen var att sådan ärftlighet var
stark.  I  viss  mån  besannades  hypote-
sen plus att man fann en avsevärt stör-
re    sjukvårdskonsumtion    samt    tidig
död    i    högkonsumentgruppem.    Det
fanns  en  starkare  familjär  anhopning
av alkoholism än diabetes.
Från    Nederländerna    rapporterades
om screeningverksamhet för att  finna
Aögrirkp¢fj.c»/er utifrån en  listad  mot~
tagning - en  verksamhet som  bedrivs
av  läkare,  sjuksköterskor  finns  inte  i
organisationen.    Verksamheten    upp-
levdes  positivt  av  befolkningen,  men
gav ett relativt magert utbyte för dok-
torn.  Dock  kände  läkaren  att  det  var
meningsfullt  som  ett  led  i  preventiv
verksamhet och för att skapa goda re-
lationer till  patienterna.
Från Storbritannien rapporterades om
omhändertagande  av  scÅc.zo/rcncr  hos
general   practitioners   (GP).    I   detta
land,  där  25  procent  av  GP-besöken
har  en  psykiatrisk  orsak,  sköts  15-25
procent av de  kroniskt psykiskt sjuka
enbart  av  GP   lokalt  och   har   ingen
kontakt med psykiatriker.
I  Mellaneuropa  går  läkaren  ut  i  sam-
hället  på  ett  aktivt  sätt  och  påverkar
samhällsbyggnad,  diskuterar  hälsoris-
ker och planering av miljöer och finns
med  i  samhällsdebatten  som  en  kun-
skapsresurs.      Detta      framhölls      av
många som en viktig uppgift,  som  all-
mänläkare ute  i samhället bör delta i.
Som  exempel  kan  nämnas  en  schwei-
zisk kollega, som rapporterade om hur
han bland högkonsumenter av analge-
tika fann en hög blyexponering genom
biltrafik  kring  dessa  patienters  bostä-
der.  Vid  analyser av bly  hos dessa pa-
tienter  fann  han  höga  värden.  Dessa

Piåå:åd:;å:iroacd|kaa,?_alfåtLkaökso,g::iT;
rapporterade   flera   kollegor   om   sitt
hälsoskyddsarbete  när  det  gäller  bo-
stads-och  arbetsmiljö.
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Melanomincidensen belystes av en ös-
terrikisk  dermatolog,  som  redovisade
resultat  från   screening  och   informa-
tionsverksamhet.   Budskapet  om  vik-
ten   av   tidig   diagnosik   och   att   man
identifierar  riskgrupper  poängterades
starkt    från    ett    land    där    inciden-
skurvorna pekar brant uppåt.
I  ett  inlägg  från  Tjeckoslovakien  dis-
kuterades  det  stora  "problemet"  med
a\\tiör många kvinnor inQm allmänme-
di.ci.ncn.    Inom    hela    Östeuropa    är
kvinnliga  läkare  i  majoritet  och  inom
allmänmedicinen   i   synnerhet.   Detta
upplevdes vara en fara bland annat för
allmänmedicinens       status.       Vidare
ansåg   man   att   geografiska   upptag-
ningsområden,  som  den  tidigare  regi-
men förespråkat,  var ett omöjligt sätt
att arbeta och att listsystem är det nya
arbetssättet   för   allmänmedicinare   i
Tjeckoslovakien.   Stora  vårdcentraler
bryts ner och små enheter med få läka-
re, som a.rbetar med listor och presta-
fi.ons/ön,  är den nya modellen.
Att lämna praktiken  och gå ut i  sam-
hället och. vara dok/or=/ärczre var det
flera av kollegorna som rekommende-
rade.  Få  verksamheter  ansågs  ge  så
mycket egen tillfredsställelse och gen-
svar.  En engagerad dansk kollega gav
ett exempel på en framgångsrik verk-
samhet bland äldre i syfte att aktivera
och förhindra sjuklighet.
Som SFAMs representant på kongres-
sen  fick jag också tillfälle  att i  Corpo-
rate Members Council (SIMGs styrel-
se)   berätta   om   svensk   primärvård.
SFAM kommer i framtiden att genom
detta forum  få  möjlighet  att framföra
svenska synpunkter och önskemål om
vår roll inom SIMG.
Under    kongressen    utdelades    "the
Janssen  Prize",  ett  allmänmedicinskt
stipendium  till  belgiska  kollegor  som
studerat compliance. Hippocrates-me-
daljen   för   framstående   allmänmedi-
cinska  insatser  tilldelades  en  österri-
kisk professor.

SIMG rekommenderas
Sammanfattningsvis vill jag varmt  re-
kommendera  ett  aktivt  svenskt  delta-
gande  i  SIMGs  kongresser.  Det  finns
mycket   som    svensk    allmänmedicin
kan bidraga med och få erfarenhet och
kunskap tillbaka.  Den vänliga och po-
sitiva atmosfären på kongressen inbju-
der   till   flera   kontakter   både   veten-
skapligt  och  socialt.  Till  dessa  möten
kommer kollegor som  har ett stort  in-
tresse för sitt arbete och tar ansvar för
sin  egen  fortbildning.  Den  kulturella
gemenskapen med Europa känns myc-
ket  viktig.

Förutom   höstkongresserna   i   sep-
tember i  Klagenfurt  anordnas  vårmö-
ten  i  olika  europeiska  länder.   Våren
1992 hålls mötet i Bari, Italien.  1993 är
Nederländerna  värd  i  Haag  med  ett
gemensamt  möte  med  WONCA-Eu-
ropa.1994 planeras ett möte i Portugal
och  1995  i  Finland.

Höstmötet  1992  anordnas  i  Klagen-
furt den 7-12 september med huvudte-
ma   "General   Practice   without   bor-
ders?"   Information   och   anmälan   till
mötet   kommer   att   publiceras   i   All-
mänMedicin.

Författarpresentation
Christina  Nerbrand,   vice  ordförande
SFAM,  chefsöverläkare.
Postadrcss:   Vårdccntralcn   Gripcn,   Box   547,   651   12
Karlstad.
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lnför målbeskriv-
ningochutbildnings-
Pr08ram
lnför   den   nya   specialistutbildningen
har  inom  SFAMs  styrelse  utarbetats
en målbeskrivning och ett utbildnings-
program i allmänmedicin.  Dessa kom-
mer att tryckas som ett supplement till
AllmänMedicin  nr  2  1992  och  nåi.  då
samtliga medlemmar vid den tidpunkt
då det nya utbildningssystemet startar.

Innehållet  i  utbildningsprogrammet
speglar  den  basala  kunskapsnivå  som
alla  specialister  i  allmänmedicin  skaLl
ha  och  den  får  sedan  individuellt  an-
passas i lokala utbildningsprogram om
tjänstgöringsort  eller  arbetsförhållan-
den  kräver  annan  kunskap  eller  fär-
dighet.

Utbildningsprogrammet    är    avsett
att  användas  som  ett  hjälpmedel  av
studierektorer,             chefsöverläkare,
handledare  och  ST-läkare  vid  plane-
ring  och  uppföljning  av  den  nya  mål-
styrda  specialistutbildningen.

Utbildningsprogrammet har utarbe-
tats  av  en  arbetsgrupp  inom  SFAMs
styrelse  utifrån  bidrag  inom  olika  äm-
nesområden   från   erfarna   kollegor   i
hela landet. I arbetsgruppen har ingått
Christina   Nerbrand,   Elisabeth  Jaen-
son  och  Margareta Brännström.

Arbetsgruppen   tar   tacksamt   emot
synpunkter   på   innehåll   och   utform-
ning  då  arbetet  med   utbildningspro-
grammet   kommer   att   fortsätta   med
bearbetning och  uppdatering  inför en
kommande  upplaga.

Extra  exemplar  kommer  att  finnas
till försäljning på  redaktionen  för All-
mänMedicin,  Margareta  Lindborg.

Christina  Nerbrand
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Ledarutveckling i primärvården på våra
egna villkor
80 BERGSTAD  .  BIRGER BROUNEUS  .  INGVAR NOREN

Upptakten
Det  började   i   Karlskoga   april   1988.
Det var kris i primärvården  då också.
Tommy    Jäverfalk    samt    dåvarande
distriktsläkarna    Sven    Kullman    och
Jerzy Leppert hade kallat samman ett
20-tal erfarna kollegor från Mellansve-
rige.  Under  värdskap  av  Nobel  Me-
dica skulle vi diskutera  angelägna frå-
gor,   i   synnerhet   avhqppen   från   di-
striktsläkarbanan.         Amnesrubriken
löd:  "Allmänläkaren  igår,  idag,  imor-
8On".

Stimulerande   resurspersoner   hade
knutits  till  dessa  seminariedagar,  ex-
empelvis     Gustaf    Haglund,     Gösta
Tibblin och Lars Werkö. Syftet var att
vi    skulle    identifiera    primärvårdens
problem, diskutera åtgärder och slutli-
gen var och en ta personligt ansvar för
ett handlingsprogram.

Vi tre valde att gemensamt ägna oss
åt  chefsutvecklingsfrågor  i  primärvår-
den,  med  sikte  på  en  ledarskapskurs
för distriktsläkare  i  X-och  W-län.

Har vi inte nog med chefskurser
redan nu?
Förvisso finns det en  uppsjö  av  mana-
gement-kurser för läkare.  Vi har ock-
så deltagit i sådana (exempelvis Bergs-
lags-FAL,  MPL  och  andra).   Ett  ka-
raktäristiskt drag  för  dessa  kurser  är,
att   innehållet   formulerats   av   lands-
tingsadministratörer,     Spri-folk     och
andra på centrala nivåer.  Kursledarna
har för det mesta utgjorts av konsulter
som   i   bästa   fall   haft   en   viss   egen
sj`:kvårdserfarenhet.       Deras       bak-
grundsutbildning  har  i  regel  varit  av
sociologisk,   ekonomisk   och   admini-
strativ natur.  Kurserna har vänt sig till
vårdcentralschefer   och    klinikchefer,
där  klinikcheferna   av   naturliga   skäl
dominerat  antalsmässigt.

Primärvårdsdoktorerna  har ofta  ut-
gjort ett pittoreskt  inslag  i  dessa  i  öv-
rigt sjukhusdominerade läkargrupper.

Arrangörernas   syften   har   förvisso
varit   utomordentligt   vällovliga,   men
utbildningarna   har   inte   skett   på   di-
striktsläkarnas villkor och  framför allt
inte varit ägnade att stärka oss i yrkes-
rollen.

Vi själva som presumtiva kursledare
hade  var för sig en  20-årig  distriktslä-
karbakgrund   med  mångårig  erfaren-
het  av  chefsskapets  glädjeämnen  och
vedermödor. Vi var övertygade om att
vi  utifrån  egna  upplevelser  bättre  än
sociologer,  ekonomer  och  centralby-
råkrater kunde forma en ledarkurs för
distriktsläkare.  anpassad  till  allmänlä-
karens behov.

10

Avsikten   med   kursen  var  inte  att
ersätta   de   befintliga   utbildningarna,
utan   att   forma   ett   komplement   till
dem och en introduktion till ledarskap
öronmärkt för allmänläkare.

Förberedelsearbetet
Respektive landstingsledning informe-
rades om planerna, och man var redan
från början starkt positiva till vårt ini-
tiativ.   Vi   hade   arbetsgivarens   fulla
stöd och förtroende i  det här arbetet.
Landstingen  åtog  sig  kostnadsansvar
för föreläsare, mat och logi på kursor-
terna.

Under  1  1/2  år  träffades  "lednings-
gruppen" fortlöpande för diskussioner
om  kursutformning  och  innehåll.   Vi
släppte  till  ganska  mycket  ledig  tid,
vilket  inte  ett  ögonblick  kändes  be-
tungande med tanke på den glädje och
stimulans   arbetet   innebar.   Det   var
gott  att  träffa  kloka  kollegor för att  i
avspänd atmosfär diskutera angelägna
frågor.  Vi  hade  mycket  att  förmedla
till  unga  kollegor som  var  på  väg  in  i
chefsrollen.  Exempelvis var vi väl för-
trogna    med    chefsrollens    problem,
såsom:
-  mellanställningen  uppåt-nedåt;
-  svårigheten   att   hänga   med   i   den

professionella  utvecklingen;
-  den  ständiga  känslan  av  dubbelar-

bete;
-  de ständiga bytena av administratö-

rer och  politiker;
-  nya inriktningar på arbetet och mo-

deväxlingar i  vården;
-  alla  papper  som  man  aldrig  hinner

läsa,  etc.
Vi ville också  betona  de positiva  si-

dorna med chefsskapet,  till  exempel:
-  att syssla med annat än  rutinjobb;
-  att vara välinformerad;
-  att finnas med  när något händer;
-  att  ha  ett  inflytande  på verksamhe-

ten;
-  att   kunna   forma   innehållet   i   det

egna arbetet:
-  att ha möjlighet att välja arbetsupp-

8ifter;
-  att   träffa    intressanta    människor,

etc.

va¥såiårnudpap;:grf:rkok,rer;::r#seadl:terteesn-
se   och   fallenhet   för   chefsuppgifter.
Kopparbergs   och   Gävleborgs   lands-
ting tog  vardera  ut  nio  distriktsläkare
som tillsammans med oss samlades till
tre   tvådagarsinternat,   första   gången
mars  1990.

Första internatet
Kursen  ägde  rum  i  Älvkarleby,  där vi
inledde   med   bakgrunden   till   kursen
och egna erfarenheter av chefsansvar i
primärvården.  Det  rörde  sig  inte  om

]neådgarrasktaep°,r::;as#?sfäp[i::aok#°f:;eartäknrinaE
och    funderingar    kring    rollen    som
chefsläkare,    vårdcentralschef   etc.    I
detta  sammanhang  och   bland   yngre
kollegor  var  det  enkelt  och  prestige-
löst  att  tala  om  besvikelser  och  miss-
tag.   Åhörarnas  gensvar  blev  mycket
positivt.

Den andra dagen hade vi engagerat
Barbro Dahlbom-Hall, som just kom-
mit ut med sin uppmärksammade bok
"Lära läkare leda".  Ett  av de centrala

budskapen i boken är att läkarna som
grupp låtit makten glida ur händerna,
för att i stället förvaltas av administra-
törer  och  mottagningssköterskor.  Ett
annat  av  hennes  många  budskap  var,
att läkarkåren är välbegåvad och myc-
ket kunnig inom sitt specialistområde,
men att utbildning och andra faktorer
gjort  att  vi  stannat  i  emotionell  och
mänsklig utveckling.  Hon  talade  myc-
ket   om   "välintegrerade   personlighe-
ter" och hur man kan växa som männi-
ska.  De  kvinnliga distriktsläkarna  har
en    särskilt   besvärlig   situation    i    en
mansdominerad  kvinnovärld.  De  har
svårt   att   hävda   sig   både   gentemot
manliga  kollegor  och  sköterskeperso-
nalen.  Barbro visade på  lösningar hur
man som allmänläkare kan utvecklas i
yrkesroll  och självrespekt.

Andra internatet
Gick två dagar i Stockholm  under ok-
tober  1990.  Vi  samlades  på  eftermid-
dagen och  rekapitulerade  tillsammans
med Barbro Dahlbom-Hall vad vi gått
igenom  vid  det  tidigare  mötet.  Arbe-
tet drevs mest  i form av grupparbete.
Det  märktes  tydligt  att  "fröna  hade
grott"   och   att   medvetenheten   hade
ökat   bland    kursdeltagarna.    En    åt-
gärdslista togs fram kring ämnet "Hur
distriktsläkarna förbättrar sina arbets-
förhållanden".   Kvällen   ägnade   vi   åt
social  samvaro,  vilket  varit  en  viktig
ingrediens  i  kursen.  Vi  gick  på  teater
och åt en utsökt gourmetmiddag fram
emot småtimmarna.

Dag    två    stod    kursledningen    för
själv.  Bo Bergstad talade  kring ämnet
"Läkare - adminstratörer - politiker,

tre  olika  kulturer  i  samverkan",  Ing-
var   Nor6n   filosoferade   över   ämnet
"Varför  jag  inte  har  blivit  utbränd",

och  Birger  Brouneus  talade  om  "Att
vara chef för kollegor".

ALLMÄNMEDICIN.ÅRGÅNG   13.1992



b   Ett  av  de  svåraste  problemen   för
chefer  i  vården  är  att  komma  tillrätta
med "den hopplöse kollegan". Vi hade
konstruerat ett teoretiskt skräckexem-
pel på hur en distriktsläkare kan se ut,
när han fungerar som sämst. I en åtföl-
jande gruppdiskussion  fick  deltagarna
diskutera  hur  man  som  vårdcentrals-
chef kan  hantera den  typen  av perso-
nalproblem.   Många   intressanta   och
konkreta  förslag  till  lösningar  lämna-
des och sammanfattades i en  11-punk-
ters åtgärdslista.

Tredje internatet
Agde rum i Falun april 1991. Vi samla-
des på kvällen för "utvecklande  av le-
darskapsstödjande   nätverk",   det   vill
säga   samvaro   och   diskussioner   till
bords  med  god  mat  och  dryck.  Afto-
nen  blev  sen.  På  morgonen  hade  vi
glädjen att presentera gästföreläsaren
Hans  Dehjne,  som  tidigare  arbetat  i
LRF och numera för Sensia. Han gjor-
de  en  stimulerande  och  jordnära  ex-
pos6 över verkligheten i en ledarstyrd
organisation med livfulla och konkreta
beskrivningar hur människor fungerar
tillsammans sett  i  ett  psykodynamiskt
perspektiv.   Ämnet   för   dagen   hette"Ledarskap delegeras underifrån".

Eftermiddagen   ägnades   åt   fallbe-

skrivningar.  Deltagarna  hade  tidigare
erbjudits att redovisa ledningsproblem
från  den  egna  vårdcentralen.   Fallbe-
skrivningen drogs inför alla kursdelta-
gare, som vid det här laget kände var-
andra väl.  Atmosfären  inbjöd  till  för-
utsättningslösa        diskussioner        och
synpunkter i dialogform.  Vi är överty-
gade om  att "fallbeskrivarna"  upplev-
de det befriande, att öppet bland lika-
sinnade diskutera bekymmer som man
knappast  kan  ventilera  på  den  egna
arbetsplatsen.  Samtidigt hade de myc-
ket erfarenhet att lära ut till auditori-
et.

Det  tredje  kursavsnittet  avslutades
med en betraktelse över Vad man som
anställd   kan   göra   för   att   stötta   sin
chef. Oftast är naturligtvis fokusering-
en  den  motsatta  och  långa  kravlistor
kan  upprättas  över  vilka  egenskaper
och beteenden en chef skall ha för att
fungera som ledare. I det här fallet var
perspektivet det omvända och det ka-
rikerade budskapet blev att "varje ar-
betsplats får den chef den förtjänar".

Sammanfattning
Som  medelålders  distriktsläkare  med
chefserfarenheter tror vi att vi kunnat
ge våra yngre kollegor en annorlunda

vinkling på chefsuppgifter i primärvår-
den.

Det  skall   inte   förnekas   att   vi   för
egen  del  funnit  stort  nöje  och  stimu-
lans i  mötena  med  varandra och  med
kursdeltagarna.   Det   nu   genomförda
programmet har varit vitaliserande för
oss själva och inneburit angenäma av-
brott     under     vardagens     emellanåt
tunga rutinarbete.

Om någon framledes skulle vilja an-
lita  oss  för  liknande  arbetsuppgifter,
skulle vi nog utan större tvekan åtaga
oss uppdraget.

Författarpresentation
Bo  Bergstad,  Gävle.
Birger  Brouneus,  Grängesberg.
Ingvar Nor6n,  Svärdsjö.
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Under  1992 kommer apoteken  att i samarbete  med sjukvården
ägna  extra  uppmärksamhet  åt  dem  som  har  astma.  Det  finns
minst  350  000  personer  med  ascma  i  Sverige  idag  och  siffran
ökar.  Många är  underbehandlade  och  saknar  trygghet  och  kun-
skap  om  sin  behandling.  För  att  utröna vilka områden  som  den
astmasjuke anser var problem, gjordes i januari  1991  en så kallad
PDS-undersökning bland  350 personer med astma i mellansveri-

ge (PDS  =  Problem  Detection Study).

Resultatet pekar på tre stora problemområden:
-  Miljö,  till  exempel  luftiöroreningar,  pälsdjur.
-  Psykosocial  situation,  det vill  säga hur omgivningen  reagerar.
-  Läkemedelsbiverkningar.

Så här tyckte 350 personer med astma:
25  procent tycker det  är  ett  problem  att  vårdpersQnalen  inte
tänker sig för när det gäller  rök,  parfymer och  pälsdjur.

50 procent tycker det är svårt att förklara hur man kan vara frisk
ena dagen och sjuk näsca dag.

60  procent  anser  att  allmänheten  inte  förstår  att  rök,  starka
dofter och pälsdjur skadar andra.

ALLMÄNMEDICIN.ÅRGÅNG   13.1992

Detta anser man också är stora problem:
Om  lökemedel/behandling

25 procent vet för lite om sina astmamediciner, för nydiagnosti-
serade är problemet större.

25  procent vet  inte vilka receptfria läkemedel  de  ska undvika.

30 procent vet inte om det är lämpligt att motionera regelbun-
det.

35  procent vet  inte  att det finns  hjälpmedel  som  man  själv  kan
mäta andningsfunktionen  med.

40 procent är oroliga för biverkningar, framför allt av kortison.

Endast två av fem vet att inhalerat kortison ger mindre biverk-
ningar än om  man tar det i tablettform.

Endast en av tre vet om beta-stimulerare respektive kortison har
effekt på kort respektive  längre sikt.

Om  sjukvården

20 procent - Doktorn berättar inte om eventuella biverkningar.

25 procent -På vårdcentralen får man sällan träffa samma läkare.

35  procent -Vet inte när de ska åka till sjukhus vid astmaanfall.

Målsättning med astmaåret:
-Det viktigaste målet är att ge kunden kunskap om sin sjukdom,
om sina mediciner och  hur de  kan  mäta "tillståndet i  lungorna".
Det är viktigt att ta kontrollen över sin sjukdom.
- Ett annat viktigt  mål  är att upplysa allmänheten  om  vad som
orsakar sjukdomen och hur vi som inte är drabbade kan underlät-
ta det dagliga  livet för den  astmasjuke.
- Ett kampanjår tjänar som  incitament att påverka press,  radio,
TV att ta upp astmaproblematiken och att öka samarbetet med
patientföreningar och  med andra yrkeskårer.
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När sömnlöshet
blir en svår knut

att lösa.
Sömn är av avgörande betydelse för psykiskt
välbefinnande.
Propavan är ett tilltalande alternativ av sömn-

medel vid olika sömnrubbningar. 1-2 tabletter
till natten minskar antalet spontana uppvak-
nanden. Toleransutveckling har ej iakttagits och
propiomazin som är en fentiazin är ej beroende-
framkallande.
Propavan är även lämpligt om missbruk före-

kommer och kan med fördel ordineras till äldre
patienter. Längre tids sömnsvårigheter bör ut-
redas med avseende på psykisk eller somatisk
sjukdom.

PROPAVAN
A Propiom.izin, t.iblettcr 25 mg; 20 st, 50 st i`lli`r  100 st.

Godnattutanberoende. 61
Kabi Pharmacia
l(abi Pharmacia AB Sverige
Telefon 08-695 80 00
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Enkel kartläggning av risk för hjärt-
kärlsjukdom hos 40-åriga män i Storvik
ANNA-LENA SELGERYD  .  BERTIL HAGSTRÖM

Inom Storviks  hälsocentralsom-
råde (6800 invånare) finns ett
stort intresse för och en lång
tradition aw förebyggande  arbe-
te.  I den miljön föll det sig na~
turligt att utföra den enkla kart-
läggning som presenteras
nedan.  Syftet var att hitta en
enkel metod för att på ett peda-
gogiskt sätt visa på möjligheter-
na att själv påverka sin hälsa på
sikt.

Nyckelord: Hjärt-kärlsjukdomar, risk-
faktorer, prevention,  Storvik.

Grannorten  Hofors'  stora  arbetsgiva-
re,  Ovako  Steel,  gav  god  inspiration
via sin företagshälsovård  och  det  blev
också ett frågeformulär framtaget där-
ifrån,  som  användes  i  kartläggningen.
Bakgrunden  till  formuläret  finns  pre-
senterat i  en  artikel  av  Dyer  1979  (1).
Detta 5-frågetest  avseende  hjärt-kärl-
sjukdom  baseras  på  information   om
rökvanor,    blodtryck.    vikt,    hjärtfre-
kvens  samt  kolesterol  i  serum.  Meto-
den utvecklades utifrån en  17-årig stu-
die  av  1899  vita  män  i  åldrarna  40-55
under åren  1957-74 i Chicago och  där
dödligheten   i    hjärt-kärlsjukdom    re-
gistrierades.  Metoden  har sedan  även
använts  prediktivt  i  en  studie  av   1158
män  i  åldrarna 40-59  under  en  tid  av
15  år.

Även  om  detta  poängsystem  anger
ett  mått  på  medelålders  mäns  risk  att
dö i hjärt-kärlsjukdom, menar man att
testet kan ha en approximativ validitet
för   alla   åldrar/kön/rasgrupper. efter-
som  måtten  anger  relativ  risk.

Formulärets vetenskapliga  exakthet
och osäkerhet  i  riskpoäng-bedömning
kan  sannolikt  diskuteras.   För  att   nå
vårt  mål  var  det  enkelheten  och  den
pedagogiska  möjligheten   som  var  av
störst  intresse.

Metod
Hälsocentralen i Storvik erl)juder mi.in
som fyller 40 år en  hälsoundersökning
med  avseende  på  hjärt-kärlsjukdom.
Undersökningen omfatt:ir bland imnat
intervju,   blodprover`   blodtryck   samt
vikt och  längd.  Verksamhe[en  går  iin-
der  namnet  "Albertinci".

Av 56  blivande  40-åringar  1988  del-
tog   43    män    i    undersökningen.    Ur
deras  journaler  hämtades  dz`ti`  in  om
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nuläge              rökstopp       sänkers-kol      sänkerBT         'alltbra.

l   lägsta  möjliga  risk                            Z2a   dubbel  risk

i]    tredubbel  risk                                       SSssi   fyrdubbel  risk

Figur.   Risk-möjlighet.   Älbertina-männen  1988.

tobakskonsumtion`     blodtryck,     vikt,
längd  samt s-kolesterol.

Totalpoäng sammanställdes  och  de-
lades   in   i   grupper   enligt   följande:
Lägsta risk/dubbel  risk/tredubbel  risk/
fyrdubbel risk för död i hjärt-kärlsjuk-
dom under en  15-årsperiod utifrån det
beskrivna          5-frågetestet.          Sedan
sammanställdes  gruppens   poäng  vad
gäller möjlighet  att  påverka  poängen:
hur ser gruppen ut om till exempel alla
slutar röka  eller om  alla  sänker  sitt s-
kolesterol  till  <5.2  mmol/l.

Resultat
Nuläge
Bland  Albertina-männen  var  44  pro-
cent   i   gruppen   "lägst   risk".   Således
hade drygt hälften av gruppen en möj-
lighet  att  påverka  sin   livssti]   mot  en
lägre  risk  (Figur).

Om - slutar röka
Om    samtliga    som    brukar    tobak    i
någon form slutar. ökar andelen "lägs-
ta  risk"  till  67  procent.   Detta  är  den
enskilda  åtgärd  som  hz`r  störst  effekt
(23 procent) vad gäller att minska risk-
poän8en.

Om - sänker ko]esterol
Om  alla  som  hi`r  ett  s-kolesterol  över
5.7  mmol/l  sänker  det,  ökar  andelen
"lägsta  risk"   i  griippen   med  cirka   1()

Procent.

Om - sänker blodtrycket
Om  de  som   har  ett  diastoliskt  blod-
tryck  på  90  mm  Hg  eller  mer  sänker
det, ökar andelen "lägsta risk"  med  12
procent  för  Albertina-männen.

Om - sLutar  röka  +  [ägre  ko]esterol
+  Iägre blodtryck
Om  z`lla som  har  riskpoäng  t`ör  tobak`
kolesterol  eller  blodtryck  kan  reduce-
ra  riskpoängen  för  dessa  t.aktorer  till
noll,   skulle   samtliga    Albertina-män
hamna  i  gruppen  .'lägsta  risk".

Diskussion
Formuläret  var  lätt  att  använda.   Det
fylldes   till   stor   del   i   av   deltagarna
själva och poängsumman var enkel att
räkna  fram

Varje deltagare fick naturligtvis sim
egna   resultat,   men   pedagogiskt   k:m
det  vara en  fördel  att  redovisa  grupp-
resultat.  Detta speglar  något  av  hälso-
läget på exempelvis en arbetsplats och
kan    bli    utgångspunkten    för    hälso-
främjande  åtgärder.

Presentationen  i`v sådana  här  resul-
tat  bör göras  muntligt  som  en  gemen-
sam     genomgång     eller     indiviclucllt.
Detta för att kimm diskutera innebör-
den    av    begreppen    riskf.aktor,    risk-
poäng,  statistik  med  merz\.

Albertinaunclersökningen     z`vslutas
med  individuell  redovisning.

Deltagarna   har  självklart  erbjiLdits
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fljälp  med  rökawänjning,  viktminsk-
ning,  blodtrycksbehandling  och   kost-
råd  när  så  varit  aktuellt.

Slutsats
Vi  har  funnit  metoden  enkel  och   re-
dovisningssättet   pedagogiskt   och   lätt
z`tt   förstå.   Redovisningssättet   är   bra

genom  att  det  påvisar  möjligheter  till

bi.ittre  hälsi`.   En  såcltin  här  u[idersök-
ning  kan  initiera  en  ändrad  2`ttityd  till
hälsofrågor   såväl    hos    den    enskilde
som  hos  till  exempel  en  arbetsgivi`re.
Metoden  är  lätt  att  återi\nvändi`.

Det  formulär  vi  använt  i  undersök-
ningen,  kan  rekvireras  [.rån  Hälsocen-
tralen  i  Storvik.

Referenser
1.   Dyer  AR`  Stamler J`  Ubell  E,  Pz`ul  0`

Lepper  MI-I`  Lindberg  rlA.  A  self-sto-
ring  five-question  risk  [est  for corom`ry
heart  disei`se.  Circulation   1979;60:4.

Författarprcscntation
Aima-Lena  Selgery(l,  (lie[is[.

Ber[il  Hags[i.öin,  hälsocen[i.alschef,  di-
stf.ik(släkat.e.
Po`titdrcss:   Lli.ilst)ccnm`[i`n.  .`12  ()(t  S(tirvik.
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Allergier hos mellanstadiebarn i Habo
ALF HANNERZ  .  INGEGÄRD HÖGSVEDEN  .  LINDA FRANK

Många undersökningar  har
pekat på att allergier ökat de se-
naste åren.  Denna undersök-
ning visar en liknande trend
bland elever på mellanstadiet i
Habo kommun, samt att grupp-
information hos  särskild allergi-
skö[erska upplevs  positivt.

Nyckelord:   Allergi,   skolbarn`   preva-
lens`  Habo.

Över hela landet anses att :illergier hi`r
ök:it  de  senaste  åren  (1).   I  vår  uncler-
sökning  ville  vi:
-  studera    allergiernas    omf:ittning    i

griindskolans  mellanstz`dium  i  H:`l)o
och  försöka  se  om  allergicrm  öki`t
även  där;

-  se  om  gruppinformcation  om  i`llergi-

er`   sanering.   medicinering   och   iill-
männa        förebyggande        åtgärilcr
kunde    förbättra    allcrgisjuk(lomeii
hos  redan  allergisjuka  barn;

-  ta   blodprov   beträffande   eventuell
t`örekomst  av  pälsdjursallergi.

Material och metod
Habo  kommun  med  drygt  95()()  inva-
n€ire  ligger i  södra  Skaraborg  på  griiii-
sen   till   Jönköpings   lä[i.   Habo   tätort
]igger  16  km  från  Jönköpiiig.  Cirkii  25

procent av invåm`rna är bam  under  16
år.  Kommuneii  utgör ett  primärvårcls-
område.  Särskild  i`llergiskötei.ska  och
hälsoplanerare  finns  anställdz`.

1  Habo skolors  mellansti`dium  f.:inns
vårterminen    1990    totz`lt   5()4   elever.
Siimtliga   dessa   biirns   sko]Iiälsovi.ir(ls-

jourmler  grz\nski`des   betri.if`fan(lc   iio-
tering  om  z\ktiiell  zillei.gisjukclom.

En   enkätstudic   från    1982   rö[.ziii(lc
i`llergi[`örekomst   i    skolorii:`    i    Skiiri`-
borgs  län  (2)  ziiivändes  som  .iämr.öt-cl-
se.   Denm   undersökning   gjorcles   viz`
fräger`ormiilär  till   [.öräldrz`rna.   Ur  (lcn
kiin(lc  man  särskilja  sit.[.roriiii  för  just
I-k`bo  kommuns  skolor.

I  ctt  delområde  av  kommunen  (2L16
bi`rn)  gick   vi   även   igenom   clevern€is
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gz`mk`  jourmler   t.rån   barnavårdscen-
tralen  (BVC).  för  att  få  med  också  de
bi`rn  som  tidigare  varit  allergisjuka.  I
den  1982  gjorda  studien  var  nämligen
inte   bar2`   barn    med   aktuell   allergi,
utan   även   tidigare   allergisjuka   med-
räknade.

Vårdcentralens   samtliga    journaler
för   barn   födda   1977-79   granskades.
Bzirn som sökt vårdcentralen  på grund
av   i\llergibesvär   erbjöds   tillsammans
med    t.öräldrar   en    gruppinformation
lcdcl  :`v  €`llergisköterskz`.   Varje  grupp
bestod  i`v  5-6  barn  med  föräldrar.  In-
form:`tion gz`vs om vad  2`llergi  innebär`
dess   olika   orsaker`   ärftliga   t.aktorer.
toleransnivå,  olik:`  i\Ilergen,  symtom-
vttringz`r   och   behandlingsmöjligheter
siimt vikten  av z\tt  tz`  oriliiieracl  medici-
nering.  Det  betoiiades  hur  stor  risken
i.ir   ii[t   u[vecklz`   allei.gi   mot   flera   och
nya  i.iiiinen.   när  m:\n   liar  en   {`llergisk
lienägenhet.  Råd  om  szineriiig ocli  all-
nii.`n    prevention    gavs.    Sz`mtligi`    fick
l`yll:i i ett  frågeformulär beträffande z`[-
lcrgisjukdomen.

Bloclprovstagning     avseende     piils-
(1jursallergi erbjöds samtliga  bzm  som
deltog  i  gruppinformationen.   Prover-
na  z`nalyserades  beträft`:`nde  total-IgE
och  Phz`diatop  (Phz`rmaciz`s  nyzi  scree-
ningsmetod  beträffande  lut.tvägsburen
atopisk  allergi).   På  barn   med  positiv
Phadiz`top   eller   total-IgE   >30   togs
även  RASTtest avseende  överkänslig-
het  möt  katt`  hund.  liäst`  ko  och  gm`-

8Zlre.

Några månader et`ter gruppinforma-
tionen  tillfrågades  föräldrarna  brevle-
des om de  haft  nytta  av informationen
och  om  den  påverkat  barnets  allergi-
sjukdom.

Resultat
Genomgången  av  skolhälsovårdsjour-
naler  avseende   aktuella   allergibesvär
visade,  att  25  procent  av  eleverna  på
mellanstz`die[  hade  någon  forin  av  al-
lergiska symtom.  Vzinlig:ist vtir eksem.

Det   delområde   där   såväl   i`ktuella
skoljournaler  som  tidigare  BVC-jour-
naler   granska[s   (246   iiv   5()4   elever)

jämt.ördes     med     enkätstudien     från
1982.  De  så  frz`mtagna  procentsiffror-
ni\    r`ör    tidigare    eller    aktuell    allergi
visiir    att    andelen    allergisjuka    bzirn
1982  (hela  kommunen)  var 23
med 30 procent  åtta år senare
råde).  Fördelningem  mellan  ol

Om-
dia-

gnoser  prescntcrzis  i  Tzibell  1.
Grz`nskningen      iiv      viir(lcentralens

jou"ilcr visi`de`  att  2`v  (le  5()4  elever-
na  på  mellansti`diet  h€`de  88  (17  pro-
cent)   sökt   vårdcentralen   för   allergi-
sjukclom.   Dessa   erbjöds   gruppinfor-
mation  som  beskrivits  och  53  familjer
hörsammade  inbjudan.

Frågeformulären visade bland annat
t`öljande:

-  Herediteten    v:`r    mycket    framträ-
dande  i  deniia  popul€`tion.  Bland  44
barii     (2    av     adoptivbarnen     med
okäncl  hereclitct  ej  medtagm`)  fi\nns

Tabell 1. Andel mellanstadiebam med tidigare eller aktuell allergisjukdom i hela Habo år
1982 jämfört med  del av  Habo år  1990.

Dia8nos Andel  (%)

Hela  Habo
1982

Del  av  Habo
1990

Eksem
Rhinoconjunctivit
Asthma
Recidiverande  urticaria
Ospecificerade  diagnoser
Någon  allergidiagnos

ALLMÄNMEDICIN.ÅRGÅNG   13.1992



Pramace® (ramipril) är en vävnads-specifik ACE-hämmare med en
god blodtryckssänkande effekt. Dess-
utom visar djurfarmakologiska studier
en markant hämmande verkan på de
lokala renin-angiotensin-aldosteron-
systemen (RAAS), även vid låga doser[.
Den långvariga blodtryckssänkande
effekten beror på den kvarstående
hämningen av ACE i vävnadema2. Den
höga vävnadspenetrationen i olika
organ som hjärta, njure och kärl ger
kraftig hämning och hög lokal effekt3.

Hög hämning av vävnadsbundet ACE*
kan alltså vara förklaringen till varför
Pramace®, i låg dos, kliniskt visat:
• regress av vänsterkammar-

hypertrofi4
• förbättrad njurgenomblödning

och minskad proteinuri5
• reduktion av mikroalbuminuri6

Biverkningsprofilen är gynnsam och
dosering sker alltid en gång per dygn.

* vill`ct visnts i djurstudier

"ACE-h,ämmaren med hög uäunad,spenetration"

Pramace cft
T,

Pmmace. kan  anvandas dd  behandling n`ed bcta.rcceptorblock¢rnrc cllei. saluretika cj. givit sdt!l{v!`t L`lTckt eller nr olnn`plig.

Dos: kap§tar  L,25 mg, 2,5 mg och 5 mg vid hypcrtoni.

Ri.fcrenscr:  1. Col`en  ML et al. J  PharmQcol  Exp Thcr  1982; 220:63-9. e.  Ungcr T et al. J Cardiova§c Pharmacol  1985; 7:36.41. 3.  Dzau  VJ. Circulation  1988: 77(8uppl  I):14-rl3.
4.  Eichstodt HN ct al. Am J Cardiol  1987: 59:98D-103D. 5. Gotz  R et al. Z Knrdiol  1988: 88(suppl 3):65*. 6.  Hnlhb M  i`t i`l.  Dinbi`to Metab  1989;15. (Ab§tmct  19).

Hfissle hkemcdel AB. 43183 Mölndal. Tel. 031.67 60 00.



ä`llergiska  besvär  även  hos  en  föräl-
der  i  10  fall,  hos  båda  föräldrarna  i
ls fall, hos syskon i 5  fall och  hos en
förälder+syskon  i  3   av  fallen.   En-
dast hos s barn förelåg ingen heredi-
tet.

-  Rökning i  hemmet  förekom  i  13  av
44  familjer.

-  Hälften  av  familjerna  hade  tidigare
haft   husdjur,   en   knapp   tredjedel
hade   det   fortfarande,    medan    en
femtedel  aldrig  haft  husdjur.

På det uppföljande brevet till grupp-
deltagarna med förfrågan om man haft
nytta av informationen inkom 39 svar,
varav  35  var  jakande  och  4  nekande.
På fråga om informationen medfört att
barnet   ändrat   sin    medicinering   på
något sätt svarade  13  ja  och 26  nej.

Av 46 barn  med  allergisymtom  som
genomgick blodprovstagning
-  hade  19  utslag för pälsdjursallergi;
-  hade 36 ett total-IgE >30 och av de

30  med  högsta  lgE-värden  gav   18
utslag  för pälsdjursallergi;

-  hade 30 en positiv Phadiatop, varav
17  gav  utslag för  pälsdjursallergi.
Beträffande           pälsdj ursallergiker

kunde  man  inte  finna  fler  bland  Pha-
diatoppositiva än  bland dem  med  för-
höjt  total-IgE.  Det  förelåg  god  över-
ensstämmelse    mellan    Phadiop-posi-
tivitet  och  förhöjt  total-IgE.   Beträf-
fande   hund   och    katt   var   det   fler

RAST-positiva  bland  dem  som  hade
respektive  djur i  hemmet.

Astmz`besvär  hade  15  av  de  46  bar-
nen.    Av   dessa   h:`de   nio   utslag   för

pälsdjurs:\llergi  och  åtta  samtidigt  en
positiv   Pliadiatop.   Ett   av  de   femton
astmabarnen    hade    utslag    [`ör    päls-
djursallergi,  men  negativ  Ph2`diatop.

Diskussion
Kjellman och  Petterssons enkätunder-
sökning  av  allergier  bland  skolbarn  i
Skaraborg  1982  (2)  visade  för  Habos

g3L:rd::å::eaTlsefgvie2r:Årro:;;6ååtpugei`:å
aktuella  allergier  till  25  procent  och  i
delområde  aktuell  och  tidigare  allergi
till   30   procent.   Det   delområde   som
granskades  beträffande  tidigare  aller-
gier   var   det   delområde,   som   hade
minst    aktuella    allergier.    Allergifre-
kvensen  förefaller ha  ökat  bland  mel-
lanstadiebarn  i  Habo  från  1982-1990.
Viss del  av  skillnaden  kan  kanske  för-
klaras av studiernas olika uppläggning
(enkätundersökning   respektive   jour-
nalgranskning).   Primärvården  har  en
viktig  uppgift  att  råda  och  informera
om   allergisjukdomar.   Vi   tror  att   en
särskild   allergisköterska   i   primärvår-
den  är  värd  att  satsa  på.   Alternativt
bör  man  satsa  på  särskild  utbildning  i
allergiförebyggande  arbete  för  en  till
två    distriktssköterskor    i    varje    pri-
märvårdsområde.

Laboratoriemässigt   fann   vi   att   41

procent  av  de  allergiker  som  sökt  på
mottagningen   och   dessutom   genom-
gått blodprovstagning hade allergi mot
pälsdjur.  Som  screeningmetod  för  att
finna  pälsdjursallergiker fann  vi  att  en
förhöjning  av   det   "gamla"   total-IgE
var  likvärdig  med  en  positiv  Phadia-
top,  som  lanserats som  säkrare.

Referenser
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Psykisk ohälsa i primärvården
- patientbeskrivning från en försöksverksamhet
med psykoterapeutiskt team
TOMAS FARESJÖ  .  MARGARETA ARENIUS  .  KRISTINA DAVIDSON

En viktig frågeställning för  häl-
so-  och sjukvåi.den och särskilt
för primärvården  är hur man
ska möta de växande värdbeho-
veii hos  befolkningen när det
gäller  psykisk ohälsa.  Frågan
är om detta vårdbehov  skall
hanteras  av  a[[mänläkare och
ari,nari oi.dinarie  primärvårds-
personal eller om  särskild  kom-
peteris  som  kLira[orer,  psykolo-
ger,  psyko[erapeii[er  etc  skall
[illföi.as  vårdcen[i.alema?

Föreliggande  s[Lidie  är  en
Lippfölji.ing  av  en  försöksvei.k-
samhet ined e[[  psykoterapeu-
tisk[  team verksain[ inom  pri-
märvården .i [re  mindre  koin-
inuner  i södi.a  Östergötland.

16

Här  beskrivs  patientstruktui.,
ohälsopanorama och behand-
lingsinsatser för  de patienter
som besökte det psykoterapeu-
tiska teamet vid de aktuella
vårdcentralerna under verksam-
hetsåret  1989.

Nyckelord:   Primärvård,   psykologisk:`
problcm`  psykoterapi.

Under   de   senaste   decennierna,   när
primärvården  byggts   ut   i   lz`ndet,   h:`r
mm   ständigt   återkommit   till   r`rågz`n
om  hur primärvården  ska  kunmi  möti`
vårdbehoven  när det gäller lätti`re  t.or-
mer av  psykisk  ohälsz`  i  befolkningen.
Här  hzir  funnits  de  som  haft  uppfi`tt-
ningen att deiim typ iiv vårdbehov sk:`
kun"\   klaras   av   z`llmänläkarna   oi`h
den  ordinarie  personalen  vid  en  vår(l-

central.  Andra har däremot hävdat att
nya  tjänster  som  till  exempel  kurato-
rer   eller   psykoterapeuter   måste   till-
skapas  och  placeras  inom  primärvår-
den  (1-4).

I  flera  studier  har  man  försökt  göra
bedömningar av  hur stor andel  av  be-
t`olkningen  som  lider  av  psykisk  ohäl-
sa.  I de svenska undersökningarna om
levm`dsförhållanden`    de    så    kallade
ULF-studierna,   har  det   framkommit
att  cirka   15  procent  av  den  vuxna  be-
folkningen  uppgav olika typer av sym-
tom  på  psykisk  ohälsa  (5).   Det  finns
i.`ven  studier av  hur stor andel  av
enterm inom primärvården som söker
mot bi`kgriind av  psykisk ohälsa.  I  två
studier  vid  en  svensk  vårdcentral  har
l`rz`mkommit.  att  omkring   17   procent
iw  patienterna  h€`de  psykiatriskz`  sym-
t()m  eller  psykosociala  problem  (6,7).

Pat,

ALLMÄNMEDICIN.ÅRGÅNG   13.1992



•Syfte
Denna studie  är en  beskrivning av  pa-
tientstruktur. ohälsopanorama och be-
handlingsinsatser  från  en  försöksverk-
samhet där man  inrättade  ett  psykote-
rapeutiskt  team  inoni  priii]ärvården.  I
tre   kommuner   i   södra   Ostergötland
(Kinda,  Ydre  och   Åtvidabergs   kom-
muner)  var  under  hösten  1988  till  och
med hösten  1990 ett psykoterapeutiskt
team   verksamt   vid   vårdcentralerna.
Personalen  i  teamet  utgjordes  av  två
psykoterapeuter  på  heltid  och  en  lä-
karsekreterare  på  halvtid.

Det   övergripande   målet   med   för-
söksverksamheten   var   att   uppnå   en
bättre psykisk hälsa för invånarna i  de
tre   kommunerna   genom   en   särskild
mottagning    för    psykisk    hälso-    och
sjukvård   vid   vårdcentralema.   Syftet
var att  erbjuda  kommuninvånarna  en
god  tillgänglighet   till  vård   av   lättare
psykisk ohälsa med beaktande av både
kontinuitet  och  helhetssyn   i  behand-
lingen.

Några     viktiga     frågeställningar     i
denna  studie  var  hur  patienter  med
lättare  psykisk  ohälsa  som  behandlas
inom primärvården ser ut med avseen-
de  på  bland  annat  demografiska  och
sociala  förhållanden,  samt  vilka  typer
av   ohälsosymtom   som   förekommer
och   hur  dessa   behandlas.   En   annan
frågeställning  var  hur  patienter   med
psykisk   ohälsa   som   behandlas   inom
primärvården  skiljer  sig  från  patient-
grupper     inom      den      kliniska      öp-
penvårdspsykiatrin.

Material och metoder
Denna studie är en  uppföljning av det
psykoterapeutiska   teamets   verksam-
het   under  år   1989.   Av   de   patienter
som   beha[idlades   under   detta   verk-
samhetsår`  ingick  dessutom  en  grupp
patienter  som  påbörjade  sin  behand-
ling redan  1988.  Målgruppen  för verk-
samheten var personer över 18 år med
lättare  psykisk  ohälsa.   Patienter  med
missbruksproblem  inkluderades  inte  i
verksamheten.  Det psykoterapeutiska
teamet i primärvården skulle svara för
"den   lätta   psykiatrin",   det   vill   säga

främst ångestneuroser,  lättare depres-
sioner.   kriser   och   psykosociala   pro-
blem.  Psykotiska  patienter,  djupt  de-
primerade    patienter   samt    patienter
med   akuta  suicidtankar  skulle   hand-
has  av  länspsykiatrin.  Kategorisering-
en  av  hiivudsymtom  och  besöksorsa-
ker  hz`r  genomförts  av  psykoterapeu-
te"|  Behandlingsinsatserna  har  del-
vis  kategoriserats enligt  Levander  (8).
Behandlingsformema  hos  det  psyko-
terapeutiska  teamet  skulle  i  huvudsak
gälla  insiktsteri\pi`  ji`gstärkande   tera-
pi`  familjeterapi  si`mt  stödsamtal.

Resultat
Patientstruktur och kontaktnät
Det   psykoterapeutiska   teamet   inom
primärvården  t)ehandlade  under  1989
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sammanlagt 233 patienter.  Om  antalet
patienter  ställs  i   relation   till   invånar-
i`ntalet  i  de  tre  kommunerna  innebär
det  i`tt  i  genomsnitt   111   personer  per
1000()  invånare  har  besökt  det  psyko-
terapeutiska  teamet.

[nitiativet  till   kontakt   med   teamet
kom  både från  patienten själv  ("egen-
kontakt")    eller   genom    remiss    från
vårdcentral,    psykiatrisk    klinik    eller
från  andra  organ  som  till  exempel  so-
cialförvaltning      eller      företagshälso-
vård.  I detta patientmaterial framkom
att  vårdcentralen  remitterat  individen
till  det  psykoterapeutiska  teamet  i  46
procent   av   fallen,   medan   patienten
själv  tagit  initiativ  till  kontakten  i  41

procent  av  fallen.  Resterande  patien-
ter  har  remitterats  till  det  psykotera-
peutiska  teamet  från  andra  organ.

Av   patientgruppen   var   drygt   två
tredjedelar  kvinnor.  Om  man  ser  till
åldersstrukturen utgjorde medelålders
personer  (36-55  år)  den  största  grup-
pen.  Andelen  yngre  (18-35  år)  var 35
procent,  medan  endast  18  procent  av
patienterna  var  över  55  år.  De  flesta
patienterna (61 procent) var gifta eller
sammanboende,   medan   andelen   en-
samstående  var  24  procent.  Andelen
änkor/änklingar   eller   frånskilda    ut-
gjorde  15  procent  av  patientgruppen.
Mer än  två  tredjedelar av  patienterna
hade   egna   vuxna   eller   minderåriga
barn.  Andelen  yrkesverksamma  indi-
vider  utgjorde   65   procent  av   denna
patientgrupp.   Studerande   respektive
arbetslösa   utgjorde   mellan   7-9   pro-
cent  av  patienterna.   Endast  ett  t.åtal
invandrare  har varit  patienter  hos  det
psykoterapeutiska teamet i primärvår-
den  under den  studerade  perioden.

Ohälsopanorama
Patienterna hos det psykoterapcutiski`
teamet har kategoriserats efter huvud-
symtom  vid   remisstillfället.   De   olika
huvudkategorierna    av    symtom    var
ångest,   oro,   sömn-   och   koncentra-
tionssvårigheter, nedstämdhet,  psyko-
somatiska symtom, aktiva självmords-

tankar.    Härtill    kom    individer    som
sökte   direkt  för   problemet   utan   att
uppge något direkt symtom.  I en kate-
gori    med    övriga    symtom    återfinns
främst   symtom   som   gäller   blyghet`
osäkerhet,  låg  självkänsla  eller  utage-
rande   symtom.    Fördelningen   av   de
olika  huvudsymtomen   bland   patient-
gruppen  redovisas  i  Figur  1.

Utlösande  faktorer  till  besöket  hos
det   psykoterapeutiska   teamet   har   i
detta  material  indelats  i  tre  huvudty-
per, dels sådana som primärt var rela-
terade   till    familjelivet,    dels   sådana
som  var  relaterade  till  yrkeslivet  samt
slutligen   en   övrig   kategori.   Fördel-
ningen  mellan  olika  utlösande  fakto-
rer  och  besöksorsaker  redovisas  i  Ta-
bell  1.

De     dominerande     orsakerna     till
besök  hos  det  psykoterapeutiska  tea-
met var problem inom familjelivet. De
flesta patienterna sökte hjälp mot bak-
grund av främst relationsproblem i nu-
varande   familj   eller  ursprungsfamilj.
Sammantaget  med  relationsproblem  i
yrkeslivet   svarade    denna   utlösande
faktor för närmare hälften av besöken
hos    det    psykoterapeutiska    teamet.
Oro  för sjukdom  och  olycksfall  avsåg
egna  eller  anhörigas  förhållanden  och
svarade för närmare en tredjedel av de
totala patientfallen. Omkring var tion-
de  patient  sökte  hjälp  mot  bakgrund
av  dödsfall  hos  nära  anhörig.   Endast
ett fåtal patientbesök hade andra orsa-
ker än det direkta familje-eller arbets-
livet som  utlösande  faktorer.

Behandlingsinsatser
Patienternas   fördelning   mellan   olika
behandlingsformer  hos det  psykotera-
peutiska  teamet  redovisas  i  Tabell  11.

Av  det  totala  antalet  patienter  un-
der   verksamhetsåret    1989   hade   två
tredjedelar  av   kontakterna   avslutats
under året.  Resterande patienter hade
fortsatt   sin    behandling   under    näst-
kommande   verksamhetsår.    Behand-
lingsperiodens    längd    kan    beskrivas
som totalt antal  besök per patient och

AkLjva

Övrigt     Självmordstankar

NcdsmdhcL

Figur 1.  Huvudsymtom vid  kontakt med  psykoterapeutiskt team  inom  primärvården.
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Tabe[l  1.  Utlösande faktorer till besök hos psykoterapeutiskt team inom  primärvården.

procent       n

FAMIUELIV

Relationsproblem
Oro  för  sjukdom,  olycksfall,  eget  eller  anhörigs
Dödsfall,  nära  anhörig
Utvecklingskris

YRKESLIV

Relationsproblem
Vantrivsel,  ensamhet
Arbetslöshet
Organisationsförändringar

ÖvRIGT
Ekonomiska  förändringar
Missbruk

Totalt

38
27

9
5

6
5
5
1

2
2

100               233

Tal]ell  [1.  Behandlingsformer hos psykoterapeutiskt team i  primäwården.

procent

Enskilt  stödsamtal
Par/familjesamtal  samt  eventuellt  individuellt  stöd
Jag-stärkande
Kristerapi
Enstaka  utredande  samtal
lnsiktsterapi

Totalt

behandlingsperiod.    Av   de   patienter
som genomgått behandling under  1989
hade  närmare  två  tredjedelar av  pati-
enterna 1-6 behandlingstillfällen.  Om-
kring  var  femte  patient  hade  endast
kommit på ett enstaka behandlingstill-
fälle   hos   det   psykoterapeutiska   tea-
met.  Totalt  hade  omkring  10  procent
av   patientema   fler   än   tolv   behand-
lingstillfällen. Tiden mellan remiss och
första  behandling  var  en  vecka  eller
kortare  för närmare 40 procent av pa-
tienterna.  Omkring  var  tredje  patient
hade en väntetid på mer än tre veckor.

Diskussion
De  patienter  som  under  försöksperi-
oden    besökt   det    psykoterapeutiska
teamet i primärvården` har utgjorts av
personer som ganska väl överensstäm-
mer    med    genomsnittsbefolkningen.
Patientstrukturen    i   studien    liknar   i
stora  drag  vz`d  man  t.unnit  i  andra  lik-
nande  studier  av  psykisk  ohälsa  inom
primärvården   (7`9).    Patienterna   har
till  stor del  varit  personer som  till  det
yttre   varit   välfungerande.   men   som
vid vissa  tillfäl[en  behövt särskilt stöd.
En  terapeutisk  kontakt  kan  nämligen
behövas  under  en  period  när  patien-
tens  resurser  tillfälligt  inte  räcker  till.
Att ge  rätt  stöd  betyder att  få  patien-
ten   att   mobilisera   och   iinvända   sin
kraft  till  att  söka  utvägar.  Erfarenhe-
ten  av  att  i  en  utsatt  livssituation  ha
blivit  accepterad  och  respekterad  gör
även att  man senare  i  livet, om svårig-
heter  dyker  upp.  åter  kan  ta  kontakt
med någon att tala med, i stället för att
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:aairsbkeegåfl*Tv'L:iås.brukellerivärsta
Vid en jämförelse av patientstruktu-

ren  bland  dessa  primärvårdspatienter
med  vad  man  finner  inom  psykiatrin
(9)  framkommer skillnader främst när
det  gäller  symtom-  och  diagnosp:`no-
rama.   Psykiatrins   patienter   har   dia-
gnoser som  innefattar betydligt tyngre
psykiska  problem  än  vad  man  finner
bland patienterna inom primärvården.
Primärvårdspatienternas           problem
handlar  till  stor  del  om  relationspro-
blem    i    hemmet    eller    på    arbetet`
medan   problemen   bland   psykiatrins
patienter i stället utgörs av mer uttala-
de  psykiatriska  diagnoser  som  bland
annat    psykoser    eller    depressioner.
Vad    gäller    den    sociala    strukturen
finner  man  även  vissa  skillnader  mel-
lan   de   båda   patientgrupperna.    Pri-
märvårdens  patienter är till  exempel  i
hög  utsträckning  gifta  personer  med
bam,  medan  psykiatrins  patienter  till
stor  del  utgörs  av  ensamstående  och
frånskilda.

Patienter   som   har   bakomliggande
psykisk   problematik    utgör   ofta    ett
problem    för    personalen    inom    pri-
märvården.    Pei.sonalen   har   inte   tid
eller  känner  sig  inte   kompetenta  att
hjälpa   patienterna   på   rätt   sätt.   Här
utgör psykoterapeuter ett viktigt kom-
plement till den somatiska personalka-
tegorin  när det gäller z`tt  hj.älpa  till  vid
bedömningar   så   att   patiente"`   blir
omhändertagna   på   ett   adekvat   sätt.
Psykoterapeuter   kan   också   göra   ett
värdefullt arbete genom att stödja och

handleda  personalen.
Psykisk   ohälsa   tenderar   att   före-

komma   i   en   allt   högre   utsträckning
bland    primärvårdens    patienter.    Be-
folkningen  är  kanske  idag  mer  benä-
gen   att  vända  sig  till   sin   vårdcentral
när  själen  och  inte  bara  kroppen  är  i
obalans.  Primärvården utgör en  natur-
lig  och   sj.älvklar  första   hjälpande   in-
stans för människor med psykosomati-
ska symtom och  lättare former av psy-
kiska    besvär.    Det    finns    säkerligen
fortfarande   en    viss    misstänksamhet
och  negativ  attityd  i  befolkningen  till

psykisk  ohälsa  och  psykiatriska  klini-
ker   vid   våra   sjukhus.   Primärvården
utgör   hälso-   och   sjukvårdens   mest
lättillgängliga vårdnivå.  En viktig upp-

gift för primärvården är att avdramati-
sera  symtom   och   besvär  som   gäller
psykisk  ohälsa  i  befolkningen  och  er-
bjuda  kompetent  hjälp och  stöd  inom
ramen  för sitt verksamhetsfält.
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Vilka patienter
~P C/ C, 2, ~'U

söker på jourmottagningen?
HENRIK HALLBERG  .  RAYMOND NETZELL

Med awsikt att försöka klargöra
vilka patienter som vänder sig
till en jourmottagning och var-
för,  genomfördes under våren
1990 två veckolånga enkätun-
dersökningar.  Framför allt för-
skolebarn och patienter i yngre
medelåldern utnyttjar denna typ
av mottagning.  Infektioner i
öron, hals och luftvägar domi-
nerar diagnoserna.  Många sö-
ker direkt u,tan föregående kon-
takt med den egna vårdcentra-
len.  Utnyttjandegraden tycks
minska med avståndet till mot-
ta8ningen.

Nyckelord:     Akutvård,     jourmottag-
ning,  patienter,   intervju/enkätunder-
sökningar.

Vid   vårdcentralen   i   Huddinge   cent-
rum   finns  sedan   november   1986   en
tidsbeställd   jourmottagning   som    är
öppen   måndag-fredag   (17-21)   med
undantag   för   några   sommarveckor.
Den   är   bemannad   med   en   läkare,
måndagar  vanligen   två,   en   sjukskö-
terska  och  en   undersköterska.   Mot-
tagningen  är  framför  allt  avsedd  för
patienter med akuta sjukdomar lämp-
liga att handlägga inom primärvården.
De patienter som erhåller tid har först
haft  kontakt  med  sjuksköterskan  på
mottagningen,  vanligtvis  per  telefon.
Upptagningsområde är hela Huddinge
kommun,  inom  vilken sju  vårdcentra-
ler är verksamma  under dagtid.

För att försöka  klarlägga  vilka  pati-
enter  som  vänder  sig  till  jourmottag-
ningen och varför, genomfördes under
våren   1990  två  veckolånga   enkätun-
dersökningar på  mottagningen.

Material och metoder
De perioder som studerades var mån-
dag-fredag   15-19   januari   och   14-18
maj,   båda  helt  vanliga   veckor  utan
helgdagar.     Samtidigt     registrerades
även  på  de  olika  vårdcentralerna  hur
många   patienter   som   bedömdes   ha
behov  av  akuttid   (=läkartid  samma
dag  som   kontakten   togs),   samt   hur
många som erhöll sådan tid respektive
hänvisades   till   annan   vårdinrättning
(exempelvis   jourmottagningen   Hud-
dinge  centrum  och  akutmottagningen
Huddinge  sjukhus).

Den  första veckan  fick  96  patienter
läkartid på jourmottagningen  och  den
andra  veckan  91  patienter  (samman-
lagt  187  patienter).  Samtliga  ombads
besvara ett  frågeformulär.  Vi  fick  186
svar, varav dock inte alla var  fullstän-
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digt  ifyllda.  De  flesta  frågorna var  ut-
formade i  flervalsform.  Vanligen skul-
le   ett   alternativ   anges.   Beträffande
frågan   om   vilket/vilka   symtom   man
sökte för,  kunde  dock  flera  alternativ
anges  (högst  tre för att förenkla sam-
manställningen).     Det    fanns    också
möjlighet att avge svar med egna ord.

Resultat
Ålders- och könsfördelning
Patienternas  ålder varierade  mellan  0
och  66  år.   Medianåldern  var  27  år.
Åldersgruppen  0-4  år  svarade  för  18
procent av patienterna.

Vid en jämförelse med åldersfördel-
ningen   i   hela   Huddinge   kommun,
framgår  att  de  äldre  åldersgrupperna
(>60 år) utnyttjade jourmottagningen
i  mycket liten  utsträckning.  Barn i  ål-
dern 04 år var däremot en klart över-
representerad  grupp   bland  jourmot-
tagningens patienter.

Av  de  187  patienterna  var  90  män
(48  procent)  och  97  kvinnor  (52  pro-
cent).

Antal

Symtom
Svar  erhölls   från   186  patienter  som
angav  totalt  264  symtom,  vilket  ger  i
medeltal,    1.4   symtom    per   patient.
Vanligast var symtom från öron,  näsa,
hals och/eller lungor, för vilka  118 pa-
tienter  (63  procent)  sökte.

De  flesta  patienterna  (72  procent)
hade   haft   sina   symtom   mer   än   två
dygn  när  de  sökte  jourmottagningen
och  endast  17  procent  hade  haft  be-
svär mindre  än  ett  dygn.

Besöksorsak
Den  vanligaste   orsaken   till   att   man
sökte   på   jourmottagningen   var   att
man ej kunnat få tid på den egna vård-
centralen tidigare under dagen (Tabell
1). Endast 37 procent av de 184 patien-
terna som besvarade  frågan  angav att
de försökt få tid på sin  egen  vårdcen-
tral  innan  de  kontaktade  jourmottag-
ningen  (Figur  1).

Fiemings-      Huddi.riqe      Segg]torp        §koqås          !=tu\.sta      Trsnqsund         './§rbi]            i.i\..riqa

berq            ¢Entrijm

:ågrä:e:.traAln::tapia,tireenstpeerk`i:: :J?:Lftsok:ntuapftpg,igvjåfta,T  de  haft  kontaft  med  sin  egen

Tabell [.  Orsak till  besöket på jourmottagningen.

Ej  kunnat få  tid  pä  vårdcentralen  under  dagen
Ej  haft  möjlighet  att  söka  tidigare  under  dagen
Klart försämrad  de  senaste  4  timmarna
Hänvisad från  annan  sjukvårdsinrättning  (exempelvis  akutmottagning,
Huddinge  sjukhus,  sjukvårdsupplysningen)
Annan  orsak  (exempelvis  VC-tid  ej  gått  att  få  samma  dag,  barn  vars
föräldrar  kunnat  följa  med  endast  på  kvällstid)

Tota't                                                                                                                                        183               100
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låbeii  ii.  Antal  akutbesök  och  hänvisningar  på  respektive  vårdcentrai  de  undersökta
veckorna.  Redovisningen  av  akutbesök  från  Stuvsta  vårdcentral  omfattar  tre  av  fyra
vårdlag i januariveckan, samtliga vårdlag i  majveckan.  Beträffande  Huddinge centrum
är noll hänvisningar redovisade i januariveckan, för majveckan  saknas uppgift.

Vårdcentral                                                       Akutbesök                 Hänvisningar

Flemingsberg
Huddinge  centrum
Se8eltorp
Sko8ås
Stuvsta
Trångsund
Vårby

Vårdcentralernas akuta besök och
hänvisningar
Under  de  veckor  som  studien  pågick
fick 1052 patienter akuttid samma dag
på  den  egna  vårdcentralen.   Hänvis-
ning  till  annan  vårdinrättning,  exem-
pelvis jourmottagningen, gjordes i 107
fall (Tabell 11). Totalt bedömdes alltså

::5åk11,:i5d?+Dlg7Åeg,aati:å:å:ehna,r:|ee:::
kunde också erbjuda akuttider till mer
än 90 procent av dessa (undantag Fle-
mingsberg 84 och Skogås 76 procent).

Diskussion
Denna  undersökning  omfattar  endast
två  veckors  verksamhet  på  j.ourmot-
tagningen, men vissa förhållanden för-
tjänar  att  påpekas.  Totalt  187  patien-
ter deltog genom att besvara en enkät
i samband  med  besöket.  Under  mars
1990   besöktes   jourmottagningen   av
471   patienter  och  vid  en  jämförelse
med   denna   period,   noterades   inga
markanta  skillnader  avseende  ålders-
och  könsfördelning  samt  hemmavård-
central.

De  flesta som  sökte  på jourmottag-
ningen   var   i   arbetsför   ålder.   Barn
yngre än fem år utgjorde också en stor
grupp  (18 procent),  medan  få  patien-
ter var äldre än 60 år.  Liknande resul-
tat har erhållits vid  tidigare undersök-
ningar  (1,2).  Den  sistnämnda  katego-
rin  är  troligen  en  åldersgrupp  som  i
stor utsträckning söker sig till sin egen
vårdcentral under dagtid.

Infektioner   av   olika   slag   föreföll
vara   den   vanligaste   anledningen   till
besök  på  jourmottagningen.  Symtom
från  öron,  näsa,  hals  och/eller  lungor
angavs  av  63  procent  av  patienterna.
Att infektioner i dessa organ är vanli-
ga diagnoser på denna typ av mottag-
ning har tidigare visats (1,3).  Mening-
en var att fånga de besvär man huvud-
sakligen sökte för och inte att få någon
heltäckande symtombild.

Hela 72 procent av patienterna hade
haft  sina  besvär  i   mer  än  två  dygn,
vilket  antyder  att  symtomen  vanligen
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inte  var  alltför  uttalade.   Dessa  pati-
entkategorier  torde  lämpa  sig  väl  för
den typ av verksamhet som bedrivs på
jourmottagningen,  där  tidigare  jour-
nalanteckningar  som  regel  inte  finns
tillgängliga  och  där  provtagningsmöj-
ligheterna  är  mycket  begränsade.  En
orsak till att just dessa grupper domi-
nerar är att  mottagningen i  princip  är
tidsbeställd,  varigenom  en  viss  selek-
tion sker vid  kontakten  med sjukskö-
terskan.

Något som förvånar är att endast 37
procent av patienterna hade försökt få
tid  på  den  egna  vårdcentralen  innan
de kontaktade jourmottagningen.  Det
var   därvidlag   ingen   skillnad   mellan
dem som haft symtom mer än två dygn
och  dem  som  varit  sjuka  kortare  tid.
Någon enkel förklaring till varför kon-
taktprocenten var så låg är svår att ge.
Det  finns  i  enkätsvaren  en  del  kom-
mentarer   om,   att   man   vid   tidigare
sjukdomsepisoder inte kunnat få akut-
tid  på  den  egna  vårdcentralen.  Möjli-
gen kan sådana erfarenheter ha spelat
in.  En  klar  försämring  under en  fyra-
timmarsperiod före besöket angavs av
20 procent.  Hela 26 procent hade ock-
så angivit att de inte hade haft möjlig-
het   att   söka   tidigare   under   dagen,
varav  många  på  grund  av  svårigheter
att lämna  arbetsplatsen.  Flera  barnfa-
miljer  påpekade  också  fördelen  med
att söka på kvällstid, då den ena föräl-
dern  kunde följa med till jourmottag-
ningen och den andra se till hemmava-
rande  barn.

Endast  sju  procent  hade  hänvisats
från annan  vårdinrättning.

Avståndet     till     jourmottagningen
tycks  ha  betydelse  för  benägenheten
att  söka  sig  dit  (1,2).  Ju  längre  bort
man   bodde,   desto   mer   ansträngde
man  sig  för  att  komma  till  den  egna
vårdcentralen.

Patienterna från  Huddinge centrum
var  i  undersökningen  klart överrepre-
senterade    i    förhållande    till    befolk-
ningsunderlaget.    Eftersom    vårdcen-
tralen    på    förmiddagarna    hade    så

kallad  öppen  mottagning,  torde  brist
på läkartider under dagtid inte ha varit
orsak  till  detta  förhållande.  Möjligen
använde denna grupp jourmottagning-
en  som  en  utökad  vanlig  mottagning
på  den  egna  vårdcentralen.  Detta  in-
tryck  förstärks  av  att  bara  knappt  20
procent  av  dessa  patienter  hade  haft
kontakt   med   vårdcentralen   tidigare
under dagen.

Redovisningen från vårdcentralerna
av  akuta  besök  och  hänvisningar  har
några  smärre  brister,  som  dock  inte
torde påverka resultatet i stort. De be-
räkningar  som  gjorts,  baseras  därför
på   de   faktiska   uppgifter   som   finns.
Möjligheten    att    erbjuda    akuttider
tycks ha varit god på de fiesta vårdcen-

;riå`efr;rf,:aEgtn,tiit::oc(eunntdåä%:saFdl::
mingsberg 16 och Skogås 24 procent),
en  del  av  dessa  sökte  på  jourmottag-
ningen.  Tolkningen  av  antalet  hänvis-
ningar bör göras med viss försiktighet
då  bedömningen  av  patientens  sym-
tom  vanligen  gjordes  per  telefon  och
av  olika  personer.  Sammanlagt  gjor-
des  under  de  aktuella  veckorna  1239
(1052+187)  akutbesök på  vårdcentra-
lerna  och  jourmottagningen.  Vid  ge-
nomgång   av   enkätsvaren   framkom-
mer,  att  45  av  de  107  patienter  som
hänvisades från vårdcentralerna slutli-
gen sökte på jourmottagningen.  Åter-
stående 62 sökte annan vårdinrättning
eller   avvaktade.    Detta   innebär,   att
trots  att  primärvården   ännu   inte   är
fullt    utbyggd    inom    Huddinge    pri-
märvårdsområde,  var  det  endast  4.8
procent som ej kunde erbjudas akuttid
på  vårdcentral   eller  jourmottagning.
Bland   dessa   fanns   sannolikt   några
icke-primärvårdsfall.
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E APOTEKSBOLAGET

Frågor och svar om  läkemedel
LARS-OLOF HENsjö, distriktsläkare

Regionala   läkemedelsinformationscentraler   finns   idag   på   flera

platser i Sverige. Som modell står läkemedelsinformationscentra-
len vid  Huddinge sjukhus, som funnit ända sedan  I 974.  ldag fhns
liknande   verksamheter   på   Akademiska   sjukhuset   i    Uppsala

(ALICE),   Regionsjukhuset   i   Umeå   (ELINOR),   Lunds   lasarett
(ELIS),  Karolinska sjukhuset  (KAROLINE)  och  Sahlgrenska sjuk-
huset  (LIV).

Läkemedelsinformationscentralerna  bemannas  av  kliniska  far-
makologer,  farmaceuter  och  sekreterare.  De  besvarar  frågor
från  läkare,  farmaceuter  och  sjuksköterskor.  Frågorna,  i  första
hand   kliniska   läkemedelsproblem,   besvaras   efter   litteraturge-
nomgång och diskussion vid  respektive  läkemedelsinformations-
central. Frågor och svar lagras sedan i den gemensamma databa-
sen  Drugline,  utvecklad  vid  Huddinge  läkemedelsinformations-
central  och  tillgänglig  som  en  del  av  Medline.

För att ge ökad spridning åt dessa frågor/svar kommer jag att
fortsätta publicera några av  dem  i  tidskriften AllmänMedicin.

Har Du synpunkter på vilka ämnen jag skall ta upp, skriv eller
ring  till  distriktsläkare  Lars-Olof  Hensjö,  Vårdcentralen,  Skär-
gårdsvägen  7.134  00  Gustavsberg,  tel  0766/38500,  fax  0766/
38506.

Denna gång  presenteras  frågor från  LIS,  Huddinge sjukhus.

FRÅGA
En 55-årig man har behandlats med ett naproxenpreparat för en
ledinflammation.  Han  har inga andra läkemedel. Två till  tre dagar
efter insättningen,  meddelade  patienten  per telefon  att han  no-
terat en kraftig stelhet i hela kroppen, vilket resulterade i att han
behövde  hjälp  med  att  både  gå  och  stå.  Afasi  och  svaghet  i
ansiktsmuskulaturen förnekades.  Patienten fick rådet att avbryta
medicineringen  och  två  dagar  därefter  försvann  stelheten  helt.
Vilka  samband  kan  föreligga  mellan  naproxenbehandlingen  och
symtomen?

SVAR
Patienten uppger stelhet med  klart tidssamband  med  naproxen-
behandlingen.  Det  finns  inga  uppgifter  om  sensibilitetsrubbning,

psykiska fenomen  eller  andra  läkemedel.
Vi  har  i  litteraturen  och  vid  kontakt  med  tillverkaren  funnit

sammanlagt åtta fall  av  extrapyramidala  symtom  vid  behandling
med naproxen där inte annan samtidigt farmakoterapi kan förkla-
ra symtomen.  Det har rört sig om fenomen som choreoatetos,
tardiv  dyskinesiliknande   bild  och   rigiditet.   1   ett  av  fallen  fanns

åaeTatidjånnajå::åfthe[eivn3::::i:,g::.ttÅiåä::ååbå::sraadpeat::Ttteormvea:
mellan  50  och  78  år.

Det  finns  även  enstaka  fallbeskrivningar  av  extrapyramidala
symtom  av  andra  NSAID.1  ett  fall  behandlades  en  5 l-årig  man
med  indometacin  (Indom6)  200  mg  per  dag  för  akut  gikt.  Då
behandlingen  var  otillräcklig  lade  man  till  azapropazon  (Prolix-
ana)  1 -2 g per dag. Två dygn senare fick patienten retrocollis och
en  oculogyr  kris.  Symtomen  varade  i  cirka  en  timme  och  åter-
kom  efter  nästa  dos.  Symtomen  försvann  efter  utsättning  och
återkom  inte.  Uppföljande  neurologisk  utredning  var  utan  an-
märkning.  Andra  fallbeskrivningar  har  till  exempel  gällt  ballism

(danssjuka)  hos  en  schizofren  patient  med  ibuprofen  (Brufen)
och akut parkinsonism med bradykinesi och ökad muskeltonus av
flurbibrofen  (finns  inte  i  Sverige).

Prostaglandiner kan  reglera aktiviteten  hos  olika katekolami-
nerga  neuron  i  bland  annat  CNS.  NSAID  tycks  där  kunna  för-
stärka effekten av olika dopaminagonister.1 en aktuell studie gavs
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indometacin  150 mg till åtta försökspersoner. vilket resulterade i
en  övergående  ökning  av  dopaminmetaboliten   HVA  i   plasma.
Detta  är  ett  tecken   på  ökad   dopaminaktivitet,   men  då  inga
prover  togs  från  spinalvätska  kunde  man  inte  avgöra  i  vad  mån
omsättningen   ökade  centralt   respektive   perifert.   Dessa  fynd
talar alltså snarare för att NSAID medför en ökad dopaminaktivi-
tet än  en  minskad,  vilket skulle förväntas från  den  parkinsonisti-
ska bilden i flertalet av de beskrivna fallen.  Det aktuella fallet bör
anmälas  till  läkemedelsverkets  biverkningskommitt6.

FluGA
Frågeställaren  behandlar  en  kvinna född   1949  som  är  opererad
och strålbehandlad för bröstcancer. Strålbehandlingen avslutades
i  februari   1990.1  december   1989  var  alla  blodvärden  normala.
Patienten   har   nu   tecken   på   hemolytisk  anemi   och   har  även
uppvisat   en   viss   eosinofili   i   blod.   Patienten   har   kontinuerligt
medicinerat med lscador (mistelextrakt) i okänd dos parenteralt
och  har  uppvisat  en  ful  lokal  reaktion  vid  injektionsstället.

SVAR
1  litteraturen  finns  inte  några belägg för  att  lscador har orsakat
hemolytisk anemi.  Någon  blodbiverkan finns  inte  heller rappor-
terad till svenska biverkningsregistret. De biverkningar som finns
rapporterade för lscador är främst temperaturstegring, menstru-
ationsrubbningar,  allergi  och  lokala  reaktioner.  Ett  troligt  sam-
band  har  även  rapporterats  där  patienten  uppvisat  patologiska
leverprover    respektive    urtikaria.    Ett    annat    mistelpreparat,
Helixor,  har  givit  upphov  till  liknande  biverkningar som  lscador
samt även två fall  av allvarliga biverkningar som  publicerats i  den
danska  Läkartidningen.  En  patient  utvecklade  generell  erytema
multiforme med svår allmänpåverkan, ikterus och hög feber och
den. andra  patienten  utvecklade  urtikaria  och  Quinckes'  ödem.
Vidare  finns  ett fall  av  hepatit  publicerat,  där  biverkan  tillskrevs
mistelkomponenten  i  ett sammansatt  läkemedel.

Det  aktuella  fallet  bör  anmälas  till  läkemedelsverkets  biverk-
ningskommitt6.

Det  finns  alltså  tidigare  rapporter  om  överkänslighetsreak-
tioner av systemisk im.munologisk natur rapporterade som  urti-
karia,  Quinckes'  ödem  och  erytema  multiforme.  Med  tanke  på
att  hemolytisk anemi  kan  utvecklas  via  immunologiska  mekanis-
mer, kan ett samband inte uteslutas även om denna biverkan inte
tidigare  beskrivits  i  litteraturen.

FRAGA
En  15-årig  kvinna behandlas med  Levaxin  0.20 mg dagligen.  Hon
har  också  fenytoin   efter  en   neurokirurgisk  operation.   Trots
relativt hög  levaxindos  har  nu  patienten  laboratorieprover som
skulle kunna tala för hypothyreos (TSH är förhöjt medan T3-T4-
värdena är sänkta) men kliniskt mår hon bra, är euthyreoid. Finns
det interaktion  rapporterat mellan  fenytoin  och  thyreoideahor-
mon!

SVAR
Fenytoin ökar nedbrytning och  clearance a.v thyreoideahormon.
Två fall  finns  rapporterade  av  klinisk  hypothyreos  hos  patienter
som  behandlas  med  fenytoin  och  som  blev  euthyreoida en  kort
tid efter utsättning av fenytoin. Tidigare har sänkta T3-T4-halter
noterats  hos  patienter under fenytoinbehandling.
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APOTEKSBOLAGET

Psykofarmakaanvändningen  i  Sverige
under  I 980-talet
lNGEGERD AGENÄS

1  läkemedelsgrupperna  neuroleptika.  antidepressiva,  sömnmedel
och  lugnande  medel  återfinns  de  psykofarmaka  som  används  i
Sverige.   Figur    1    visar   hur   användningen   av   dessa   medel   har
utvecklats under  I 980-talet.  Den sammanlagda användningen har
sjunkit.

Sömnmedel
Bensodiazepiner,  som  är  den  dominerande  läkemedelsgruppen
bland  sömnmedel   och   lugnande   medel   har  minskat  kraftigast.
Sverige   har  nu   den   lägsta  användningen   av   bensodiazepiner   i
Norden.  Samtidigt har Sverige  en  osedvanligt stor andel  sömn-
medel  som  inte  är  bensodiazepiner.  Där  återfinns  framför  allt
medlet Propavan.  Fyrtio  dygnsdoser per  1000  invånare  och  dag,
som är användningen  av sömnmedel,  betyder att var tjugofemte
svensk varje  kväll  kan  ta  ett  sömnmedel.  Bland  sömnmedlen  är
det bensodiazepinerna nitrazepam och flunitrazepam som domi-
nerar.   Av   det   diskuterade   triazolam   (Halcion)   använder   vi   i
Sverige   bara   en   dygnsdos/1000   invånare/dag;   i   våra   nordiska

grannländer används tio till tjugo gånger så mycket. Användning-
en  av sömnmedel  ökar kraftigt  med  stigande  ålder.

Den  mängd  sömnmedel   som  förskrivs  på  varje   recept  har
under tioårsperioden  mellan   1980-1990  sjunkit  som  framgår  av
Figur  2.   Mängden   som   förskrivs   till   yngre   personer   räcker   i

::Ts;:[:otdfes::etxäcv£sct:rfå:shäEj:'jnä::::fÅtrtjuonf:emfä:rdoecne::tt::dda:
patienter  som  får  sömnmedel  får  det  i  fortsatt  terapi.  Antalet
nyinställda  sömnmedelspatienter  är  alltså  litet.  En  femtedel  av
läkarkontakterna sker via telefon.  Orsaken  till  förskrivningen  är
nästan alltid sömnsvårigheter.  Den dosering som ges är även för
merparten  av  de gamla  patienterna  en  normaldos.

Sömnmedlen förskrivs  i  fyrtio  procent av fallen  av aHmänläka-
re,  vilket ungefär svarar  mot deras andel  av  receptmassan,  fior-
ton procent av invärtesmedicinare och tjugotvå procent av  psy-
kiater.  Propotionerna var desamma för tio år sedan.  Psykiatrer-
nas  r>atienter  återfhns  huvudsakligen  bland  de  medelålders  och

yngre  patienterna.

Lugnande medel
Aven för de lugnande medlen sjunker volymen.  Den domineran-
de andelen är bensodiazepiner och  bland  bensodiazepinerna sub-
stanserna diazepam  och  oxazepam.  De  svarar  nu  för  åttio  pro-
cer!.t  av  användningen  och  utgjorde   1980  över  nittio  procent.

Aven  här  ökar  användningen  med  ålder  men  inte  lika  brant
som för sömnmedlen.  En jämförelse mellan  1980 och  1990 (Figur
3)  visar,  att  de  äldre  får  mindre  mängd  per  recipe  än  vad  de
yngre får.

Genomsnittsreceptet   räcker  med   standarddosering   ungefär
en   månad.   Fyra  patienter  av  fem   står  på   kontinuerlig   terapi.
Förskrivarbilden  är jämförbar med  den för sömnmedel.

Anledningen till förskrivning av lugnande medel  är inte  uteslu-
tande ångest och  oro.  utan  dessa medel  har även  andra använd-
ningsområden.   Figur   4   visar   diagnosprofilen   i   öppenvård   för
oxazepam, det of[ast förskrivna lugnande medlet. Sextiosju  pro-
cent av förskrivningen sker på diagnosen psykoneuros, vilket kan
översättas  ångest  och  oro,   men  även  sömnsvårigheter  är  en
vanlig orsak till förskrivning av oxazepam.  Dosen blir i sådana fall
normalt lägre än den definierade dygnsdos som avser användning
som  lugnande  medel.
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Neuroleptika
Användningen  av  neuroleptika på olika sjukdomsdiagnoser fram-

går av Figur 5.  Här är det så att nästan hälften av förskrivningarna
avser sömnsvårigheter, ångest och oro.  Den dos som då används
är mycket lägre än psykosdosen, som utgör grund för fastläggan-
de  av  DDD.  Det  betyder  att  det  är  fler  svenskar  som  står  p
neuroleptika än  vad  siffran  10  DDD/I000  invånare/dag  i  Figur
antyder.  För olika neuroleptika ser diagnosprofilen  mycket olika
ut.  Vissa  preparat  används  huvudsakligen  till  ångest och  oro  och
har också en större användning bland de äldre. Andelen så kallade
depåneuroleptika  kan,  liksom  neuroleptikaanvändningen  totalt,

jämföras mellan  de  nordiska  länderna.  1  Figur 6 visas  den  utveck-
lingen. Andelen depåneuroleptika har ökat i Sverige under  I 980-
talet.  För  Finlands  vidkommande  sker  en  tredjedel  av  använd-
ningen  i  sluten  vård.  1  Sverige  är  det  tjugofem  procent.

Hälften  av  neuroleptikarecepten  skrivs  av  psykiater,  det  är
vanligare med psykiaterförskrivning ju potentare medlen är, men
inga  neuroleptika skrivs  endast av  psykiater.

Antidepressiva
Antidepressiva är den  enda psykofarmakagrupp som ökat under
I980-talet.    Huvudskälet    till    förskrivningen    är    depressioner

(63°/o)  men  även  här föreligger förskrivning vid  ångest och oro.
Dominerande  grupp  bland  antidepressiva  är  fortfarande  de  tri-
cykliska   medlen.   Ungefär   hälften   av   antidepressiva   förskrevs
1990   av   psykiater  och   det   är  en   ökning   under  den   senaste
tioårsperioden.

En välkänd  iakttagelse  är de  bestående  geografiska olikhe-
terna  i  användningen  av  psykofarmaka.  1  en  doktorsavhandling
har bakgrunden till olikheterna mellan de tre storstadsområdena
Stockholm,  Göteborg  och  Malmö  analyserats  (1 ).  Användningen
av  psykofarmaka är  betydligt  högre  i  Göteborg  och  Malmö än  i
Stockholm.  Skillnaderna  har  varit  stora  under  hela   l980-talet.
Skillnaden  beror  både  på att  det skrivs  fler  recept  i  Göteborg-
Malmö  och  att  det skrivs  större  mängd  per recipe.

1 en norsk doktorsavhandling (2)  har man gjort en befolknings-
undersökning  och  identifierat  sambandet  mellan  psykofarmaka-
bruk och förekomsten  av psykisk ohälsa.  Där har man funnit att
den stora skillnaden  mellan  könen som  kan  iakttas i  försäljningen
av  psykofarmaka  försvinner  om  man  i  stället  relaterar  använd-
ningen   till   förekomsten   av   psykiska   problem.   Den   viktigaste
förklaringen  till  att människor använder psykofarmaka är.  att de
har  psykiska  problem.  Med  hänsyn  till  att  mer  än  hälften  av  de
försålda  dygnsdoerna  används  av  personer  över  sextiofem  år,
och  att  fördelningen  då  är  två  tredjedelar  till  kvinnor  och  en
tredjedel  till  män,  ger  psykofarmakaanvändningen  en  bild  av den
ensamma  och  åldrande  kvinnans  situation  i  Sverige.

Måttenhet
Definierad  dygnsdos  (DDD)  är en  teknisk mätenhet som svarar
mot den vanligaste dosen för en vuxen vid den vanligaste  indika-
tionen.

För  psykofarmaka  gäller,  act  den  förskrivna  dygnsdosen  för
sömnmedel  i  allmänhet  svarar  mot  DDD,  för  lugnande  medel  i
allmänhet   ligger   lägre   än   DDD.   För   neuroleptika   ligger   den
betydligt  lägre  vid  användning  som  sömnmedel/lugnande  medel
och  något  lägre  än  DDD  vid  användning  som  psykosmedel.  För
antidepressiva gäller att den förskrivna dosen i allmänhet är lägre
än  DDD vid  depressionsbehandling och  betydligt  lägre  än  DDD
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APOTEKSBOLAGET

67%  PSYKONEUROS

när antidepressiva används som sömnmedel  och  lugnande  medel.
DDD är densamma i alla nordiska länder. Andelen av exempelvis
neuroleptikaanvändning vid andra indikationer än vid psykoser är
inte  känd  från  övriga  nordiska  länder.
Källor:   Uppgifterna  är  hämtade   ur  Apoteksbolagets  förskriv-
nings-  och  försäljningsstatistik.

Referenser
1   Wessling   A.   The   National   Prescription   Survey.   Stockholm

1 990.

2   Björndal  A.  Forbruk  av  psykofarmaka  i  Norge.  Oslo   1991.
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Figur 1. Psykofamakaförsäljningen i Sverige. DDD/1000 invåna-
re och dag.
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Figur 2.  Förskrivningen  av sömnmedel  i  Sverige.  DDD/recipe.
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Figur 3. Förskrivningen av lugnande medel i Sverige. DDD/recipe.
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2g  KRISREAKTION
6Z  DEPRESSION

11%   ÖVRIGA  DIACNOSER

15%  SÖMNSVÅRICHETER

Figur 4.  Diagnosprof!l i  öppenvård för oxacepam  år 1989.
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Figur 5.  Diagnosprofil i öppenvård för neuroleptika år 1989.
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Figur  6.  Antipsycliotics  -  level  of  use.  Sales  data.  DDD/1000
invånare och  dag.
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Hur gick det med  det receptfria cimetidinet
i  Danmark?
Införd  i AIlmänMedicin  6/91, men där saknades figurerna

Läkemedelskostnderna   tilldrar   sig   stort   intresse   i   alla   länder
oavsett  vilken   typ   av  försäkringssystem   man   har.   Försök  till
besparingar  i  kostnaderna  kan  inriktas  på
-  vilka personer som  omfattas  av försäkringen;
-  vilka sjukdomar  eller sjukdomssymtom  som  skall  omfattas  av

försäkringen;
-  vilka läkemedel  som  skall  omfattas av försäkringen;
-  hur  lång  tid  av  läkemedelsbehandling  som  förskrivningen  får

avse;
-  vilken  egen  kostnadsandel  som  patienten  skall  stå för osv.

0lika försäkringssystem tillgriper olika metoder, men möjlig-
heterna att företa  åtgärder  är  begränsade  till  de  variabler  som
nämns ovan.  Uppföljningen av utfallet av de åtgärder man vidtar
är ofta bristfälligt - dels  på grund  av att det är svårt att utröna
om  man  sparar  några  procent  av  kostnaderna  när  det  totala
kostnadsökningen samtidigt är  10-12 procent om året -och dels
därför  att  beslutsfattaren  kanske  inte  alltid  riktigt  vill  veta  hur
konsekvenserna  av  beslutet  blev.  Framför  allt  är  det  mycket
ovanligt att man tar reda på effekterna för alla parter. Man nöjer
sig  ofta  med  att  konstatera  att  den  borttagna  rabatten  på  ett
visst läkemedel  ledde  till  att det  läkemedlet  inte  längre  finns  på
försäkringens  utgiftsnota.  Konsekvenserna  för  sjukvårdskostna-
derna totalt  eller för förskrivare  och  patienter  är  sällan  stude-
rade.

1  Danmark gjorde  man  en  ovanligt ambitiös  värdering  i  sam-
band med att man  1989 ändrade reglerna för magsårsmedel. Man
tog bort både receptp//.kt och rabott (tilskud) för all  magsårs-och

gastritmedicin.  Nya  läkemedel,   exempelvis  omeprazol   (Losec)
förblev receptpliktiga men även för dessa tog man bort rabatten.
För att inte de medicinska konsekvenserna skulle bli  besvärande
för personer med begränsade ekonomiska möjligheter öppnades
möjligheten  att  få  läkemedelsrabatt  efter  särskild  prövning  för
enskild  individ  av  Sundhetstyrelsen  (ungefär  som  licens  för  icke

godkända  läkemedel).
1  uppföljningen  ingick  att  följa  förskrivnings-  och  försäljnings-

utveckling, antalet magsårsoperationer och antalet rapporterade
biverkningar  av  de   här   medicinerna.   Man   hade   dessutom   en
kohort av  patienter  med  magsår som  man  hade  följt  under  en
längre tid  och som  man också följde  under den  här försöksperi-
oden.

Konsekvenser
Det  första  problemet  visade  sig  bli  ansökan  om   "dispens"  till
Sundhetstyrelsen. 30.000 kom in och krävde att extra handlägga-
re  anställges  på  Sundhetstyrelsen.   Nästan  alla  ansökningar  be-
viljades.   Ovriga  uppföljningar  visade   att   det   inte   blev   någon
ökning  i-antal  biverkningar  eller  fler  komplikationer  till  följd  av
bristfällig  diagnostik  eller felaktig  användning.

Handköpsförsäljningen,  det vill  säga  att  patienten  själv  köper
läkemedel  efter eget diagnossättande blev mindre vanlig  ( I 0%).
Den dominerande försäljningen var efter recept och med  rabatt
(70.yo)  efter  särskilt  t:illstånd  från  Sundhetstyrelsen.

Andå fick det här beslutet konsekvenser för kostnaderna. Om
man jämför utvecklingen i Danmark med den i de övriga nordiska
länderna  ser  man  att  både  volymutveckling  i  antal  DDD/1000
invånare  och  dag  (Figur   1)  och  kostnadsutvecklingen  (Figur  2)
stannade upp i  Danmark. Det var två saker som hände. Förskriv-
ningen  blev  uppenbarligen  mer  restriktiv  i  Danmark  än  i  andra
nordiska  länder,  men  framför allt  blev  valet  av  läkemedel  inom
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gruppen  H2-blockerare annorlunda i  Danmark än  i  övriga  Nor-
den.  I  Danmark  fortsatte  man  med  cimetidin  när  övriga  länder
bytte  till  ranitidin  (Zantac)  och  omeprazol  (Losec).  Dessutom
valde  man  lågprissynonymer av cimetidin  i  större  utsträckning  i
Danmark  än  exempelvis  i  Sverige.

Varför  vänder  Danmarks  kurva  uppåt  igen?  - jo,  mitt  under
utvärderingen ändrades regelsystemet och nu är magsårsmedici-
nerna rabattberättigade igen (50°/o rabatt). Men nivån i Danmark
blev  lägre.  Eftersom  frekvensen  bieffekter  inte  ökade  blev  det
inte en fördyrning av den totala sjukvårdsnotan av det skälet. Om
den  långsammare övergången till  moderna preparat med  (möjli-

gen)  bättre  effekt  haft  några  ekonomiska  konsekvenser  är  där-
emot  inte  klarlagt.

Referenser
En  serie  artiklar  i  Ugeskrift  for  laeger   1991 ;20: 1401-37.
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Det allmenne i medisin og helsepolitikk
Åpningsforedrag ved Nordisk kongress for allmennmedisin i Universitetets  Aula,  Oslo 26 juni  1991,
noe bearbeidet.

INGE L¢NNING
En sykejournal i to versjoner
I  Markusevangeliet.  som er det eldste
og  mest  likefremme  av  evangeliene  i
Det Nye Testamente,  kan  man  stude-
re   en   pasientjournal   som   i   all   sin
komprimerte  knapphet  lyder som  f¢l-
ger:  "Nå  var  det  en  kvinne  der  som
hadde  hatt  blödninger  i  tolv  år.  Hun
hadde vart behandlet  av  mange  leger
og  hadde  lidd  mye*,  og  alt  hun  eide,
hadde hun brukt uten å bli hjulpet; det
var heller  blitt  verre  med  henne  (Mk
5:25  f).

Sykehistorien  er  ikke  spesielt  flatte-
rende   for   legestanden.    Lukas`   som
if®lge  tradisjonen  skal  ha  vctrt  lege  av
utdannelse.   har   levert   en    retusjert`
kortere  og  mer  vennligsinnet  versjon
z`v samme sykehistorie:  .'Nå var det en
kvinne der som hadde hatt bl¢dninger
i   tolv   år.   Alt   hun   eide`   hadde   hun
brukt  til  leger`  men  ingen  hadde  klart
å  gjore  henne  frisk  igjen"  (Lk  8:43).
Fortsatt  er  det  i  denne  versjon  €`v  sy-
kehistorien slik  at  legehonorarene  har

påfort   pasientens   ¢konomi   alvorlige
overbelz`stninger   -    til    ingen    nytte.
Men   (let   postuleres   ikke   lenger   noe
direkte  årsaksforhold  mellom  pasien-
[ens   lidelser   og   den   legebehandling
hun  hadde  vzert  utsatt  for.

Hvilke  beveggrunner  t`orfatteren  i`v
Luk:`sevangeliet har hatt t`or ä  retusje-
re  sykehistorien`  vet  vi  ingenting  om.
Skulle  tradisjonen  ha  rett  n€J`r clet  gjcl-
der    evz`ngelistens    yrkes-    og    utclan-
ningsbakgrunn`   ligger   det   imidlerticl
na:r  å  gjette  på  at  han  kan  hzi  f.ryktct
t.or  å  bli  innklaget  for  det  lege-etiske

(les:  det  kollega-etiske)  råd  i  Den  pa-
lestinensiske legeforening.  I så fall for-
modentlig  med   skjellig  grunn:   ingen

profesjon har så urgammel og bunnso-
lid  yrkes-etisk  hevd  for  gjensidig  kol-
legial    beskyttelse    som    legestanden
har. 0g ingen stand har så tungtveien-
de grunner for å holde seg med en slik
form  for  yrkes-etikk.

Ny  tid:  yrkes-etikk  er  a]]menn  etikk
Den   tid   er  forbi   da   lege-etikk   r.ort-
rinnsvis   kretset   omkring   kollegiz`lite-
tens    problemer   og    komplikz`sjoner.
Riktignok kan det fortsatt forekomme
i`t  dagsorden  for  etiske  laugskomit6er
gir  inntrykk  av  det  motsatte.  Det  kan
likevel  ikke tildekke  det fz\ktum  at det
siste tiåret har medf¢rt en radikal  utvi-
delse av Åo;.i.so;]/c;]  for etisk  refleksjon
og  etisk  debatt.  i  samfunnet  i  sin  al-
minnelighet   og   innen[.or   helseprot`e-

*   1   di`n   norskc   bibcl()vcr.`citcl`c   frii    ltJ3(l   hcicr  dct.

i`nd:`   liii   mi`r  ck`prc``iv(:   ..hun   h:iddi`   lidd   [iicgi`t   iL\'
mi,,,ge  legcr`..

AILMÄNMEDICIN.ÅRGÅNG   13.1992

sjonene  i  sierdeleshet.  Et  megetsigen-
de symptom på dette er den påti`gelige
®kri\r\g  .\   e[[ei.sp¢i.selen   e[[er   e[ikk.   \
modeme   tid   har  ettersp¢rselen   aldri
viert  st®rre  enn  den  er  på  l990-tallet.

Konjunktursvingninger  er   i   sin   al-
minnelighet  vanskelige   å   t`orklare   på
tilt`orlatelig vis -når det gjelder imma-
terielle    forhold    enda    vanskeligere.
Ingenting  tyder  på   at   vi   som   utgj.¢r
den   overutviklede   del   av   verden   -
språkbruken  er  vesentlig  mer  treffen-
de enn den vi har vennet oss til når vi  i
de  vestlige  velstandssamfunn  omtaler
resten  av  menneskeheten  som  ``utvik-
lingsland"       eller       "underutviklede"
samfunn  -  har  klare  forestillinger  om
/ivc7 det  er vi  ettersp®r  når vi  roper på
etikk.   Det  eneste  vi   med  en   rimelig
grad  av  sikkerhet  kan  utlede  av  den
okende  ettersp¢rsel  etter  etikk`  er  at
vi  er  inne  i  en  kulturell  forvandlings-
prosess av betydelig rekkevidde, og at
den ytrer seg i form av tiltagende usik-
kerhet omkring samfunnets griinnver-
dier,  mål  og  moralnormer.   I  mangel
av  forankring  og  orienteringspunkter
for  en  felles  virkelighetstolkning  sp¢r
vi  etter  etikk,  i  en  uklar  forventning
om at etikken - hva den nå enn måtte
va3re -skal kunne bidra til å restaurere
et sosialt og kulturelt  rammeverk som
er i  ferd  med  å  forvitre.

I  det  siste  tiår  av  det  annet  årtusen
iivtegner   väre   vestlige   velstandssam-
funn  bildet  av  en  kultur  som  er alvor-
lig  i  villrede  med  hensyn  til  grunnleg-

gende  spörsmål   om   mål   og   mening.
Det  skyldes  nok  f¢rst  og  fremst  at  vi
lever i  en  tidsalder preget  av  en  even-
tyrlig.      ja      eksplosjonsartet      kunn-
skapsvekst.    kombinert    med    sosiale
endringsprosesser   som   aksellererer   i
hastighet.   Veksten   i   den   type   kunn-
skap   som   på   moderne   skandinavisk
heter  "know  how",  medf¢rer  en  dra-
matisk   utvidelse   av  spillerommet   for
menneskelige   beslutninger   og   hand-
linger og en  tilsvarende  ¢kning av den
potensielle  rekkevidde  av  våre  beslut-
n|nÅebrr:geht:ädjinåeerksemp,ifiseredet-

te`  t®r vzere  un¢dvendig  i  en  situasjon
hvor  livet  på  denne  kloden  f®res  vid-
ere  og  overlever  fra  minutt  til  minutt
fordi beslutninger som det er fullt mu-
lig  å  treffe  og  handlinger  som  det  er
fullt  mulig  å  iverksette.   hittil   ikke  er
blitt truffet og iverksatt.  Med de  kvan-
ta av penger` fantasi  og flid som  inves-
teres  i  forskning  i  dagens  verden`  iszer
innenfor    grunnleggende    naturviten-
skap` teknologi og medisin,  vil grense-
ne for mulig manipulering komme til å

flyttes   stadig   raskere   og   i`ntallet   av
tilgjengelige  beh:mdlingsmuligheter til
å  ¢ke  tilsvarende.

Nye    (be)handlingsmuligheter   kre-
ver bevisste og gjennomtenkte valg av
den  som  sitter  med  beslutningsansva-
ret,   valg   som   lar   seg   begrunne   og
forsvare  på  troverdig vis  overfor sam-
funnsfellesskapet.  Når  det  gjelder  le-
gens    stilling    som     yrkesut¢ver`     vil
denne fordring i stadig mindre utstrek-

kunne  innfris  ved  å  falle  tilbake

på   nedarvede   yrkesetiske   handlings-
regler   alene.   De   gav   yrkesut¢veren
god   veiledning   i    en   situasjon    hvor
både tilgangen på utstyr og hjelpemid-
ler`   registrert   av   intervensjonsmulig-
heter og den  mulige  rekkevidde  av til-
takene  var  beskjeden   og  oversiktlig.
De fleste av de handlingsmuligheter vi
tvinges  til  å  ta  stilling  til  i  dag`  ligger
langt   utent.or  horisonten   z`v   det  den
livligste  fantasi  var i stand til  å forestil-
le  seg  bare  for  få  tiår  siden.  Mer  enn
indirekte    og   stykkevis    orienterings-
hjelp   vil   en   ikke   kunne   liente   i   de
zerverdige  yrkesetiske  normer  og  ret-
ningslinjer`  ansikt  til  ansikt  med  disse
utfordringer.

For  en  tradisjonsbestemt  prot.es.io-
nell   selvforståelse   er   dette    nod\Jen-
digvis  problemt.ylt.   Samticlig   kan   (let
viere   en   l®t.terik   situasjon`   t.ordi   den
åpner muligheten  for å bryte  ut :iv den
innki`ps]ing  som   hz\r  eii   tendens  til   å
omgi   de   tradisjonsrike   og   prestisj.e-
tunge  pror.esjonsgrupper  og  oppdagc
at yrkesetikken` uansett hvor spesifikk
og    finmasket    den     måtte    v£ere`    til
syvende   og   sist   er   en   utmeisling   av
samfunnets   allmenne   etikk.   anvendt
på ett  bestemt  område  av  kunnskaps-
baserte  handlingv€`lg.

Ansikt  til  z`nsikt  med  de  elementa-
ere  verdivalg av  moralsk  art  har  legen
-eller  for  den  saks  skylcl:  ingeni®ren.

juristen,   okonomen   -   ingen    annen
kompetanse  enn  den  vi  alle  sammen
nyter  medbrakt  i  egenskz`p  av  menne-
sker ved  sans og samling.  Mer presist:
den  kompetanse  som   folger  av  at  vi
som  mennesker  er  en  samvittighet.   I
kunnskaps-   og   ekspertsamfunnet   er
det  viktigere  enn  noensinne  å  skjelne
klart og skarpt mellom den ene og den
annen form for kompetanse.  Ansvaret
for  de  elementzere   moralske   valg  og
vurderinger  som   skal   ligge   til   grunn
for  samfunnets   lovgivning,   kan   si`m-
funnet  aldri  med  rette  overk`te  til  en
enkelt   yrkesgruppe   eller   et   bestemt
profesjonelt   establishment   som   hel-
sevesenet.  0g  ingen  yrkesgruppe  kan
med  rette  påta  seg  et  slikt  ansvar  på
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safflfunnets  vegne.
Bare sakkunnskapen kan gi dekken-

de informasjon om hva som er mulig å
gjennomfore,   hvilke   utsikter   de   for-
skjellige  handlingsvalg  har  til   å  gi   et
vellykket     resultat.     hvilke     omkost-
ninger  som   f¢lger  med.  Ta  stilling  til
hvilke  former for  behandling  som  b¢r
tillates og hvilke  som  b¢r forbys`  eller

på  hvilke  av  de   utallige  mulige  sats-
ningsområder    samfunnets     ressurser
fortinnsvis  b¢r  settes  inn  -  det  er  en
sak for den  åpne,  konsensusbyggende
kommunikasjon    mellom    likeverdige
og like  meningsberettigede  samfunns-
borgere.

Etikk er etterpåklokskap
1  et  samfunn  under  rask  forvandling
kan  det  virke  som  om  den  etiske  ref-
leksjon er d¢mt til å komme for sent -
alltid på etterskudd i forhold til former
for  praksis  som  forlengst  er  etablert.
Dreier det  seg  om  praksisformer  som
er  muliggjort  gjennom  forskning,  vil
de  dertil  som  regel  vare  så  solid  em-
ballert  i  ¢konomiske  interesser  at  de
knapt nok er til å rokke gjennom noen
form for kritisk refleksjon i etterhånd.
Det kan gi skjellig grunn til å markere
et   skeptisk   sp¢rsmålstegn   ved   den
sorgl¢se  optimisme  som  synes  å  ligge
under mange av de h¢yr¢stede ropene
på etikk.  Gitt at den  etiske  refleksjon
alltid   har  vzert   og   alltid   vil   vare   en
langsom   sak`   vil   etikken   noensinne
kunne  yte  den  hjelp  vi  har  bruk  for  i
mylderet  av  handlingsvalg?

Normer   og   verdiforestillinger   blir
ikke  til  ved  tegnebrettene  eller i  labo-
ratoriene.  De preges gjennom genera-
sjoners  erfaring  og  overleveres  gjen-
nom  alle  de  former  for  kommuniki`-
sjon   som   menneskelivet   rommer.    I
samfunn  med  sterk  og  levende  tradi-
sjonsbevissthet vil  de  overleverte  nor-
mer    og     verdiforestillinger     ha     en
selvinnlysende    karakter,    simpelthen
fordi  det  er  uttrykk  for  den  stabilitet
og  kontinuitet  som  er  selve  målet  for
et samfunn  som  lever etter  maksimen
"der er intet nytt  under solen".  I  sam-

funn som holder seg med endring, om-
stilling  og  utvikling  som  h¢yeste  hon-
norord,  vil  slitestyrken  va:re  vesentlig
mindre.

Etikk er etterpåklokskap.  0g det er
intet  galt  ved  etterpåklokskapen.  Når
det kommer til stykket, er det antage-
lig den eneste form for klokskap vi har
rimelig god  tilgang på.  Det er imid]er-
tid viktig å viere oppmerksom på dens
begrensninger  når  det  gjelder  å   l¢se
vår hovedoppgave: å forme fremtiden.
Enda viktigere  er det å  innse  at  kunn-
skapsutviklingen  har  nådd  et  stadium
hvor   enkelte   av   våre   menneskelige
handlingsv€`lg   ikke   lenger   er   utstyrt
med  angret.rist.   De  helt  store  beslut-
ninger  i  diigens  verden  har  en  mulig

::ukf{Stv{€:egs{:::.gjÅr£:`rdaektbe?:see¥:'E|j
dumhet som  uopprettelig  var tidligere
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bestandig   en   overdrivelse   -   selv   de
mest grandiose dumheter kunne korri-
geres  og  gi  grunnk`g  for  ny  kering.  Vi
tilh¢rer   den   f¢rste   generasjon    med
kompetanse til  å begå de  virkelig defi-
nitive  dumheter.

Etikken  er  bicrer  av  vår  kollektive
hukommelse.   Jo    mer   moderne   det
moderne    samfunn    blir,    desto    mer
uunnvc€rlige  kommer  fort¢yningene  i
historien  til  å  bli.

Kunnskap er makt
Gjennom  noen  hundreår  har det  h¢rt
med til ordspråkvisdommen i vår vest-
lige kultur at  kunnskap er makt.  Aldri
har  det  va:rt   mer  i¢ynefallende   sant
enn  det  er  i  dagens  verden.  Makt  ut-
¢ves  i stadig mindre  utstrekning gjen-
nom  den  banale  fysiske  overlegenhet,
på s[adig flere områder og  med stadig
st¢rre     rekkevidde    ut¢ves     den     på
grunnlag  av  "know  how".  0g  de  av-
gj¢rende  ulikheter  mellom  individer.
grupper,  nasjoner  og  maktblokker  er
bestemt av deres tilgang til eller mang-
el  på  tilgang  til  "know  how".

Makt  er  et  relasjonsbegrep.   Makt
henger sammen med de ulikheter som
alltid er til stede mellom  mennesker.  I
alder`  kj¢nn,  fysisk  og  psykisk  utrust-
ning,   kunnskaper  og  erfaring,   sosial
status  m m.

Makt   frister   a]ltid    til    misbruk   -
ubegrenset   og   ukontrollert   makt   til
ubegrenset    og    ukontrollerbar    mis-
bruk.  Det gjelder  kunnskapsmakten  i
like  hoy  grad  som  andre  former  for
maktutovelse.    Ja,    kanskje    i    enda
h¢yere   grad,   forsåvidt   som   den   på
mange   områder   har   en   mulig   rek-
kevidde som går langt ut over det som
ligger  i  de   mer  primitive   former  for
makt-utfoldelse.

Formynderproblemet    t®r    vctre    -
eller  la  meg  med  forsiktighet  si:   b®r
vctre   -   velkjent    i    den    medisinske
etikk.  For den  som  forvalter den  pro-
fesjonelle  kunnskap og den gode  hen-
sikt,  vil  det  alltid  ligge  snublende  na:r
å  basere  sin  yrkesut¢velse  på  den  ar-

:å:då:i(E3:e::,fåltdihga:atgTBvper,o::#e:
også  på   klientens  vegne.   Kravet  om
informert samtykke er formulert for å
motvirke   denne   tendens.   Det   er   et
krav  som  er  like  vanskelig  å  innfri   i

praksis  som  det  er  lett  å  applaudere  i
teorien.   De  sp¢rreunders¢kelser  som
er gjort i norske sykehus om hvorledes
informasjonsplikt   og   pasientenes   in-
r.ormasjonsbehov  blir  ivaretatt.  synes
å   gi   ganske   6ntydige   resultater:   j.o
hoyere oppe i det profesjonelle hierar-
ki svareren befinner seg, desto  mer til-
freds  er  han  med  tingenes  tilstand.  Jo
lenger  ned  i  hierarkiet  man  kommer`
desto   mer   kritisk   er   holdningen,   og
når en  kommer helt  ned  til  hovedper-
sonen`  pasienten  selv,   ligger  andelen
"tilfreds'.-svar  aller  lavest.

Det   er  en   tankevekkende   illustra-
sjon   av  det   faktum   at   mi`ktutovelse

€`Iltid er vanskelig å  få ¢ye på  fra  opp-
siden -sarlig når den er velment.  Der-
imot er den sjelden vanskelig å oppda-

ge fra  nedsiden,  iszer ikke  for den  som
har   anledning   til   å   kj.enne   den    på
kroppen.

Det  a]lmenne som  spesia]itet
Når  det  blir  naturlig  og  n¢dvendig  å
definere   og  organisere   det  allmenne
som  en  spesialitet  blant  spesialiteter`
har   spesialiseringen    av    kuiinskapen
nådd  sitt  siste  stadium.  Det  paradok-
sale  ved  dette  bilde  ligger  deri  at  det

på samme  tid  viser  både  den  iboende
organisatoriske    tvangslogikk    i    opp-
splittin.gen      og      spesia]iseringen      av
kunnskapsproduksjonen   og   det   uut-
ryddelige  behovet for å fastholde  hel-
het  og  sammenheng.  Paradokset  er  i
dette  tilfelle  ekte  nok.  Nytidens  even-
tyrlige   kunnskapsvekst   har   i   alt   ve-
sentlig vzBrt basert på spesialisering og
disiplindeling       som       organisatorisk
grep. Har vi akseptert dette som viten-
skapelig  suksesskriterium,  er  det  gitt
at  heller  ikke   interessen  for  det   all-
menne, gjennomgående,  fellesmenne-
skelige  lar seg ivareta  på  vellykket  vis
uten å tilpasse den til spesialiseringens
rammevilkår.

Men  det  er  livsviktig  å.  se  til  at  be-
visstheten om  det  paradoksale  i  situa-
sjonen  holdes levende.  I  forhold  til  en
h¢yspesialisert medisinsk forskning og
en    h¢yspesialisert    institusjons-helse-
tjeneste  er allmennmedisin  som  spesi-
alitet  en  potensiell  sprengladning  un-
der arken.  Uten dramatisk billedbruk:
et   permanent   kritisk   korrektiv.   Slik
kan  den  bare  fungere  dersom  de  er
klar  over  sin  egen  paradoksale  rolle,
de   som   forvalter   det   z`llmenne   som
spesialitet.

Helsebegrep  med og  uten jordledning
På  1980-og 90-tallet er vi blitt fortroli-

ge   med   kriseoverskrifter  som   daglig
kost   i    våre    nordiske    velstandssam-
funn.  En  stor og  tilsynelatende  ¢ken-
de andel av dem har med helsevesenet
og tilliggende  herligheter å gj¢re.  Kri-
se  i  eldreomsorgen,  krise  ved sykehu-
sene,  krise  i  primar-helsetjenesten  -
og, ikke å forglemme -helsek¢er hvor
en   snur  og   vender  seg.   Foran   hver
valgkamp synes det samme skuespill  å
gjenta seg:  den som  for ¢yeblikket sit-
ter  med   regjeringsmakten,   erklttrer:
ingen   tidligere   regjering  har  bevilget
så  mye   til   helsevesenet.   0g  opposi-
sjonspartier  i  angrepsposisjon  hevder
like uforbeholdent; :`ldri  har forholde-
ne  vart vere  enn  nå.

Det  verste  er  at  begge  parter  har
rett.   Det  betyr  ikke   n¢dvendigvis  at
problemene  i  helsevesenet  oker  pro-
porsjonalt   med   st¢rrelsen   på   penge-
str¢mmen  som   sluses   inn   i   det.   Det
betyr  derimot  at  dagens  krisebegrep
rommer  et  helt  kompleks  av  proble-
mer og  holdninger som  i  liten  grad  er
tilgjengelig    for    objektiv    måling    av
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kva,ntifiserbare  st¢rrelser.   Det  eneste
som  kan  sies  om  det  sosii`lpsykologi-
ske  innholdet  i  diagnosen  "krise"`  er
z`t  hvis  tilstrekkelig  mange  mennesker
tror  at   vi   har  en   krise`   så   hi\r   vi   en
krise   -   uansett    hva    he]sestatistikk,
statsbudsjett  og  fylkes-  og  kommune-
budsjetter  måtte  fortelle.

Velstandssamfunnet  er  blitt  et  sam-
funn  fullt  av  skuffede  forventninger.
Fordi   en   sa=rdeles   stor   del   av   våre
forventninger  er  knyttet  til  helse,  ser
det  ut til  at de skuffede  forventninger
har en  tendens til  å  leire seg szBrlig tett
rundt   helsevesenet.   Hva   mer  er:   de
forventninger   folk   ikke   får   innfridd
hos  mannen  i  hvit  frakk,  tar  de  med
seg videre til det förste og beste tilbud
om  alternativ-behandling.   Derfra  går
turen gjerne til  religi¢se mirakelpredi-
kanter,  som  later  til  å  virke  mer  til-
trekkende  jo  mer  primitivt  og  kom-
mersielt  budskapet  er.

Det  har  v@rt  vanlig  å  påstå  at  det
som kjennetegner vår tid, er at den er
opplyst og derfor immun overfor tidli-
gere   tiders  overtro   og  vrangforestil-
linger. Sannheten er snarest at det ald-
ri  har  va=rt  lettere  å  selge  ¢nsketenk-
ning og overtro enn det er i det moder-
ne  mediesamfunn.  Den  fordummelse
det  tidligere  kunne  ta  år  å  påf¢re  et
helt  samfunn,  kan  vi  i  dag  spre  mo-
mentant ved massemedienes hjelp.  La
meg  minne  om  -  som  et  i  og  for  seg
harml¢st  eksempel  -  at   det   ikke   er
mange  år siden  vi  var  nzer ved  å  snau-
hogge  askeskogen  i  detta  land,  fordi
man hadde fått det for seg at botemid-
delet mot all sykdom skulle vzere aske-
avkok.

Min   uz£rb¢dige   påstand   er  at   hel-
sevesenet og den såkalte skolemedisin
selv ba=rer en betydelig del av ansvaret
for den viltvoksende ettersp¢rsel etter
alternative   helsetjenester.    Den   som
påforer   kunden   urealistiske   forvent-
ningcr, eller som stilltiende aksepterer
kundens urealistiske forventninger, vil
med  n¢dvendighet  komme  til  å skuffe
forventningene    og    påf¢re     kunden
frustrasjoner.   Den  massive   markeds-.
f¢ring       av       medisinens       makel¢se
fremskritt -intet stoff selger som  hel-
sestoff i dagens medier -må uunngåe-
lig   påf¢re   samfunnet   kollektive   illu-
sjoner.   0g  kampen  om  ressurser  till
forskning, utvikling og utbygging, som
i   stor   utstrekning   f¢res   i    mediene,
forsterker  den  overtro  at  alle  proble-
mer skal  la  seg  l¢se  profesjonelt,  der-
som  bare  de  offentlige  budsjetter  blir
store  nok  og  den  enkeltes  lommebok
velfylt  nok.

Av  alle  former  for  overtro  t¢r  det
vare den mest primitive.  For å motvir-
ke  den  ville  det  vz£re  godt  om  medisi-
nere  brukte  like  m.ve  av  tid  og  talent
på  å  forklare   folk  hva  de  f.kkc  kan   i
kraft   av   sin   prot`esjonelle   kunnskap
som de hittil har brukt på å fortelle om
alt  det  de  har  å  tilby.   På  de  virkelig
elementa=re  og  allmenne  problemer  i
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menneskelivet  finnes  der  inge  kj¢pe-
l¢sninger,   uansett   hvilken   tilgmg   vi
måtte  få  på  pengar.

Helsepolitikken   i   velstandssamfun-
net   lider  av  den   samme   grunnskade
som  dette  samfunn  selv:  den  kjenner
ikke    lenger    sin    egen    begrensning.
Kanskje   kan   WHOs   helsedefinisjon
fra årene like etter Den 2. verdenskrig
stå  som  et  historisk  monument  over
grensel¢sheten.    Helse   som   fullkom-
men  harmoni.  fri  fra  ethvert  till¢p  til
forstyrrelse    eller    konflikt    av    fysisk
eller  mental  art  -  det   er  en   tilstand
som  ikke  har  forekommet,  forekom-
mer  eller  kommer  til  å  forekomme  i
denne verden.  Etter sin art er det ikke
en   helsedefinisjon,   men   en   sekulari-
sert  gudsrike-utopi.   Som  sådan  fore-
ligger  den  i  vesentlig  mer  poetisk  ut-
gave allerede hos profeten Jesaja, som
tegner den fullkomne  harmonitilstand
i bildet av  lammet og  ulven  som  gres-
ser side  om  side.

Som politisk utopi  kan WHOs "hel-
sedefinisjon"  tenkes  å  gj¢re  god  tje-
neste -  vel  å  merke  så  lenge  man  er
oppmer`ksom  på  at  det  dreier  seg  om
en utopi for Ae/c samfunnsutviklingen.
Insisterer man derimot på å  legge den
til grunn for operative målsettinger for
et profesjonelt establishment  kalt  hel-
sevesenet,    vil    forventningskrisen    -
mer  presist:   forventnings-katastrofen
- ikke  va3re  til  å  unngå.

Om man vil tillate et litt dristig bilde
for  å  få  frem  forskj.ellen  på  utopi  og
operativ målsetting:  Lenge f¢r moder-
ne  navigasjons-instrumenter  var  opp-
funnet.  seilte  våre  forfedre  med  stor
treffsikkerhet     over     verdenshavene.
Nattestid navigerte de  som  kjent etter
stjernene.    Når   de    nådde    sitt    mål`
skyldtes det at de var meget vel på det
rene  med  at  det  ikke  var  til  stjernene
de skulle,  men  til en  höyst konkret og
såre   avgrenset   havn.    Vi.   har   tilegnet
oss  den  eiendommelige  forestilling  at
det  er ttil  stjernene  vi  skal,  og  resulta-
tet   er   at   vi   knapt   nok   aner   hvilke
havner det er vi faktisk ankrer opp på.

Et  minstekrav  til  en  operativ  helse-
definisjon må vare at den har jordled-
ning.  Helse er et menneskes evne til å
mestre  de  påkjenninger  livet  gir.  Slik
omtrent ordla  Axel  Str¢m,  mangeårig
professor i sosialmedisin ved  Universi-
tetet i Oslo` seg i sin la=rebok for medi-
sinerstudenter.  Det er ingen dårlig de-
finisjon, dersom  en  vil  sette  realistiske
grenser   for   ambisjoner   og   forvent-
ninger  til  helsevesenet.

D¢deligheten  er  fortsatt  100%
De mest elementiere  kjennsgj.erninger
er   som   regel   de   som   tiltrekker   seg
minst oppmerksomhet.  Det kzm henge
sammen  med  at  de  er  ubehagelige  og
derfor gjerne  fortrenges  fra bevissthe-
ten.   At   d¢deligheten   fortsatt  -   alle
våre  makel¢se  fremskritt  til  tross -er
hundre  prosent,  er  kanskje  den  mest
elementa:re   og   minst   behagelige   av

alle       medisinske       kjennsgjerninger.
Desto  nyttigere  kan  det  viere  å  minne
om  den;  fi`ktisk  er  f¢dsel  og  d¢d  de
eneste  begivenheter  som  i  streng  for-
stand    er    allmennmenneskelige.     De
forbinder   også   homo   sapiens   på   en
sarlig  tydelig  og  umisforståelig  måte
med alt annet liv på denne kloden:  det
har  en   begynnelse,   en   vekstperiode.
en kulminasjonsfase, en nedtrappings-
fase  og  en  slutt.

Den behandlings-aktivisme som  har
preget store deler av det moderne hel-
sevesen`    henger    åpenbart    sammen
med  fortrengningen  av  livets  og  men-
neskelivets grunnvilkår.  Den  klassiske
definisjon av legegjerningen som det å
helbrede,  lindre og tr¢ste gjennomgår
i   dragsuget   av   denne   fortrengnings-
prosess  en  markert  tyngdeforkyvning
fra  siste,  gjennom  annet  og  over  mot
f¢rste  ledd.

Det er en fatal forskyvning.  For selv
om  våre  muligheter  til  å  helbrede  og
forlenge livet er mangedoblet i forhold
til  de  muligheter  antikkens  legestand
rådde over. er det fortsatt like ubestri-
delig  sant  som  det  var  den  gang:  hel-
brede kan vi  i noen tilfelle,  lindre kan
vi i de fleste  tilfelle,  tr¢ste  kan vi  i  alle
tilfelle.

Det er symptom på en  alvorlig sam-
funnssykdom   når   ordet   "d¢dshjelp"
bare  utl¢ser  assosiasj.oner  til  spr¢yter
og   selvbestilt   d®d.   Når   motforestil-
lingene  til  det  å  definere  d¢den  som
den  siste  helsetjeneste  later  til  å  avta`
understreker det alvorlighets-graden  i
velstandssamfunnets     kulturelle     ele-
fantsyke.  For det kan  bare  bety at vi  i
vårt  felles  stille  sinn  forlengst  har  av-
skrevet to  av de  tre  ledd  i bestemmel-
sen  av  legens  oppgave  som  irrelevan-
te,  til  fordel  for den  totalita3re  helbre-
delsesideologi.  Da er det logisk nok at
d¢den  blir samfunnets siste  og  endeli-
ge  helsetilbud,  profesjonelt  organisert
og  levert  på  bestilling.

Ettersp¢rsel  er ikke  behov
Det er ingen tilfeldighet at flertallsfor-
men   `.helsetjenester"   umerkelig   har
glidd   inn   i   moderne   dagligtale.   Vel-
standssamfunnet kjennetegnes jo av at
ettersp¢rselen    flyttes    fra    materielle
gjenstander  over  mot  tjenester.   Når
det  gjelder  ting  kan  markedet  åpen-
bart bli  mettet,  når det gjelder tjenes-
ter synes det forel¢big umettelig.  Ikke
minst   når  det  gjelder  helsetjenester.
kan  det  se  ut  til  at  den  mulige  etters-
p¢rsel  er  uten   grenser.   Det  kan   lett
lede inn i den synkverving at forbruket
z`v  helsetjenester blir til  målestokk  for
det  gode  samfunn.  Jo  st¢rre  tilbud  {`v
helsetjenester og jo st¢rre ettersp¢rsel
og  forbruk.  desto  bedre  samfunn.  0g
jo  storre  avstand  mellom  ettersp¢rsel
og tilbud/kapz`sitet,  desto st¢rre grunn
til å skz`mme seg på samfunnets vegne.

Ettersporselcn   etter   helsetjenester
er  en  dårlig  veileder  for  den  som  vil
utvikle en  konsistent og gjennomtenkt
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helgepolitikk.   1  dagens  overflodssam-
funn  kan  det skapes ettersp¢rsel  etter
hva  det  skal  vzere -fettsuging  inklusi-
ve -på forfengelighetens marked.  Det
er ikke  svzBrt lenge siden  at en  av våre
f¢rste  kommersielle  helseinstitusjoner
i Norge introduserte seg selv gjennom
en  annonsekampanje  som  gikk  ut  på
at man ved medlemskap ville få to gra-
tis helsesjekker årlig med x antall flere
pr¢ver  enn  noen  annen  tilbyr.  Impli-
sitt  er  budskapet  at  det  ideelle   ville
vzere å ligge inne til kontinuerlig kj¢tt-
kontroll   med   uavlatelig   pr¢vetaking
og tilh¢rende  laboratorie-virksomhet.

Det  medf¢rer  alvorlige  helsepoliti-
ske  misvisninger  når  begrepet  etters-
p¢rsel   og   begrepet   behov   tankel¢st
brukes om  hverandre.  Behov er nem-
lig et glidebegrep som  snart har desk-
riptiv,  snart  normativ  funksjon.  Vi  er
vant  til  å  tenke  at  behov  er  til  for  å
tilfredsstilles,  og  at  innholdet  i  ordet
velferdssamfunn  er  at  det  er  samfun-
nets  oppgave  og  plikt  å  se  til  at  alle
behov blir dekket for alle. For alle har
rett  til  å få sine behov dekket.

Et samfunn som er ute av stand til å
skjelne tilnarmet  ryddig og klart mel-
lom ettersp¢rsel og behov, vil  komme
i  skade  for  å påta  seg en  helt  ul¢selig
politisk oppgave dersom det går inn på
denne  tankegang.  Tankegangen  byg-
ger nemlig på den forutsetning at hver
enkelt av oss har et ubetinget krav på
å få innfridd det vi til enhver tid måtte
finne   for   godt   å   anmelde   som   et
behov.  og at det er samfunnets  plikt  i
samme ®yeblikk å stille til rådighet det
tilbud  jeg  ettersp¢r.  Det  finnes  ingen
holdbar  moralsk,   enn   si  juridisk  be-
grunnelse for et slik krav.  Tvertimot -

om  det  ikke  n¢dvendigvis  er  et  umo-
ralsk -så er det i hvert fall et amoralsk
krav.  Det  ser  nemlig  helt  bort  fra  de
begrensninger hensynet til  det menne-
skelige fellesskap setter t.or den  cnkel-
tes  utfoldeserett.

En  konsistent  helsepolitikk  må  tuf-
tes på en  klart  avgrenset  forståelse  av
hva som  med  rette  kan  kalles  menne-
skelige grunnbehov, som  ethvert  indi-
vid  har  rett  til  å  vente  å  få  innfridd.
Alt annet som ettersp¢rres, må gjeme
tilbys i den utstrekning ressursene gj¢r
det mulig.  Men  ikke til fortrengsel  for
grunnbehovene  og  ikke  f¢r  de  er  iva-
retatt  på  skikkelig  vis.

Om vi nå ser bort fra de elementae-
re  fysiologiske  behov  -  mat,  drikke,
kla:r`  varme  -  som  er  mer  enn  over-
dekket i vår type samfunn, vil jeg tilla-
te  meg  å  anbefale  en  enkel  varseltre-
kant som svar på sp¢rsmålet om  men-
neskets grunnbehov.

Ethvert menneske har behov for rc-
spckf.  Det er et behov som  f¢lger oss
fra vugge til grav, selv om det ytrer seg
på ulike måter hos barnet, den voksne
og   oldingen.    Uten   selvrespekt   kan
ingen overleve, og selvrespekten er en
refleks  av  den  respekt  vi  mottar  fra
andre  mennesker.

Ethvert menneske har behov for ¢;!-
svar. Å bli betraktet og behandlet som
ansvarlig er en grunnleggende menne-
skerett.  Det betyr at det aldri er beret-
tiget å  ta  fra  noe  menneske  et  ansvar
som  det er i  stand  til  å bare  selv.

Ethvert   menneske   har   behov   for
omsorg.   Det  er  ikke  slik  som  vi  har
vennet  oss  til  å  tro:  at  samfunnet  be-
står av  to  kategorier  mennesker - 6n
som bare  yter omsorg,  helst  bare  mot

betaling`  og 6n  som  bare  tar imot  om-
sorg`  som  er  betalt  for.  Omsorg  i  or-
dets  egentlige  betydning  -  å  bry  seg
om -kan ingen av oss klare seg uten så
niye  som  et  sekuncl.  Finnes  det  ingeii
som bryr seg om  meg. finnes jeg heller
ikke  selv.

Hj.¢rnene i behovs-trekanten er inn-
byrdes  avhengige  og  kan  ikke  holdes
på  plass  uten  ]injene  til  de  to  andre.
Omsorg  uten  respekt  er åndelig vold-
tekt.   Respekt   uten   omsorg   er   inn-
holdstom.  Vår  evne  til  å  bzBre  ansvar
er  en  direkte  funksjon  av  hvor  langt
behovet   for   respekt   og   omsorg   blir
dekket.  Det  finnes  ingen  grenser  for
hvor mye ansvar et menneske kan ba-
re   dersom   det   bare   får  dekket   sitt
behov for omsorg og respekt i  samme
mål.   0g  det  finnes  ingen  grense  for
hvor lite ansvar et menneske er i stand
til  å  bzBre  dersom  det  ikke  får dekket
sitt behov for respekt og omsorg.

Det  var  et  aldri  så  lite  fors¢k  på  å
presentere   et   miniatyrbilde   av   det
mangedimensjonale,     det     allmenne
menneske.  Kan  bildet  egne  seg  til  å
henge på veggen i et og annet legekon-
tor  eller  stille  opp  på  departementale
og direktorale skrivebord. vil det ikke
va=re  meg  imot.

Författarpresentation
lnge      L¢nning,      rek[or,      professor
dr.theol.
Pt)sti`drcss:  Administriisj()nsbygningi`n.  Univcrsi(i`(ct  i
Oslo.  Posib(`ks.  1()72.  N-0316  0slo.

4ÅÖ  44ft#

SPECIALISTEXAMEN

Det är nu dags för anmälan till tredje omgången av Specia-
listexamen i al[mänmedicin.  Denna skedde  första gången  i
Luleå  1989  och  senast  i  november  1991  i  Sundsvall`  då  33
läkare  examinerades.   År  1992  är  det  Östersunds  tur  att
hålla  i  arrangemangen.
Examen är öppen för alla som  har mindre än sex månader
kvar av sitt FV-block eller har varit klar i mindre än två år i
november  1992.
Examen   innehåller   skriftlig   bedömning   av   FV-blocket,
handledaryttrande,  skrivning,  patientarbete  med examina-
tor, s.kriftligt arbgte samt en  avslutande examensdag vecka
47  i  Ostersund.  Ovrigt sker på  hemmavårdcentralen.
Mer  information   lämnas  av   Utvecklingsenheten,   Hälso-
centralen, 83051  Offerdal, varifrån man också kan rekvire-
ra   anmälningsblanketter.   Upplysningar   lämnas   också   av
Ulf Måwe, ordförande  i  SFAMs examensutskott. tel ()920-
716  34   och   lokalt   examensansvarige   Olof   Englund`   tel
()640-30010.

Sis[a anmälningsdag är  1  mars  1992.

Välkommen  att delta!
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CALLE BENGTSSON
ny hedersmedlem
På  den  isländska  allmänläkarföreningens  årsmöte  den  19
september  1991,  blev  professor  Calle  Bengtsson  och  Pro-
fessor  Micael  Brennan,   London   Ontario   i   Kanada,   ut-
nämnda till föreningens hedersmedlemmar.

Den   isländska   allmänläkarföreningen   (The   lcelandic
College of Family Physicians) grundades 1978. Medlemmar
är  nästan  alla  160  allmänläkare  som  finns  på  lsland.  För-
eningen har endast en gång tidigare utnämnt någon heders-
medlem  och  det  var  för  några  år  sedan  då  Thoroddur
Jonasson, f d distriktsläkare på norra lsland  fick den  äran.
Thoroddur var uppskattad av alla och han blev bland annat
den första islänning som fick specialistkompetens i allmän-
medicin  år  1972.

Med denna utnämning ville föreningen framför allt tacka
Calle Bengtsson för hans insatser angående forskningen på
lsland,  den  fina  handledning  som  isländska  allmänläkare
har fått från honom genom åren och det intresse han visat
gentemot  isländsk  kultur och  befolkning.

Professor Brennan  ordnade för några  år sedan  stipendi-
um åt tio isländska läkare för vidareutbildning i allmänme-
dicin i Kanada. Denna insats har haft mycket stor betydelse
för  isländsk  allmänmedicin   och   professor  Brennan   blev
därmed den tredje  hedersmedlemmen  i föreningen.
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A11mänmedicin i Hamburg
BENGT NORDLING

Här ges  tyska erfarenheter  av
studentundervisning sedan 20 år
tillbaka och en beskrivning av
den allmänmedicinska speciali-
tetens  uppläggning och av  en
allmänmedicins k p raktik.

Nyckelord:  Allmänmedicin , Tyskland,
Hamburg.

A[lmänmedicinska  avdelningen  vid
universitetssjukhuset i  Hamburg  Ep-
pendorf
1  en  liten  nedsliten  korridor  på  andra
våningen,   men  ganska  centralt   inom
det nuvarande sjukhusområdet.  ligger
den     allmänmedicinska     avdelningen
vid    universitetssjukhuset    Hamburg-
Eppendorf i tre små rum med god ut-
sikt  mot  olycksfallsintaget  och  kirurg-
klinikerna.  Allmänmedicin som  speci-
alitet i  medicinarutbildningen  har fun-
nits i 20 år i Förbundsrepubliken Tysk-
land.   Eftersom  allmänläkarkåren   ar-
betar  uteslutande  på  privat  basis`  be-
tonas  starkt   innehållet  i   den   allmän-
medicinska       praktiken.       Vid       den
allmänmedicinska avdelningen  i  Ham-
burg  arbetar  för  närvarande  fyra  kli-
niska  läkare  under  ledning  av  profes-
sor Hans Hamm.  Avdelningens biblio-
tek har närmast karaktären av ett litet
förråd` men här finns en  imponerande
mängd    allmänmedicinska    tidskrifter
och   böcker   från   alla   världens   hörn,
förutom  det  med  omsorg  utvalda  un-
dervisningsmaterial    som    används    i
kontakten med studenterna. Två av de
mest  använda  allmänmedicinska  läro-
böckerna   i   Tyskland    kommer   från
Hamburgkliniken.

Sjukhuset  i  Eppendorf  var  när  det
uppfördes  1885 ett föredöme i europe-
isk sjukhusbyggnadskonst  med  ett  pa-
viljongsystem  i  sju  rader bestående  av
52  enplansbyggnader  som  kunde  fun-
gera   självförsörjande   i   ett   nödläge.
Bland annat fanns sådana  nymodighe-
ter  som  elektriskt  ljus.  golvuppvärm-
ning,  rinnande  varmt  och  kallt  vatten
samt   separata   smutsavkast   på   varje
bäddpaviljong.  De  höga  personal-och
driftskostnaderiia   föi.i`nledde   en   del
samtida  kritik.  Mycket  har  självfallet
förändrats  sed€`n  dess.  Nya`  moderna
klinikbyggnader i  flera et2`ge  har rests.

grönområden hz`r naggz`ts i  kanten och
mycket  av  den  ursprungligzi`  t.ramsyn-
ta  planlösningen   hi`r  måst  övergivas.
Antalet vårdpli`tser är dock efter drygt
100   år   väsentligen   of.örändrat,   cirka
1200.  Akutsjukvården  i  Hamburg  får
till  stora  delar  ut[.örz`s  vid  z`ndra  sjuk-
hus    mcd    fler   bäddar`    bkind    annat
Hamburg-Altoiia.
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Bild ur fågelperspektiv över sjukhuset i Eppendorf på  1880-talet
(Litografi av  8 Gisevius ur Zeitschrift för Bauwesen  1892:42).

Studentundervisningen
Undervisningen   i   allmänmedicin   för
studenter sker i den  tyska  läkarutbild-
ningen,  under  t`järde  och  t.emte  termi-
nerna  och  avslutas   med  skriftlig  och
muntlig  tentamen.  Den  tyska  läkarut-
bildningen  bygger  på  en  sexårig  stu-
diegång   och   en    1    l/2-årig   så   kallad
"Approbation",  vilket  motsvarar AT i

Sverige.   Under  fjärde  terminens   kli-
niktjänstgöring  har  studenten  möjlig-
het  att  arbeta  på  en  allmänmedicinsk
praktik.  För detta  (frivilliga)  auskulta-
tionsavsnitt   finns   för  närvarande   till-

gång  till  23  läkar`stzitioner  inom  Ham-
burg-området.   Under  den  femte  ter-
minen ges sedan cn systematisk under-
visning om två veckotimmar med före-
läsningar och  patientdemonstrationer.
Kandidatundervisning   i   allmänmedi-
cin  har  nu   bedrivits   i  över  20  år  vid
sjukhuset  i  Eppendorf.Ö

Allmänläkarrollen
Enligt professor  Hamm  försöker  man
betona    allmänläkarens    och    prakti-
kerns   roll   som   patientens   förtrogne
hälsorådgivare.    Allmänmedicin   defi-
nieras  som  akut-  och  långtidsbehand-
ling av  människor  med  kroppsliga  och
sj.älsliga   hälsostörningar   samt   hä]so-
rådgivning mcd  särskilt  hänsynstagan-
de   till   personligheten`    f:`miljen   och
den   sociala   omvärlden.   Allmänläka-
ren  har  fem  huvuduppgifter:
1.  Pr.unärvåi.(l(ui(le  f[u.k[ion.   A.u  sor-
tera  och  ta  h:`nd  om  akutfall.
2.  Fainiljeme(liciiisk och hLisläk(u.f unk-
//.o/].  vilket  innet`attar  långtidsbehand-
ling  och   hälsorådgivning   ti]l   enskilda
och  familj`  o[`ta  i  hemmiljö.
3.     Social     in[egi.ei.ingsfiinkiioir     AU
samordna   social:`   och    sjukvårdzinde
hjälpsystem  och  därvid  företräda  pati-
entens  intressen.

4.  Hä[sopedagogisk f Linktion. FLådgj\v-
ning och  utbildning av patienten  inom
omfattande    områden,    till    exempel
prevention,  rehabilitering`  hygien,  nä-
ringslära,  fritidsvanor och  lämplig sys-
selsättning,   äktenskaps-   och   sexual-
rådgivning  med  mera.
S.  Koordineringsfunlction.  Helhetsbe-
dömning,  dokumentation  och  ledning
av  patientens  behandling,  anpassning
av  behandlingen  efter  patientens  per-
sonlighetsmönster    samt    prioritering
mellan olika diagnostiska och terapeu-
tiskzi  åtgärder.

Kärnan i tysk sjukvård
Professor  Hamm  betonar  att  allmän-
medicinen   utgör   kärnan   i   Tyskk`nds
sjukvård.  Cirka  90  procent  av sjukr.al-
len   behandlas   ambulant,    endast    1()

procent på kliniker (varav cirka  1  pro-
cent  vid  universitetskliniker).   Av  261
miljoner   registrerade   ambulanta   be-
handlingar      i       Förbundsrepubliken.
skedde   1986   hela   101   miljoner   eller
närmare 40 procent i allmänmedicinsk
vård.  Det  finns  i  f d  Förbundsrepubli-
ken   29000   allmänläkare,   vilket   mot-
svarar 43 procent av läkarkåren  (cirka
2100     invånare     per     allmänläkare).
Cirka 66 procent av läkarordinationer-
na  i  akutsjukvård,  50 procent av sjuk-
husremisserna    och    80    procent    av
sjukskrivning€`rna sker i allmän  praxis.
Allmänläkarvården  står  vidare  för  64
procent  av  all  rådgivning  hos  läkare`
70  procent  av  akutsjukvården  och  88
procent  av  alla  hembesök  utförda  av
läkare.  Kontinuiteten  är god -55  pro-
cent      av      allmänläki`rens      patienter
känner sin  doktor sedan  mer  än   1()  år
och 70 procent i`v patiente"` i allmän
praxis  behandk`s  f`ör  långvariga  sjuk-
domi`r.  Närmare  5()  procent  i`v  de  fö-
rebyggande      undersökningarna      för
män  utförs  av  allmänläkare.  Små  :\11-
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m¥c`nläkarmottagningar    är     v:\[i]igz`st.
nien   även   olika   vz`ri:`nter   :`v   grupp-
iiiott£`gning2`r  och   läkarhus   förekom-
iiier.  Sjukdonispz\noramat  är  liksom  i
Sverige  präglat  i`v  patientei"`s  miilti-
morl)iditet.

Specialistutbildning  i  allmänmedicin
Vid  den  allmänmedicinska  avdelning-
en möter vi den  kliniske  läraren  Cordt
H  Heidsieck  som  på   197()-talet  bland
annat   arbetat   på   lasarettet   i   Luleå.
Han  berätt:`r  att  den  stor:`   allmänlä-
karkåren  i  Tyskland  är  splittrad  mel-
lan  två  grupper,  sk  "Praktische  Ärz-
te"   (där   några   detaljerade   kri`v   på
sp.ecialistutbildning  ej   f.öreligger)   och
"Arzte   fur   Allgemeinmedizin".   Den

senare gruppen har tagit specialistexa-
men  i  allmänmedicin`  där  utbildnings-

gången innefattar  1  1/2 år invärtes me-
dicin`  1  år  kirurgi`  6  måmder  allmän-
medicin  och  1  år valfritt  (allmänmedi-
cin  eller  klinik)  och  avslutas  med  ett
examinationsförfarande.   Denna   spe-
cialistutbildning  är  ännu  så  länge  fri-
villig  och  omfattas  av  cirka  1/3  av  all-
mänläkarna,  men  förväntas  bli  obliga-
torisk  1995.  I  samband  med  samman-
slagningen  med  DDR  har i`ndelen  i`ll-
mänmedicinspecialister  ökat`  beroen-
de  på  att  man  i  det  r.orna  DDR  hade
en   obligatorisk   5-årig   :Lllmänläkarut-
bildning,  i  jämförelse  nied  den  frivilli-

ga  4-åriga  i  Förbundsrepubliken.   Det
finns en  oro  inom  den  tyska  iillmänlä-
karkåren  för  att  en   kommande   EG-
z\npassning  av   allmänläkarutbildning-
en  kommer att  innebär:i  lägre  krz`v  på
kompetens`  kz`nske  b:Lri`  en  2-årig  iit-
bildningsgång  (s  k  Eurok.ikzire).

Sjukvårdssystemet
Den  tyska  sjukvårdsmodellen  bygger
på  fritt  läkarval  i  primärvärclen`  vilket
kan  uppfattas  som   en   [.ördcl  jäm[`ört
med  exempelvis  det  holländska  syste-
met`   där   bundenheten   till   en   läkare
orsakat    en    del    missnöjesreaktioner
från  patienter.   Däremot  finns  ekono-
miska  fördelar  i  både  det  holländska
och  det  svenska  systemet.   Det   finns
statistik  på  att  tyski`  allmänläkare  re-
mitterar endast hälften  så  många  pati-
enter som  sina  engelska  kollegor`  vil-
ket  kan  tillskrivas  särarter  i  de   båda
systemen.  En av faktorerm` i samman-
hanget  är,  att  tyska  allmänläkare  hi`r
en stor terapiz`rsem`l  med  många  regi-
strerade   far["ika   siLmt   möjlighet   i`tt
efter  förståncl  tillgripi`  fytoterz`peutikz`

(naturmedel)`  pl±`cebo  och  alter"\tiva
behandlingsmetoder.   M:m   konkurre-
r:ir också geiiom subspeci:`lisering (ex-
empelvis   manuell    mcdicin`    i`nestesi`

profi]ering    i    klinisk    specia]itet    etc).
Något som  liknar deii  g€`mla  7-kronan
i  det svenska  systemet  finiis  inte  i  tysk
sjukvård.   Läki`rbesökskostnaden   till-
låts  variera.   Fysioterz`pi  (sjukgymnas-
tik   och   "`ssage)   subveiitioneras`   så
:`tt  de  remitteri\de  pi`tien(erna  end2ist
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behöver  betala   10  pr()gent  av  kostna-
den  t`ör besöket.  För läkemedel får pa-
tienten  beti`la  en  i`vgift  på  för  nä[.vz`-
rz`ncle   cirka   tio   kronor   per   utskrivet
läkemedel`  men  sedz`n  två  år  finns  en
särskild   listzi   med   avgiftsr.ria   läkcme-
del`  vilki`  är  prisreglerade.

I  det  tyska systemet  remitteras p£`ti-
enterna   liksom   i   Sverige   till   sjukhus
efter   områdestillhörighet.   Sj.ukhusen
indelas     efter     specii`liseringsgrad      i
"Krankenhäuser     ftir     Grundversor-

gung"       respektive       Maximalversor-
gung".  Dessutom  finns  speciallasarett
för bland  annat  psykiatri  och  rehabili-
tering.  I  Hamburg-området finns möj-
lighet  att  genom  ett  centralt  alarme-
ringsnummer  org2misera   sjukhussäng
och  transport.  ifall  det  inte  finns  plats
på  patientens  ordinarie  sjukhus.

En  allmänmedicinsk  praktik  i  Ham-
burg
1    stadsdelen    Eimsbtittel    har   Cordt
Heidsieck sin läkarpraktik på en tvålä-
karstation.  Stadsdelen  har 54080  invå-
nare   och   här   finns   36   allmänläkare
(varav  18  med  allmänmedicinsk  kom-
petens), sju ortopeder och tio gyneko-
loger  i  öppen  vård.  Jourfrågan  är  löst
med läkarbilar. där ett pass per månad
är   obligatoriskt.   Arbetstiden   för   en
allmänläkare  är cirka 50 timmar i  vec-
kan och en patientgenomströmning på
4(L5()   patienter   om    dagen    är    inte
ovanlig.  Till  detta  bidrar  en  betydligt
tätiire återbesöksfrekvens  än  vad  som
är brukligt i svensk storstadsmilj.ö.  Ar-
betet på dr Heidsiecks praktik är orga-
[iiserat  med  två  heltidsanstä]ldz`  li.ik:`re
och   tre   heltidsanstäl]da   sj.uksköters-
kor.  Tidsåtgången  per  patient  är  ge-
nomsnittligt  7.5  minuter.  Man  h:`r  en
undersökningsbrits   som   är   i`np:`ss2`d
f`ör att kunna ge manuell  mediciii.  Det
finns   ett    litet   separat    int`usionsruni`
där man  bland annat har möjlighet  z`tt
övervaka       smärtbehandling€`r       mecl
nervblockader,  ge TNS  och  akupunk-
tur.  I  ett  annat  rum  finns  EKG-moni-
tor` ergometer och vitalograf för lung-
funktionsmätningar samt möjlighet att
ge  övertrycksandning  vid  obstruktiva
bronkiter.  I  ett  tredje  rum  finns gyne-
kolog-stol och  möjlighet till  kolposko-

pi`  smeartagning  och  spiralinsättning.
Man   utför  också  proctoscopi`   recto-
scopi  samt  ligatur  och  sclerosering  ziv
hemhorrhoider.       På       mottagningen
finns även en  Doppler-sonogr:`f.  Gips-
ning av diverse frakturer görs också på
mottagningen`    då    en    röntgenläk{`re
finns  på  bara  5()  meters  z`vståiid  där-
ir`rån.

Preventiva  undersökningar och .jour-
nalföring
Förebyggande  sjukvård  ges  i  cnlighet
med   tyska   t)estämmelser.    Barmivår-
den  omfattar åtta undersökningz`r upp
till   [`yra   års  ålder,   viiri`v   de   sex  sista
kim    ske    på    allmänläkarmottz`gning.

Föräldrarna  får  ett  särskilt  iindersök-
ningshäfte` som de själva :insvz`rz`r för,
mecl   rekommendationer   om   lämplig
tid   z\tt   låta   utför:\   iin(lersökningi`rna.
För   ungdomsarbete   (14-18   år)   finns
också   lagstadgade   imdersökningsfor-
mulär för  årskontroller.  Mödravården
redovisas  i  ett  särskilt   "Mutterpass",
som  kviiintm själv får ansvara t.ör.  Det
finns    också    en    lagstadgad    cancer-
screening för kvinnor över 20 respekti-
ve    30    år    omfattande    bland    annat
mammar-.    genital-    och    rektalcarci-
nom, samt  för män över 45  år avseen-
de  framför allt  prostatacancer  respek-
tive   ockulta   blödningar   per   rectum.
Skyddsympningar redovisas på särskil-
da  blanketter.  Journalföringssystemet
är   i   övrigt   skäligen   enkelt   och   på-
minner  i  sin  utformning  om  moderna
svenska      distriktssköterskejournaler.
dock med en  noggrann  redovisning av
diagnoser   och   behandlingskoder   till
försäkringskassan.

Allmänmedicinens ställning och  fram-
tid
Vad anser då  Cordt  Heidsieck  om  all-
mänmedicinens   framtid   i   Tyskland?
För  det  första  hoppas  han.  att  politi-
kerna skall  komma  till en  bättre  insikt
om den ekonomiska nyttan av allmän-
medicin.   För  det   andra   att  det  ski`ll
ges   bättre   möjligheter  till   utbildning
och  forskning genom  fler  institutioner
för   allmänmedicin.   Trots   att   ämnet
funnits  i  läkarutbildningen  i  drygt  2()
år`  finns det  bara  fyra  kliniska  institu-
tioner   för  allmänmedicin   (Frankfurt`
Göttingen,   Hannover   och   Miirburg)
med  en  femte  på  gång  i  Berlin.  Speci-
ellt angeläget  är forskning  rörande  de
k.`ngvariga  observationsf`Örloppen   hos
allmänläkaren.  Deiine  (`i.\r of`ta  [`ungerz\
som   patientens   advokat.    lntressiint:i
undersökningar    fr:°m    Hamburg    och
Hannover befattar sig med geriatriska
patienter  som  i  Tysklanil  oftast  sköts
av allmänläkaren.  Bland mycket annat
finns   hypertonistudier   gjorda,    samt
undersökningar    av    compliance    och
placebobehandling.  Mycket  intressant
forskning kring typ 2-diabetes har ock-
så   utförts   på   flera   håll,   men   kanske
frz\mför  allt i  Göttingen.

Klinisk  läkare,  Balint-grupp
Kliniska   lärare    i    allmänmedicin    vid
tyska  universitetssjukhus  är  arvodes-
{Lnställda  och  arbetar  kanske  mest  pz'`
ideell  basis.  Uppgiften  tar  cirki`  15-2()

procent av den samminlagda i`rbetsti-
den i z`nspråk.  Man  har bildiit en orga-
nisi`tion   för  de   kliniskii   lärar"i   som
blan(l   annat   ger   ut   ticlskrir`ten   ZFA`
Zeitschrift fiir Allgemcinmcdizin` som
utkommer  mect  33  nummer  om  året.
En speciellt angelägen  i`ktivitet  är den
Bz`lint-grupp  som   nu   r`ungerat  i   12  år
och    som    möts    uncler    pror.essionell
handledning     en      timme      varannz`n
veckz`.  Det finns ett  mycket stort  imtal
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sådåna  grupper  i   Hamburg,   clär   Bz`-
lint-rörelsen    liksom     på    flerz`    z`nclra
ställen  i  Tyskland  kom   igång  mycket
ticligt  och  därt.ör  har  en  lång  historizi.
Diskussionsämnen  är  allt  från  pziticnt-
f`all    till    arbetsbetingade    svårigheter.
Målsättningen  är  att   åstz`dkommz`  eii

bättre    patient-liik:i[.i.el:`tion    i    i`lliiii\n

praxis.

Författarprescntation
Beiig[   Noi.dling`   cli`s[i.ik[sll.ikiii.e.
l'{``t:`ilrc``:   Sv:`r(b:`cki`i``  v:'`r(li.i`iimil.   Bt`.\    l(`()]J.  7511
lr`  UppsiLl:,.

Bli  medlem
i  SFAM  1992
300 kronor

Pg 65 59 74-4

HISTORIK

Deutsche Gesellschaft fiir Allgemeinmedizin - 25 år
Tyska   sällskapet    för    allmänmedicin
(DEGAM) bildades i  november  1965.
Grundandet stadsfästes i januari  1966.
Medlemmarna rekryterades  ursprung-
ligen framför allt ur Hartmannförbun-
det.  Enligt statuterna  hålles  årliga  all-
mänläkarkongresser,   vilka   redan   de
första åren samlade över 300 deltagare
från  hela  förbundsrepubliken.   Under
det   första   decenniet   konsoliderades
inriktningen mot vetenskapligt arbete.
1975     inkluderades     Föreningen     för
högskolelärare   i   allmänmedicin   och
det  så  kallade  Tyska  instituter  för  i`lI-
mänmedicin   i   verksamheten   genom
sammanslagningar.      Därigenom      in-
volverades  samtliga   universitets-   och
högskolelärare.    1.970/71    införcles   en

reglerad    vidareutbildning    inom    i`ll-
mänmedicin    mecl    skriftlig    provnin.g
och  examansförfarande.   Under  peri-
oden  1975-78  infördes så  allmänmedi-
cinämne[      i       medicinarutbildningen
över  hela  Förbundsrepubliken.

H.and  i  hancl  med allmänmedicinens
ökade  betydelse  inom  universitetsom-
rådet  och  forskningen,  har  dess  bety-
delse  på  samhällsområdet  vuxit.  DE-
GAM     finns     således     representerat
inom   kommissioner   i   förbunds-   och
landsministeriema,      vid      Bundesge-
sundheitsamt`    Institut   ftir    medizini-
sche   und   pharmazeutische   Prufungs-
fragen`    Bundesärztekammern`    Li`n-
desärztek:`mmern   och   i    försäkrings-
ki`sseföreningzi"i.

Sin   främsta   uppgift   har   DEGAM
kanske  haft  i   ut:`rbetz`ndet  i\v  grund-
begrepp  och  definieringen  z`v  :`llmän-
medicinen.  Mzm  hi`r därvid utgått [.rån
Häusslers  maxim:  "Endast  det  som  är
definierbart  kan  läras  ut".

I  dagarna  inleds  de  första  faserna  i
den  sammanslagning som  kommer att
leda  till  att  även  de  östtyska  allmänlä-
kama   införlivas  i   DEGAM,   en   pro-
cess  som   kommer  att   underlättz`s   av
att maii  redan  tidigare  haft  former  för
samarbete.
Källa:  Hamm  H.  25  Jahre  DEGAM.
Z  Allg  Med   1991;67:14.

Be,`gt  No,.([li"g

Konsultationsgrupp med videoinspelade
patientmöten
MATTS ENGVALL

[nspirerade  av  engelska  förebi[-
(ler har en allmänläkargrLipp  i
Boden fördjLipat sina  kLtn.sk(i-

per om konsultationen  ined
hjälp  av  videoteknik.  Gruppens
verksamhet beskrivs  kor[fa[[at  i
den här artikeln.

Nyckelord:     Konsultz`tion.     läkz`re-pz\-
tientrelationer,  video.

Mikael   Balint  betraktas  allmänt  som

pionjären   inom   ett   kuiiskapsområ(le
som   sz`mmanfattas   i   begreppe(   ..thc`
drug  doctor".   Det   handkir  om   läki`-
rens  professionella  personlighct`  pati-
e[it-läkarrelatioiien,   teri`pcutisk   häll-
ning och vilken  betydelse clctta  har  r.ör
kvaliteten  i  och  resultatct  zw  li.`karens
arbete.

Balints  forsknings-  och   c[.teriitbild-
ningsgrupper  mecl  engclskz`   iillmänlä-
kare  på  195()-tz`let  utgör  i"`terii\le(  till
hans  standi`r(lverk   "Läk€`ren,   patien-
ten och  sjukdomen"  som  iiispircri`t  till
så  mycken  utbildning  inom  (le[tzi  om-
råde.
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År  1984 publicerade de engelska all-
mänläkarna       Pendleton`       Schofielcl`
Tate  och  Hi\velock  sin  bok  "The  con-
sultation"   som   ger  en   översikt   över
olika sätt att stuclera och utveckla kon-
sultationskonsten.    De   anvisar   också
en  egen  modell.

Läsningen  av  nämnda  skrift  hjälpte
oss  fem  allmänläkare  i  Boden  att  för-
verkliga   ett   gi`mmalt   önskemål   om
aktiv  kompetensutveckling  inom  kon-
sultationen.  Vi  har alla  arbetat mer än
fem år som distriktsläkare och har där-
med  en   stor  gemensam   erfarenhets-
bas.

Vi   träffz`s   två   timmar   på   kvällsticl
vanlige[i  vi`rann€`n  vecka  under  ternii-
nerna.  Tv:.i  z`v  oss  visar  en.  någon  en-
staka gång två, videoinspelade konsul-
tz`tioner,  som  ot`ta  är inspelade  på  den
öppna -(let  vill  si.iga  icke  tidsbeställcl:`
-   mottz`g[iiiig   som   vi   praktiser:`r   på.

Däret`ter  kommenterar  och  diskuterar
vi,   under   gcmytligz`   och   seriösa   [.or-
mer`  den  konsultz`tion  vi  sett.  Arbets-
t.ormen  är  mecl  modifiering  t:`gcn  f.rän
"The  consultz`tioir.

Positiv  kritik
Vi  hzir sclt  clcL  s(m  viktigt  ii[[  mitiinii`-
rii  negiitiv  kritik.   De[  är  ibland  kiim-
ligt  zitt  t.v(lligt  och  naket  visa  hui-  iiiiLn

gör   i   det   €iiitii`rs   så   slutna   konsultii-
tionsrummet.    Anmärkningsvärt    nog
visz\r det  sig .iobbigare  att  se  sina  egm\
konsult€`tioner  i  enrum,  än  att  se  (lem
tillsammans i griippen.  Kanske just  t.ör
z`tt vi  meclvetet stitsz`r på  positiv  kritik.

Vi  håller  cii  rek`tivt  strikt  r.omi   (`ör
samt:\let,  som  \Ji  turi`s  om  att  lect:`.
1.   Förevisz`ren ger kompletteraiiclc  iii-

l`ori"itio]i`       i`xempelvis       [i(ligi`re
kii(`sk:ip  om  piitienten  eller  väsciit-
1iga  .ioiimiliii)pgifter.

2.    Föreviszirc`ii   beri.ittar   vz`cl   soiii   \'zir
bra  iiic(l  konsultz`tioncn.

3.   Gruppen  kompletterar.
4.    Förcvis{u.cn  ger   r.örslag  p:®`   z`ltcriiz`-

[iva   si.`tt   i`tt   l.örliålla   sig.    Uppskig
m:ni    kiiti(le    t`ullföljt.     Nz°`got    ni:in
kiHi(lc  liigt  iiiindre  vikt  vi(l.

5.   Gi.uppcn  kc)mplettcrz`r.
6.    Alliiiiiiit  siuiit:\l  om  i\lteriiiitivi`ii.

Dcn   positi\'ii   kritiken   h:`r  vi`rit  väl-

gör:in(le     l.Ör    tr}iggheten    i    griLppen.

ALIMANMEDICIN.ÅRGÅNG   `3.1992
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Medlemmar
rekrytera till SFAM

Alla specialister  eller  blivande  specialister  har  siri
specialistförening.

Allmänläkarnas  specialistförening är  SFAM.
Svensk  Förening för  Allmänmedicin.

SFAM har nu cirka 2 300  medlemmar.  Föreningen  har varit  och  är verksam  inom
vidare-och  efterutbildning,  utvecklingsarbete.  forskning,  avgränsning  mot  andra
specialiteter`  internationella  kontakter.

Föreningen utger AllmänMedicin -en tidskrift som  med ett brett perspektiv tar
upp  såväl  kliniska  som  organisatoriska  frågor  aktuella  inom  allmänmedicin`  all-
mänläkarvård  och  primärvård.   SFAM  arrangerar  årligen  ett  flertal  efterutbild-
ningskurser och  möten.

Fortfarande  finns  det  emellertid  allmänläkare  eller  blivande  allmänläkare  som
inte  är  medlemmar  i  SFAM.  Självklart  skulle  även  de  ha  nytta  och  glädje  av  att
vara  medlemmar i  föreningen.

För  att  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 och ge information om föreningen.

Anmälan  om  medlemskap  kan  insändas  på  nedanstående  talong.  Om  fler  vill
anmäla sig samtidigt,  kan  listor insändas  till samma  adress.  Årsavgift  300 kronor.

Vi vill särskilt påtala vikten av att vi intresserar och engagerar b/!.vcmd€ cz//mön/ä-
kczrc  för SFAM.

Obs!  Alla  medlemmar  i  SFAM  erhåller  för  1992  automatiskt  tidskrifterna
AllmänMedicin  och  Scandinavian  Journal  of Primarv  Health  Care.

Anmälan  om  medlemskap  i  SFAM

Namn:

Adress:

Postnr:

Medlem  i  Sveriges  Läkarförbund  EJa     ENej

FRAi\.KERÅS

AllmänMedicin                      L...                  !
Margareta  Lindborg
172 83  Sundbyberg



De{en   har   stärkt   vårt   självförtroende
och   underlättat  att  ta  efteT  det   som
någon  kollega gör på  ett  bra sätt.  Dis-
kussionerna  omkring  vad  som  kunde
ha  hänt  om  någon  alternativ  väg  valts
liar ofta varit spännande.  En ofta åter-
kommande   fråga   har   varit   huruvida
tidsåtgången    och    bemötandet    varit
adekvat  i  förhållande  till  de  presente-
rade   frågeställningarnas   större   eller
mindre  vikt.

Uppspelning  har  ibland  gett  teknis-
ka bekymmer, mest beroende på att vi
haft  olika  kameror  och  därmed  måst
ställa om Tvn  vid  uppspelningarna.

Inspelningen  har  däremot  gått  utan
större besvär.  Videokamera på stativ i
ögonhöjd   och   med   någorlunda   vid-
vinkligt  objektiv  i  ena  hörnet  av  rum-
met. Muntlig fråga till patienten:  "Går
det  bra  att  jag  spelar  in  vårt  samtal
idag?  Vi  är några  läkare  som  tittar på
det    efteråt.     Därefter    raderas    det
bort".  Åtta till nio patienter av tio sva-
rar ja.  Videokameran  stör  förvånans-
värt lite  under konsultationerna.  Pati-
enterna   verkar   oftast   helt   glömma
bort kameran och  även vi  läkare  upp-
träder  som  om   kameran   inte  fanns.
Bra riktad  mikrofon  eller extramikro-
fon   behövs  för   ljudkvalitetens  skull.
Kameran  får  inte  riktas  mot  ett  ljust
fönster.

Bra kompetensutveckling
Frånvaron   av   negativ   kritik,   ostörd-
heten  under  kvällstid.  fikat  i  halvtid,
en  hög  närvarodisciplin.  en  homogen
gruppsammansättning   och   en   lagom
gruppstorlek,   fem   till   sex   personer,
har skap:it en  trygg och  trivsam  atmo-
sfär.  Allt detta gör att vi  tycker denna
aktivitet ger en bra  kompetensutveck-
ling  i   konsultationskonsten   och   där-
med  i  allmänläkaryrket.

Det  är  nu  snart  två  sedan  gruppen
startade och verksamheten pågår fort-
farande.

Författarpresentation
Mat[s  Engva[I,  disti..ikisläkare.
Postiidrcss:    Erikslunds   vårdci.nmil.    G:`mmclängsg:i-
iiin.  961   37  Bodcn.
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Patienters     egenvur-
dering - et medicinsk
perspektivskift
INGA  MARIE LUNDE

Köpenhamn:  FADL's foi.[ag,1990
Pris:  ca  185  ki.onor.  206  sidor.
ISBN  87 7749 009 6

Den   kliniska   vardagen   konfronterar
oss  med  en  mångfald  mänskliga  pro-
blem och  lidanden.  Alla  passar inte  in
i  de  diagnostiska  ramar,  sjukdomsen-
heter,    som    den    naturvetenskapliga
medicinen  lärt  oss  att  använda.  Myc-
ket  talar  för  att  denna  diskrepans  är
mera kännbar för oss allmänmedicina-
re,  än  för  sjukhusspecialisterna  med
mera  selekterade  patienter  och  pro-
blem.

I   sin   avhandling   förespråkar   lnga
Marie  Lunde  ett  medicinskt  perspek-
tivskifte.  Hon  utgår  från  Kuhns  para-
digmbegrepp, som Mcwhinney tilläm-
pat  på  den  medicinska  vetenskapen.
Mycket  förenklat  innehåller  ett  para-
digm en  vetenskaplig disciplins grund-
läggande    antaganden    om    vad   som
skall   bli   föremål   för   forskning   och
vilka   metoder   som   skall   användas.
Under en period när paradigmet fram-
gångsrikt  kan  erbjuda  lösningar på de
flesta  problem,   är  dessa  ställningsta-
ganden i mycket ringa utsträckning ut-
talade,   än   mindre   ifrågasatta,   men
inte  desto  mindre  styrande  för  val  av
metoder och  prioritering av  problem.

När  emellertid  alltt.ör  många  avvi-
kelser`   som   inte   kan   hanteras  enligt
det  accepterade  synsättets  spelregler,
har anhopats, uppstår en kris, då para-
digmets    grundläggande    antaganden
tydliggörs  och  ifrågasätts.

Ett  av  det  biomedicinska  paradig-
mets   grundantaganden,   som   alltmer
ifrågasätts, är föreställningen om sjuk-
domsenheten  som  en  företeelse  med
specifik  etiologi  och  specifik  behand-
ling,   oberoende   av   den   individ   den
uppträder  i  sammanhang  med.

Författaren  refererar  en  mängd  ex-
empel  från  praxis och  de  flesta  av oss
har  säkert  själva  liknande  erfarenhe-
ter.  Hon beskriver hur s2imma objekti-
va fynd, samma diagnos för en  individ
innebär betydande  t`unktionsinskränk-
ning   och/eller   avsevärt   subjektivt   li-
dande,  medan  "samma  sjukdom"  hos
en   annan   individ   passerar  i  det  när-
maste     obemärkt.      Författaren     på-
minner också om  den  mängd problem
som  etiketteras  som  [.unktionella  eller
rubriceras  med  symtomdiagnos.

Inga    Marie    Lundes    syfte    är   att
utöka våra kunskaper om vad som lig-
ger  bakom  dessa  individuella  skillna-

der.  Hon fokuserar på patientens upp-
fattning om sitt eget tillstånd,  faktorer
som  influerar  denna  uppfattning  och
denna uppfattnings betydelse för utfall
av   konsultationer   och   fortsatt   sjuk-
domsförlopp.  Detta  är av stort intres-
se,  dels  som  allmänmedicinsk  grund-
forskning,  dels  som  konkreta  tillämp-
ningar för att förbättra patientbehand-
lingen.

Undersökningens källmaterial är in-
samlat  i  intervjuer  med  35  patienter
och  deras  allmänläkare.  Intervjuerna
var öppna  och  semistrukturerade,  där
formuläret   tjänade   som   minneslista
för att få alla relevanta områden belys-
ta.  Patienterna intervjuades strax före
och strax efter konsultationen samt tre
månader  därefter.   Läkarintervjuerna
skedde efter andra och tredje patient-
intervjun.

De bandade intervjuerna analysera-
des  av  författaren  enligt  en  deduktiv
analysmetod,   vilket   innebär  att   hon
först  skaffade  sig  ett grepp  om  helhe-
ten i varje förlopp och därefter succes-
sivt kunde  urskilja avgränsade delom-
råden.  I  analysen  av  materialet  fram-
trädde  ett  mönster,  där viktiga aspek-
ter av patientens egenvärdering kunde
åskådliggöras.  Modellen  avspeglar  en
komplexitet    och    variationsrikedom,
som  en   kortfattad  framställning  inte
kan göra rättvisa, men jag vill trots det
peka på några av studiens mest intres-
santa  resultat.

Patienter har i  de  flesta  fall  gjort  en
noggrann   värdering   av   sitt   eget   till-
stånd, innan de beslutar att söka medi-
cinsk  hjälp.   De  har  ofta  en  uppfatt-
ning   om   såväl   problemets   karaktär
(diagnos)` dess orsaker (etiologi), dess
allvarlighetsgrad  och   möjliga  förlopp
(prognos)  som  antaganden  om  möjlig
behandling  (terapi).  De  faktorer  som
främst     influerade     egenvärderingen,
var   tidigare   erfarenhet   av   sjukdom,
förväntningar  på  behandling,   närstå-
endes  synpunkter  på  problemet  samt
aktuella    psykosociala    resurser    eller
påfrestningar.

När  det  gäller  tidigare  erfarenheter
av  sjukdom,  tycks  allvarlighetsgraden
man  tillskriver dessa  vara  av  väsentlig
betydelse   för   hur   symtomet   tolkas.
Liknande inverkan noteras av allvarlig
sjukdom  hos  anhöriga.

Beträffande  sambandet  mellan  för-
väntad behandling och egenvärdering,
förefaller  patienten  ofta  prioritera  en
förklaring av problemets  karaktär och
prognos  framför  att  få  en  konkret  åt-
gärd utförd.  Det är ofta viktigare att få
farhågor om allvarlig sjukdom  bemöt-
t€`.  Fruktan  utgör  inte  sällan  en  större
del  av  lidandet  än  sj.älva  symtomet.

De närståendes synpunkter ger pati-
enten  en  referensram  för  vad  som  är
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od:ch  inte  är  normalt  och  när  professio-
nell hjälp  fordras.  Denna värdering är
i  hög grad  beroende  av gruppens  nor-
mer    och    värderingar.     Psykosociala
förhållanden   inverkar   på   egenvärde-
ringen   så   till   vida   att   patienten   ofta
sätter sina besvär i samband med yttre
händelser.     Den     aktuella     livssitua-
tionen är också  ibland direkt  avgöran-
de  för  om  och  när  man  söker  medi-
cinsk  hjälp.

Av  de  intervjuer  som  gjordes  efter
läkarbesöket   framgår,   att   patienten
ibland  reviderar  sin  uppfattning  efter
konsultationen.  I samförstånd med lä-
karen  har  man  övertygats  om  en  an-
nan uppfattning. Om egenvärderingen
är oförändrad,  beror  det  antingen  på
att man är överens från början eller på
att  inget  samförstånd  uppnås.  Av  lä-
karintervjuerna   framgår   att   läkaren
inte   alltid   hade   inblick   i   patientens
egenvärdering. Mycket sällsynt var att
läkaren   direkt   efterfrågade   densam-
ma.  Patienterna var ofta  rädda  för att
avslöja   sin   uppfattning   för   läkaren,
dels  av  fruktan  för  att  visa  sin  medi-
cinska okunskap,  men  framför  allt  av
fruktan för att bli avvisad eller i värsta
fall   förlöjligad.    Dessa   farhågor   var
ibland grundade på tidigare erfarenhe-
ter av  läkarbesök.

Några  konsekvenser  av  bristande
samförstånd  och   ibland   missförstånd
var onödiga utredningar för att  bemö-
ta  icke  existerande  farhågor  och  väl-
motiverade    behandlingar    som    inte
fullföljdes  för  att  patienten   inte  för-
stod   motiven.   Studiens   resultat   har
också  etiska   implikationer.   Eftersom
förhållandet mellan
är  asymmetriskt,   måste   det   i   första
hand  vara  läkarens  ansvar  att  patien-
tens  egenvärdering  får  komma  till  ut-
tryck.  En  tillåtande  attityd  och  ibland
direkta    frågor    fordras    och    svaren
måste  tas allvarligt och  ingå  i  underla-
get   för   samförstånd   om   problemets
fortsatta  handläggning.

Sammanfattningsvis    innebär    lnga
Marie  Lundes avhandling en  förskj.ut-
ning  av   perspektivet  från   det   redan
kända,  mät-och  räkningsbara  till  det
landskap  där  den  tysta  kunskapen  nu
börjar kunna systematiseras och  kom-
municeras.  Vi  har  fått  en  imponeran-
de  översiktskarta,  som   kan   inspirera
oss till mer detaljerade studier av olika
områden.

Annik(i  Broi.sson.  dis[r.[k[släkare.
Pos`i`drcss:    St`rgl`iil.ri[``{itiiigniiigi`n`    N{`hi:Migi`n    5/`,
214  33  Miilmö.

36

p6a[ien[ oCP  lä.kare

Allgemeinmedizin
HANS  HAMM

StLit[gai.[:  Thieine  Vei.lag  1988,  4:e
L,Ppl.

Pris:  46  DM.  434  sidoi-.
ISBN  3  13  566003  6

Finns   det    någon    anledning   för   en
svensk  att  studera  en   tysk  lärobok  i
allmänmedicin?   För  att   utröna   detta
har  jag  läst  en  av  de  mest  använda  i
den tyska  läkarutbildning.en.  Författa-
ren    är   verksam    vid    universitetet    i
Hamburg  och  har  bland  annat  utgivit
en  större  lärobok  "Allgemeinmedizin
und  Familienmedizin"  på  samma  för-
lag  1986.  Första  upplagan  av  den  re-
censerade läroboken  kom redan  1972,
varför man  har anledning att förvänta
sig   en   allsidig   och   auktoritativ   läro-
bok.

ärsjåi#ap.läFgögrnfian,gaernenavgå:ns:ghåsl,l::
möda att inför studenterna reda ut det
stora   begreppet   allmänmedicin    och
det lilla begreppet familjemedicin.  De
internationella utblickarna är i huvud-
sak riktiga.  Intressant är särskilt kapit-
let  om  allmänläkarens  roll  i  medicin-
historien, allt ifrån de gamla kulturfol-
kens  tid  till  våra  dagars  husläkare  -
inte minst det sista århundradets snab-
ba   utveckling,   där   nya   specialiteter
hela tiden kommit till.  "men allmänlä-
karen  blev  ändå  kvar".  Infallsvinkeln
känns självklar.  men  saknas ändå i  de
flesta  medicinhistoriska  verk.

Allmänläkarens   arbetsfält   beskrivs
faktaspäckat  och  innehållsrikt  och  de
noggranna    statistiska    jämt`örelserna
redovisar  skillnader   gentemot   andra
specialisters arbetsfält.  inte  minst mul-
timorbiditeten hos patienterna.  Varia-
tioner mellan  olika  former av  allmän-
läkarmottagningar,        patientvariatio-
ner,    utrustningsfördelning,    medicin-
förskrivningsmönster.          Verden-dia-
gnoskod  -allt  beskrivs  i  tabeller  och
figurer.

I    sina    bästa    delar    är    prot.essor
Hamms lärobok en  hygglig distriktslä-•karhandbok,  där  bland  annat  arbets-

metodik,    grundprinciper    i    mottag-
ningsarbete,    förebyggande    sjukvård
och  alla  aktuella  blanketter  gås   ige-
nom. Terapidelen är utförlig,  men  blir
ändå ibland kompendieartad.  Rubrik-
sättningen    är    ibland    förvirrande    -
något  som  väl  närmast  r`örlaget  är  an-
svarigt för.  Ett klart plus är`  att  förfat-
taren   verkligen   försöker   presentera
allmänmedicinens  alla  sidor  (även  så-
dant som i andra böcker kan betraktas
som      distriktssköterskearbete)      och
ganska  ofta  på  ett   bra  sätt.   En   del
terapiförslag  är  på  tyskt  maner  något
annorlunda    och    speglar    en    klinisk
verklighet,     där    allmänl!ikaren     kan
syssla med  fytoterapi,  placebobelianct-
ling  och   diverse   alternativa   behi`nd-
lingsmetoder.   En  del   föref:`ller  obso-

leta -så  rekommenderas  till  exempel
fortfarande  röntgenterapi  vid  periten-
dinitis  calcarea.

Verkligt  problematiskt  blir  det.   då
författaren    beskriver    gynekologiska
förhållanden.  Helt  riktigt  konstateras,
att    röntgenkastration    som    behand-
lingsmetod    vid    uter.usmyom    endast
sällan  är  indicerad.   Ar  den  någonsin
det?   Enligt  författaren  kan   tubarka-
tarr  också  i  lätta  fall  behandlas  med
antiflogistika  och  lokal  värme(!).  Att

ge   cortisontillskott   till   antibiotikabe-
handlad  salpingit  är  väl  också  en  be-
handlingsform som inte används i Sve-
rige.

Avslutningskapitlet om  den  allmän-
medicinska vetenskapen  är  kortfattat,
men här berörs intressanta arbeten av
kända      tyskspråkiga      allmänläkare.
Även    holländskat    franska,    mellan-
europeiska och sydeuropeiska arbeten
omnämns.     Helhetsintrycket     är    en
grundlig, systematisk och ganska trev-
lig  lärobok,   vars  styrka  inte   ligger  i
behandlingsförslagen.   Inför  en  kom-
mande EG-anpassning av den  allmän-
medicinska   specialiteten    har   boken
förmodligen  sin  givna  plats.

Bengi  Nordling,  distrik[släkare
Post:`drcss:  Sw`rtbiickcns  vårdci`n(ral.  Box   1()024.  75()
16  Upps:,k,.

Naturliga läkemedel
JAN  G  BRUHN  (red)

U(1deviil[a:  Apo[ekai.socie[e[ens  föi.-
[ag,   1990.
Pris:  250  ki.onoi..  216  sidor.
ISBN  9186274 3 I 7

Våra  dagars  stora  intresse  för  natur-
produkter   och    medicinalväxter   står
ibland  i  ett  motsatsförhållande  till  an-
vändning av moderna, syntetiska läke-
medel.  I  boken  om  naturliga  läkeme-
del   berättas   om    medicinalväxternas
roll  i  utvecklingen  av  gamla  och  nya
läkemedel   och   boken   visar   att   det
egentligen    inte    finns    någon    skarp
gräns  mellan  naturliga  och  syntetiska
läkemedel.  I Sverige innehåller nästzm
hälften  av de  registrerade  läkemedlen
en    eller    flera    mturprodukter    som
verksam  beståndsdel.

I  boken   medverkar  elva  författare
representerande  universitet` sjukvård`
näringsliv  och  andra  institutioner.  De
kommer  från  sex  olika  länder och  ger
olika   perspektiv   på   hur   t.olkmedici-
nens  primitiva  droger  har  utvecklats
till   våra   dagars   renframställda.   men
fortfz`rande        m`turliga        liikemedel.
Boken  redovisi`r  intressanta  framsteg
inom  etnofz\r"`kologin.  det  vill  säg:`
den    tv`ärvetenskapliga    utforskningen
av de biologiskt z`ktiva  iiaturproclukter
som   traditioiiellt   har   utnyttjats   eller
izikttagits   av   människor.    Etnofz`rma-
kologin strävi`r efter iitt ge en  r:`tionell
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f8rklaring   och   att   t`örbättra   z\nvänd-
iiingen  av  dessa  medel  (Figur   1).   Ut-

gångspunkten   för   arbetet   iir   z`tt   all
kunskap  beträt`fande  si`mbi`ndet  mel-
lan  kemisk struktur och  farniakologis-
ka verkningsmekanismer är uteslut:`n-
de  baserad  på  empiriska  data.   Dessa
data  har sitt  ursprung  i  fyra  olika  käl-
lor:
-  undersökning  av  medicinalväxter;
-  undersökning  av  fysiologiskt  aktiva

substanser;
-  farmakologisk screening av ett myc-

ket stort antal  syntetiska  föreningar
och   naturligt   förekommande   äm-
nen;  och

-  kliniska försök.

I ett intressant kapitel  redovisar AI-
bert  Hoffmann  erfarenheter  av
utvecklingen    inom     läkemedelsindu-
strin.  Han  menar  att  det  inte  bara  är
omöjligt   att  förutsäga   biologiska   ef-
fekter hos en substans utifrån dess ke-
miska   struktur,    utan    det    är   också
omöjligt att från den effekt som stude-
ras hos försöksdjur förutsäga substan-
sens effekt på människan. Förädlingen
av det naturligt förekommande mjöld-
rygealkaloiden.    ergotamin,    via    den
mexikanska  magiska  svampen  till  mo-
derna blodtrycksfarmaka  redovisas på
ett  intressant  sätt.   Denna   utveckling
illustrerar Pasteurs ord:  När det gäller
upptäckter favoriserar slumpen endast
den  förberedda  hjärnan.

I   särskilda   kapitel   redovisas   olik€`
medicinalväxter  såsom   vallmo`   kim`-
bark,   cannabis   och   kamomill.   I   sär-
skilda  kapitel  redovisas  också  medici-
nalväxternas  roll  och  position  i  migra
olika  länder såsom  Polen  (Herbapol)`
Amazonas (indiz`nmedicinens  Dr Oj6)
och  Kina  (örtmedicin och  läkemedels-
forskning).

Otvetydigt   är   det   sä   att    medici-
nalväxterna spelar en  betydaiide  roll  i
den globala hälsovården.  I  många  liin-
der   är   den    traditionella    medicinen
fortfarande basen  för hälsovårdssyste-
met.  Den kunskap som finns om  medi-
cinalväxter och dess användning  utgör
en     oerhörd      kunskapsmängd.      En
WHO-expert   har   uppski`ttat   antalet
medicinalväxter   i    världen    till    minst
20000.   Läkemedelsindustrin   är   myc-
ket intresserad och engagerad i att do-
kumentera  och  gå  viclare  på  att  ren-
framställa  och  förädla  de  verksamma
komponenter  som   kan   isoleras.   Det
finns dock en rad hinder som  föresprå-
karna för återgång  [ill  m\ditionell  me-
dicin   står   inför.   när   det   gä]ler   zitt   f.z°`
stöd   från   den   vetensk€`pliga   världen
t.ör en utveckling av altcrm`tiva system
för  hälsovård.  Dessa  omt.attar  etnolo-

giska`  botaniska,  kliniskz``  f`armz`kolo-
gisk:``      toxikologiska`      teknologiskz``
lz`gstiftningsmässiga   och   ekonoiiiisk:`
begränsningar      och      hin(ler.       Keith
Jewers   konstaterar  att  örtmedicinen`
som  den  för  närvarande  utövzis`  är  i`v
tveks:`mt värde på grund :`v  bristeii  på
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vetenskaplig information.  För :`tt  råda
bot   på  detta   krävs   t)etyd2`nde   forsk-
ningsinsatser  av  tvärvetenski`plig  typ`
vilket skulle  kräva  internationellt sam-
z`rbete  och  finansiering.

En bok om naturliga  läkemedel  kan
inte skrivas  utan  att den  typiskt svens-
ka   konstruktionen    med   naturmedel
behandlas. Jan  Bruhn, en av de verkli-
ga  experterna  på  området,   klargör  i
ett kort  kapitel  likheter och  skillnader
mellan    naturmedel    och    läkemedel.
Den  vanliga  uppfattningen  att  naturp-
rodukter är giftfria  och  ofarliga  får en
viktig   korrektion.   Att   bli   registrerat
som  naturmedel  innebär  att  tillverka-
ren eller importören har visat att med-
let  är oskadligt  vid  normalt  bruk.  Ing-
enting  sägs  om  dess  eventuella  effek-
ter.  Bland  användningsområdena  för
naturmedel  är  milt  uppiggande,  kost-
tillskott,  tillfällig  förstoppning,  tillfäl-
liga  matsmältningsbesvär,  lindring  av
symtom  vid  förkylning med  flera.  Det
finns  en  rad  receptbelagda  naturpro-
dukter, vilka inte får säljas som natur-
medel,   däribland  bolmörtsblad,   digi-
talblad,   mjöldryga   och   opium.    Det
finns också bland naturprodukter regi-
strerade  naturmedel  såsom  benmjöl,
bivax`   blåbärsblad,   fiskolja,   ginseng-

Metodor:
Observation
ldentifikation

Dokumentation

Experimentella

studior

Klinisks

iakttagelser

rot.     kz`momill,     pepparmynta     med
flerz`.  Jan  Bruhn   pekar  på  en  positiv
utveckling   under  senare   år   i   det   :`tt
läkemedelsindustrins    och    apotekens
intresse  Ökat  och  att  flera  naturmedel
kommer  att  kunna  utvecklas  till  apo-
teksvaror   och   fullgångna   läkemedel,
bland  annat  fiberprodukter  och  olika
fleromättade  oljor.

Boken ger en intressant kulturhisto-
risk   belysning   av    medicinalväxterna
och deras användning.  Den  intressera-
de läsaren kan gå vidare i den fördjup-
ningslitteratur  som   finns   rekommen-
derad   till   varje   kapitel.   Boken   lider
utav  antologins  ojämnhet  i  författar-
skap.    Redaktören    har   själv   skrivit
flera  kapitel  ensam  eller  i  samarbete
med andra. Boken har insprängda fak-
tarutor, som ger en del basfakta i sam-
manhanget.    Bokens    målgrupp   är   i
första  hand  personer  med  medicinsk
eller    farmaceutisk    grundutbildning,
men  om  boken  hade  försetts  med  en
ordlista   över   vissa   begrepp   och   ut-
tryck` skulle den kunnat nå en bredare
läsekrets.

De   naturliga   läkemedlens   plats   i
folkhälsoarbetet  skulle  kunna  ges  ett
vidare   perspektiv.   Effekterna   av   ett
läkemedel  i  sig  är  ju  också  beroende

ETNOFARMAKOIOGl
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Figur 1.  Den etnofarmakologiska grundforskningens mål och metoder, samt dess bety-
delse för läkemede[sutveckling inom modern  respektive traditionell  medicin.
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i`V i  vilket  samm`nhang  det  används.
Behandlingsrek`tionen     och     förvänt-
ningarnas  betydelse  är  avsevärda  när
det  gäller  våra  etablerade  läkemedel.
Samma    förhållande    gäller   sannolikt
också    medicinalväxterna    inom    den
traditionella medicinen.  Att  närma sig
naturliga  läkemedel   utifrån   ett   med-
icinskt antropologiskt perspektiv skul-
le  kunna  vara  ett  spännande  komple-
ment  till  den  etnofarmakologiska   in-
riktningen   på   rationell   förklaring   av
de   biologiskt   aktiva   naturprodukter-
nas  verkan.  Detta  innebär  att  gå  från
en  värdering  av  teknik  till  en  värde-
ring av en  bredare  teknologi.  Ett  per-
spektiv  som   innebär  att  läkemedels-
användningen  ses   i   ett  bredare   per-
spektiv  än  den  fokuserade  kontrolle-
rade  kliniska  undersökningens.

Dessa   randanmärkningar   minskar
inte  bokens  värde   utan   den   rekom-
menderas  till  alla  som  är  intresserade
av att få en fördjupad kunskap om den
roll  som  naturprodukter  av  olika  slag
har  i  våra  dagars  läkemedelsarsenal,
något  som  såväl  läkare  som   lekmän
har en  alltför vag  bild  av.  Kunskaper
om   medicinalväxterna   har  gått   från
generation   till   generation   i   muntlig
tradition  och  utgjort  en  viktig  del  av
folkmedicinen    i    alla    kulturer.    Läs
boken  och  fascineras  över  hur  fantas-
tiskt  rik  naturen  är  och  begrunda  de
värden  som  nu  går  förlorade  genom
att värdefulla ekologiska  zoner såsom
den  tropiska  regnskogen  håller  på  att
förstöras.

Carl-GLiimar     Ei.iks.soi..     i)rofessor     .i
samhällsinedicii..
Pi``(i`dri:ss:   Nordiskii   l`iil`ovård>högskt`li`n.   Ny:i   \.:ir.
`'i.t.  Bt).`   12133.  J()2  J2  Götcl.(`rg.

Öron-, näs-och
hals-sjukdomar
Rcdaktörer
OLLE HALLEN
MATTI  ANNIKO

S[ockholm:  Almqvist  & Wiksell,1991
Pr.is:  1030  kronor.  377  sidor.
lsBN  9120  09014  5

Äntligen   har   den   kommit,   den   nya
svenska  läroboken   i  öron-,   näs-  och
hals-sjukdomar,   en   bok   med   hårda
pärmar.  Den  lär bli  hållbar, såväl  bilcl-
ligt  som  bokstavligt.  Med  denna  bok
fortsätter Almqvist & Wiksell sin goda
vana  att  utge  läroböcker  på svenska  i
de  breda  kliniska  ämnena.  Den  klas-
siska   boken   i   internmedicin   har   ju
också  nyligen  utkommit  i  en   ny  och
väsentligt   utökad   upplaga.    Vad   jag
kan  se  återstår  nu  bara  svenska  läro-
böcker  i  bamsjukdomar,   hudsjukdo-
mar,  ortopedi  och  öggnsjukdomar.

är?tet:Fsat;€:rd:::#jk?rsT;Sj:i:dt:åmk`?:

38

om man försöker sträckläsa den -men
synnerligen  användbar  som  uppslags-
bok  i den  kliniska vardagen.  Boken  är
uppdelad  i  åtta  kapitel  som  i  tur  och
ordning     behandlar     örat/hörselvård;
näsa/bihålor/ansiktsskelett;    munhåla/
svalg/tänder;  spottkörtlar;   larynx/tra-
chea;     hypofarynx/esofagus;     halsens
mjukdelar; onkologi.  Varje kapitel  in-
leds  med  avsnitt  om  anatomi  och  fy-
siologi respektive undersökningsmeto-
der  och  först  därefter  följer  det  stora
kliniska    avsnittet.    I    bokens   början
finns ett antal  fina färgbilder, som illu-
strerar vanliga sjukdomstillstånd och  i
slutet  ett  utförligt  alfabetiskt  register.

Boken   är   framtagen   i   samarbete
mellan  samtliga  svenska  universitets-
öronkliniker och författarlistan upptar
hela 80 namn.  Mot denna imponeran-
de  samling  av  specialkunskaper  kan
jag    naturligtvis    inte    komma    med
någon  detaljkritik  av  innehållet,  bara
konstatera   att   rekommendationerna
från  den  nyligen  avhållna  koncensus-
konferensen  angående öroninflamma-
tion   inte  varit   möjliga   att  få   med   i
boken.

Avslutningsvis  vill  jag  än  en  gång
rekommendera   denna   gedigna   läro-
bok.  Den bör finnas i varje distriktslä-
kares bokhylla.  Samtidigt ser jag fram
emot en  svensk  lärobok också i  ögon-
sjukdomar.

An(lers  Håkansson
Pos{:`drcss:  V:.irdccntriilcn  Tclcb(`rg.  Box  5044.  35005
Vi',xjö.

Antibiotika och
kemoterapi
FOLKE NORDBRING

Siockholm:  A[mqvist  & Wiksell,
5:e  Lippltigan,1990.
Pris:  400  kronor.  267  sidor.
ISBN  91  20  09040  4

Vid läsningen kan jag riktigt höra min
gamle  lärare  från  Lund  predika  och
försöka  inpränta  de  viktigaste  princi-
perna  för  behandling.

Målgruppen    för   den    omarbetade
femte  upplagan  är  grundutbildningen
av  läkare  och  sköterskor,   men  även
verksamma    icke    infektionsspecialis-
ter.

Hi`r  distriktsläkaren  nytta  av  den  i
sitt    dagliga..  arbete    eller   som    refe-
rensverk?   Ar   den   värd   det   relativt
höga  priset  jämför[  med  den  översikt
som finns i  Läkemedelsboken  (som ju
€`ktualiseras    vartannat    år)    komplet-
terat  med  FASS-texten?

Förutom   ett   par   allmänna   kapitel
innehåller   boken   en   systematisk   ge-
nomgång  av  22  olika  grupper  antibi-
otika,     svampmedel     och     antivirala

medel.  Profylax  behandlas  för sig  och
även    urinvägsinfektioner,    men    inte

::::ig|::tvägsåinfev*'£neLos,:amgn!:gaar:
Tänkvärda   är   de   inledande   kapitlen
som  resonerar  kring  allmänna  princi-
per,    noggrannhet   och    restriktivitet.
De   visar  ändå   en   förståelse   för   öp-
penvårdens  problem.

Vad  styr egentligen  vår  antibiotika-
förskrivning?  Många  irrationella  fak-
torer som vi sällan  diskuterar tror jag.
Kanske handlar det inte så mycket om
rent  biologisk  kunskap,  det  vill  säga
vid  vilka  tillstånd  som  antibiotika  kan
vara indicerat, utan om förväntningar.
Ofta  doktorns  tro  om  patienters  och
föräldrars förväntningar, men även or-
ganisatoriska    aspekter    med    öppen
mottagning med snabba bedömningar.

Varje kapitel  innehåller först en ge-
nomgång    av    verkningsmekanismen,
spektrum   och    indikationer   för   be-
handlin8.

Farmakokinetiken  betonas,  biverk-
ningarna   beskrivs   och   avslutningsvis
ges  en  rekommendation  av  preparat
och  dosering.

Möjligen   saknar   jag   några   enkla
sammanställningar över våra  förskriv-
ningsvanor,  grafiskt  presenterad  läke-
medelsepidemiologi.     Prisjämförelser
är sällan  med.  Kanske  hade  det  tyngt
framställningen  ytterligare.

Registret är inte  fullständigt.  Jag le-
tade   efter    DF-2   som   överförs   vid
hundbett.   Den   nämns   i  texten,   tror
jag`  men  jag  kan  inte  finna  den  i  re-
gistret.    Utförliga    register   ökar   an-
vändningen  av  systematiska  böcker.

Referenserna  är  rykande  aktuella,
men  problemet  för  en  sådan  här  bok
är   ju    att    utvecklingen   går   mycket
snabbt.

Boken    innehåller    mycket    samlad
kunskap`    som    åtminstone    j.ag    inte
hade  aktuell.  Det  är  inte  lätt  att  hålla
reda  på  cefalosporiner  av  olika  gene-
rationer.

Boken bör finnas på infektionsdelen
av  vårdcentralens  bibliotek.  Den  har
dock knappast kommit till användning
då  jag  prövat  att  ha  den  liggande  på
mitt arbetsbord  några veckor.

Pe[ei.  Olsson`  dis[rik[släk(ii.e.
Postiidrcss:  V{.irdi`i`nm`lcn.  96t)J() Jokkmokk.
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Åkutte   forgiftninger
- en veileder
.|ÅCOBSEN  D
KJELDSEN`SE
WICKSTRÖM  E

Oslo:  Universite[sforlage[,  1989.
ISBN  82  00  43046  4

"Människan  lever  sitt  liv  omgivet  av

faror"  konstateras  i  Matts  Berggrens
klassiska   bok   om   gifter   och   förgift-
ningar.  Förgiftningar  tillhör inte  vård-
centralernas vanligaste akuta tillstånd.
Kunskaper inom området är dock inte
oväsentliga utan kan ha avgörande be-
tydelse.

Föreliggande  norska  bok  i  ämnet är
ett försök att bibringa aktuell kunskap
om förgiftningar och dess handläggan-
de.  Boken utgavs första gången  redan
1978 men har sedan  reviderats.  De in-
plastade  pärmarna  ger  intryck  av  att
boken är tänkt som en ständig följesla-
gare  i  doktorns  ficka.

Boken är uppdelad i en generell del
med   kapite]   om   epidemiologi,   dia-
gnostik,  behandling  och  värdering  av
laboratorievärden.   Den  andra  delen,
den speciella, avhandlar olika läkeme-
delsgrupper,  narkotiska  preparat  och
andra  gifter  och  är  föredömligt  upp-
lagd  med  klinik,  diagnos  och  behand-
ling samt  toxi.§ka  doser för  respektive
läkemedel.    Aven    nyare    läkemedel
som  ACE-hämmare  finns  med.

Boken  innehåller  mycket   informa-
tion,  både  för  rent  kliniskt  bruk  och
för   undervisning   och   utbildning   fast
omfånget är relativt begränsat,  200 si-
dor.  Registret är utförligt och begrän-
sas  enbart  av  att  det  inte   innehåller
preparatnamn, vilket skulle underlätta
i  akuta  situationer.  Kapitlen  diagnos-
tik,  behandling  och  laboratorievärden
är  välskrivna  och  uppbyggda  steg  för
steg. Användbarhetem av behandlings-
förslagen och antidotlistan är dock be-
gränsad  på  en  vårdcentral  där  resur-
serna är knappa.  Kapitlet om  beskriv-
ning  av  krisintervention  och  uppfölj-
ning  är  ett  lowärt  initiativ,  men  når
inte   riktigt  ända   fram.   Att   avskeds-
brev  vanligtvis  är  ett  tecken  på  själv-
mordsförsök  får  väl  betraktas  som  en
något  summarisk slutsats.

För  den  som  vill  friska  upp  gamla
kunskaper eller  lära  sig  mera
är   boken   ett   utmärkt   komplement.
Den förmedlar mycket kunskap på ett
välawägt sätt. En begränsning är dock
språket.  Det tar  tid  att  tolka  brekning
(kräkning)   forstyrrelse    (förändring),
kulldosering   (koldosering)   med   flera
norska  ord.  När  man  vant  sig  går  det
ganska  bra.

|enKf:itd::roommgåfåinnfnoor:i;ioon.shceänrt:f|i
Största delen inaktuell för vår del.  Frå-
gan är dock orr. en bok om förgiftning-
Z\r   överhuvud   taget   kan   konkurrera
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med  giftinformationscentralens  snab-
ba  och  fullständiga  information.

Chrisier  Olofssoii,  FV-läik[ii.e.
P()>i:`drcss:   Viilkyri:w:igcn  5.  371   JI   K:`rlskron:`.

Den normale aldring
-Del 1 och 2
Köpenhamn:  Arklv  for  praktisk  lcege-
gerning,  1986.
Pris: cirka 150 kronor.  189+230 sidor.

Är  det  en  sjukdom  att  bli  gammal?
Vad  är  normalt  åldrande  och  vad  är
sjukligt?  Man  kan  med  rätta  karakte-
risera  gerontologin,  läran  om  åldran-
det  som  tvärvetenskaplig  i  detta  ords
bredaste  mening.   Här  försöker  man
sammanställa   det   mest   intressanta   i
detta   ämne   i   två   publikationer   sär-
tryck ur den förträffliga "Månedsskrift
for praktisk  lzBgegerning".

Enligt  Strehler  skall   åldersföränd-
ringar    vara    allomfattande,     inifrån
kommande, framskridande och skadli-
ga.  Man  kan  med  dessa  kriterier sär-
skilja  åldersförändringar  från  föränd-
ringar  som   är   framkallade   av   sjuk-
dom, sociala  eller psykologiska  fakto-
rer.

I  en  dansk  undersökning  har  man
visat  att  bland  åldringar  över  75  års
ålder,     lider    cirka    75    procent    av
kroppsliga skavanker,  medan det psy-
kiska  välbefinnandet  är gott,  cirka  80
procent  normala och  välbevarade.  En
undersökning   från   det   danska   soci-
alundersökningsinstitutet         gällande
levnadsvillkoren   hos   de   äldre,   plä-
derar  för  en   flexibel   åldersgräns  för
pensionering   och    möjlighet   till   av-
trappning  av  arbetsinsatsen  dessförin-
nan.  Mycket tyder på att många äldre
på  institution  inte  får sina  fundamen-
tala psykologiska  behov  tillgodosedda
och  att  detta  kan   vara  en  orsak  till
mental  svikt  hos  inemot  en  fjärdedel.
Det  konkluderas  vidare  att  om  inlär-
ningssituationen anpassas efter de äld-
res förutsättningar,  kan  dessa  mycket
väl vara i stånd  till  att lära något nytt.

Under rubriken  "Äldres samliv och
sexualitet" citeras Fanny Miranda,  84-
årig pionj.är inom dansk sexualupplys-
ning.  Det  konkluderas  att den  psyko-
sexuella funktionen  kan  bevaras  oför-
ändrad  långt  upp  i  åren,  om  den  inte
bryts  ner  av  sjukdomar,  sociala  kon-
ventioner eller  attityder.

Efter en  historisk  rekapitulation  av
dödsbegreppet alltifrån det gamla  Ba-
bylonien  till  våra  dagar.  följer  en  de-
mografisk  genomgång  med  jämförel-
ser  mellan  bland  annat  Danmark  och
Mexiko    och    prognoser    beträffande
den framtida ålderskurvan.  I den förs-
ta  delen  berörs  också  terminalvårds-
problemen med fokus på den döendes
och  den   kvarlämnade  familjens  pro-
blem.

1 den  andra delen formuleras en del
hypoteser om biologiskt åldrande.  Det
konstateras  bland  annat  att  £örväntad
dödlighet   i   30-årsåldern   och   uppåt,
fördubblas  med  stigande  ålder  i  åtta-
åriga intervaller.  Ett centralt och ännu
öppet`  problem  är  om  biologiskt  åld-
rande  sker  under  aktiv  genetisk  kon-
troll  eller  är  ett  växelspel  av  negativa
miljöfaktorer,    eller    en    samverkan

fmaE',loarner.geÅn|edtjå:åe,oåtskTit`!ödmä:ås,i,g:
organ  för organ  och  boken  innehåller
också  en  åldersvis  framräknad  tabell
med  ålderskoefficienter  för  ett  stort
antal  kemiska  laboratorievariabler.

I  ett  intressant  parti  av  boken  av-
handlas fysisk  aktivering  av  äldre  och
betydelsen  av  motion  och  äldregym-
nastik.    Vid    nedsatt    fysisk    aktivitet
uppstår   svårigheter   att   upprätthålla
ADL och nedsättning av muskelstyrka
och   aerob   kapacitet.    Konklusionen
blir att samhället måste ställa upp med
mekaniska   hjälpmedel   och   tillbjuda
service  för  att  möjliggöra  ett  rikare
och  aktivare liv upp genom åren.

Följande  förebyggande  åtgärder  är
synnerligen  önskvärda:

1.   Allmänheten  skall  informeras  om
normalt åldrande.

2.   Arbetsmiljön  måste  förbättras.
3.   Möjlighet  till  flexibel  pensionering

och   avtrappning   av   arbetet   före
pension.

4.   Uppsökande   verksamhet   till   risk-
8rupper.

5.   Aktiverande  åtgärder.
6.   Ett  bättre   psykologiskt   klimat   på

vårdinrättningar.

Sammanfattningsvis    är    dessa    två
böcker  en  trevlig  sammanställning  av
gerontologiska    basdata.     Historiska,
psykologiska,  sociologiska,  biologiska
och  fysiologiska  aspekter  på  det  nor-
mala  åldrandet  beskrivs  både  sakligt
och underhållande.  En viss tvekan be-
träffande  några  sakuppgifter  (till  ex-
empel  åldersvariationen  av  thyreotro-
pin)   förtar  inte  detta  intryck   nämn-
värt.

Bengt  Nordling,  distriktsläkare.
Posiadrcss:     Svartbiickcns    vårdccntral.     Box     16024.
75016  Uppsala
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becentraL£ser£ng
hela vägen - att för-
ändra en sjukvårds-
organisation
BENGT  GABRIELLII
ULLA  LEISSNER
ERLAND  LYSELL
ANDERS  WESTERLUND

LLind:  S(udenili({ei.a[ur  1990
137  sido,..
ISBN  9144  30321   1

Boken   beskriver   genomförande   och
resultat   av   decentralisering   i   Göte-
borgs  sjukvårdsområde.  Författare  är
två  klinikchefer  och  två  sjukhusadmi-
nistratörer,  som  själva  varit  ledande  i
arbetet.  Efter en överg.ripande diskus-
sion ges exempel  från Ostra sjukhuset
och dess ortopedklinik samt från Väst-
ra  Frölunda  sjukhus.

Återkommande  tema  som  diskute-
ras är
-  att  förenkla  och  klargöra  organisa-

tionen,    särskilja    verksamheter    i
linje  och  i  stab;

-  förväntan  på   klinikchef  som   stöd-

person  och  visionär  i  stället  för  ar-
betsledare;

~  klinikchefen  som  entreprenör;
-  incitament;
-  personalens engagemang och delak-

tighet  i  verksz`mheten;
-  ekonomiskt  ansvarstagande  hos  all

personzil:
-  patienten  i  centrum.

Trots  att  boken  gz`vs  ut  så  sent  som
1990  och   beskriver  ett  skeende  som
startade  1982  känns  den  redan  pass6.
Begreppen  och   visionerna  är  dagens
trend    och    sannolikt    morgondagens
floskler.   Sjukvårdsdebatten   i   Sverige
har ju bz`ra plats för två låtar på sin tio
i   topp-lista.   Dagens   är   "Dalamodel-
lens  köp  och  sälj"  och  "Decentralise-
ring".  Vi  lär  oss  snart  känna  igenom
dem_

Visst    är    boken    lättläst    och    väl-
strukturerad,   men   den    lämnar   mig
oberörd.   Orsaken   är  framför  allt  att
diskussionen      inte      problematiseras.
Författarna  undviker att  lyfta  fram  in-
kongruens   och    sprickor   i   skeende,
motverkande   kriifter  som  förvränger
det   eftersträvade    resultatet.    Boken
försöker  sälja  berättelsen  om  decen-
tralisering  i  Göteborg.   För  att  åstad-
komma  det  krävs  nog  det  personliga
framträdandet  i`v  clem  som  i  kraft  av
sin  vilja.  utstråliiiiig  och  envishet  för-
mådde  initieri`  och  ledi`  genomföran-
det  av  decenm`liscringen  i  Göteborg.
Som   förbereclclsc   eller   komplement
till ett personligt möte med författarna
kan  boken  kanske  hi`  ett  visst  värde.

M{iliii  Anili.6.  dis(t.ik(släk(ii.e.
P``s`:`dri`.``:  V:-`rdci`i`mill`n   L)ri(siir`ict.  Bo.`  712.  7tJl  29
Fi,'\'n.
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Företagshälsovård
BENGT  I  LINDSKOG  (red)

LLind:   S(udenili[[ei.a(Lir.   1990.
Pris:  208  ki.onoi..  284  sidor.
ISBN  9144 27392  4

Denna den andra reviderade upplagan
av  boken  "Företagshälsovård"  vänder
sig främst  till  personer,  som  kommer i
nära   kontakt   med   företagshälsovård
utan  att  de  dagligen  sysslar  därmed.
En andra  målgrupp har varit personer
som  vill  söka  sig tjänst inom  företags-
hälsovård.  Författarna,  som  represen-
terar   olika   medicinska   specialiteter,
kännetecknas av lång erfarenhet inom
området företagshälsovård.  I  ett före-
tal av docent Peter Westerholm, medi-
cinsk  rådgivare  åt  LO,  framhålls  vik-
ten  av  flexibilitet,  lyhördhet och  själv-
rannsakan inom organisationen.  Vida-
re är han helt överens med författarna
om att lyfta fram två viktiga dimensio-
ner    i    företagshälsovårdens    arbete,
nämligen  dess  roll  av  opartisk,  rådgi-
vande  expertresurs   och   dess   huvud-
sakligen  förebyggande  inriktning.

Den     inledande     historiken     visar
bland  annat den  närmast exponentiel-
la   tillväxten    av   antalet    företagshäl-
sovårdscentraler       från        1953-1985.
Trots detta saknade  1988, cirka  1/3  (en
miljon arbetstagare), fungerande före-
tagshälsovård.   Författarna   menar  att
huvuduppgiften   är   att   förhindra   att
skada och ohälsa uppstår av arbetsmil-
jön.   "Alltså   förebygga.'.   Sjukvården
får  i`ldrig ställas  i  motsats  till  förebyg-

gande   uppgifter   utan   lagom   balans
eftersträvas.

I  tre  kapitel  avhandlas  företagshäl-
sovårdens  uppbyggm`d,   reglering  en-
ligt  lagi`r  och   avtal  samt  ledning  och
organisation.   För   den   oinvigde   finns
här  mycken   kunskap  om  underlättar
förståelsen     av    företagshälsovårdens
arbetsvillkor.  I  kapitlet  om  medicinsk
företagshälsovård   känner   distriktslä-
karen väl igen sig. Speciell är dock den
förebyggande miljöinriktade verksam-
heten.    Uppgifter   som    åldersriktade
kontroller,    hälsoprofiler,    rökawänj-
ning  i  grupp,  vaccinationer  och  alko-
holfrågor är ju välbekanta i primärvår-
den.

Även  arbetsskadebegreppet  är  väl-
känt  och  angeläget  för primärvårdslä-
karen` särskilt som det just nu  är före-
mål  för  en  intensiv  massmedial  belys-
ning.

Inom   kapitlet  ergonomi  framkom-
mer  det  intressanta   U-formade  sam-
bandet  niellan   belastning  och   skade-
risk,  vilket  skapat  begreppet  optim`l
belastning.  Ett  nära samarbete  mellan
sjukgymnast  och   ingenjör  är  här  be-
främjande.

För   en   allmänmedicinare   framstår
en   figur   inom   kapitlet   teknisk   före-
tagshälsovård  som  särskilt  intressant.
Där    fri`mkommer    att    cirka     19000

dödsfall  av  totalt  32700 beror på  mat-
vanor,   tobaksrökning   och   sexvanor!
Arbetsmiljön    anses    orsaka    500    av
dessa   32700.   Visst   är   förebyggande
medicin  viktigt!

Kapitlet   om   psykosocial   företags-
hälsovård  är  kort  och  diskuterar  pro-
blem  på organisations-, grupp-och  in-
dividnivå  översiktligt.   Med  tanke  på
den  stora  betydelse  som  psykosociala
förhållanden har för övriga arbetsupp-
gifter inom företagshälsovården såsom
rehabilitering,  missbruk  och  korttids-
frånvaro  bör  denna  gren  av  verksam-
heten  kunna  växa  i  framtiden.

För  den  i  företagshälsovård  oinvig-
de men intresserade finns ett par kapi-
tel  med  utmärkt  kunskap  rörande  hur
man når ut med sin information i orga-
nisationen    inklusive    de    viktiga    ar-
betsplatsbesöken     av     läkaren.     An-
märkningsvärt  är  dock  att  författarna
fastslår  att  forskning  inte  tillhör  före-
tagshälsovårdens    primära    uppgifter.
Ett kapitel ägnas åt konsten att få rätt
personal  till  verksamheten.  Här  beto-
nas starkt förmågan  att arbeta  i  team.
Den   viktiga   efterutbildningen    i   ett
"know-how"  företag framhålles.

Beträffande      företagshälsovårdens
framtid   skisseras   på   en   modell   där
man    kommer   att    arbeta    mera    på
grupp-och organisationsnivå i mindre,
mera   specialiserade   enheter.   Mottot
blir inte företagshälsovård åt alla utan
för  dem  som  behöver  den.  Lönar  sig
då företagshälsovård? Ja. ett  klokt fö-
retag  budgeterar  även  miljökostnader
liksom    olycksfall    och    arbetsskador.
sjukfrånvaro  och  personalomsättning.

Det   nya   förslaget   att   arbetsgivare
skall  betala  sjukersättning  de  först  14
dagarna kommer att ge  företagshälso-
vården  en  ny  "nisch".

Boken  avslutas  med  ett  antal  refe-
renser    för    fördjupningsstudier    med
mera  samt  till  sist  en  ordlista.

Sammanfattningsvis kan  boken  dels
uppfattas  som   en   aktuell   debattbok
om     företagshälsovården     och     dess
framtid,   dels  som   en   bok   med   vars
hjälp   man   snabbt   kan   sätta   sig   in   i
disciplinens    grunder.     Med     bokens
praktiskt   inriktade   uppläggning   bör
den vara en tillgång inte bara för ovan-
stående   målgrupper,   utan   även   för
den  nyblivne  företagsläkaren.

Rolf G  Jönsson,  dis[i.ik[släktire.
P(`sti`drcs>:   Vårdi.i`nmilci`.   Miirkmidsgiit:m    1.   2`t{(t  ()()
Orkcllj`,ngil.
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Mesta motståndets lag.
Minsta motståndets  lag är att
väljadevägarsomerbjuderdet
minsta motståndet.

Så gör alltid de Fsi-
kaliska processema.

Plendil följ er
mesta motstån-
dets lag. Dilate-
rar de blodkärl
som erbjuder det
största flödesmotstån-
det, de prekapillära
resistenskärlen.

En logisk anfalls-
vinkel för effektiv
antihypertensiv
behandling, efter-
som det oftast är
dessa kärl som bestämmer ,
det höga blodtrycket.          7

Plendil är en kärlselektiv
Ca-antagonist med mycket

god blodtryckssänkande
effekt och en biverknings-

profil enba,rt knuten till
den famakologiska effekten.t ' '

Förutom den kärldilaterande

effekten har Plendil  också en
mild  diuretisk  effekt.  Därför

ger Plendil i motsats till andra
vasodilaterare inte
upphov till någon

vätskeretention
- patientema

ökar inte i vikt.t"
Plendil  kan  adde-

ras till B-blockerare,
utan  risk  för  hjärt-
komplikationer,   och
är lämplig terapi vid
samtidigt komplice-

rande sjukdomar
som diabetes, ob-
struktivlungsjuk-

dom,hjärtsviktoch
anglna pectorls.

Doseringen är en gång
omdagen-effektenvarar
i 24 timmar.
Referens.  i. Elmfeld[ D ct cil. J Cardiovasc Pharmacol
ig87:  io (suppl  i ): S i54-S i6o.

T;eckn.ingen äi-f i.ån Didei.ots f i.an`ska  encykloped.i  som
kom  ut  1751-1772.

Plendil®®
Felodipin. Depottabletter 5  mg  och  10  mg.

Hässle Läkemedel AB, 43 i 8 3  Mölndal. Tel o3 i -67 6o oo.
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la  arbetssituation?  A]lmänMedicin
1991;12:84-6.  SEARCH  WORDS:  Kvin-
nor,  anamnes,  metoder,  arbetsbelastning,
sociala/psykosociala  faktorer.  intervjuer,
forskning.

Måwe  U.  Ny  förklaringsmodell  för yrkes-
relaterade  muskelbesvär  i  skuldra och
nacke.  AllmänMedicin  1991;12:247.
SEARCH  WORDS:  Yrkessjukdomar,
nacke,  axlar,  kongressrapporter.

Mölstad  C-M.  Ultraljudsundersöl(ning  av
sinus -ett  exempel  från  en  liten  vårdcen-
tral.  AllmänMedicin  1991;12:109-10.
SEARCH  WORDS:  Andningsorganen,
infektioner,  diagnos,  registerstudier,
forskning,  kostnader,  attityder,  sinuit,  Si-
nuson.

Nerbrand  C.  Cardiovascular diseases  in
seven  counties  of Sweden - regional  dif-
ferences  and  risk  factors.  AllmänMedicin
1991;12:56-7.  SEARCH WORDS:  Hjärt-
kärlsjukdomar,  riskfaktorer,  registerstu-
dier,  geografisk  fördelning,  forskning,
vatten,  doktorsavhandlingar.

Nerbrand C.  Mcpherson  A  (ed).  Wo-
men's  problems  in  general  practice.  All-
mänMedicin  1991;12:87-8.  SEARCH
WORDS:  Kvinnor,  hälsoproblem,  recen-
sioner.

Nerbrand  C.  SFAM närmar sig  Europa.
AllmänMedicin  1991;12:189.  SEARCH
WORDS:  Europa,  allmänmedicin,  kon-
gressrapporter.
Nilsson  8.  Kvartersakuten - en  fungeran-
de  modell -bra för svensk  primärvård.
AllmänMedicin  1991;12:150.  SEARCH
WORDS:  Distriktsläkare,  organisation,
arbetsbelastning,  läkare-patientrelationer,
debatt.

Nord6n  Å.  Hovelius  8,  Sandberg T.  Uro-
genitala  infektioner -diagnostik,  terapi
och  prevention  inom  allmänmedicin.  All-
mänMedicin  1991;12:1834.  SEARCH

WORDS:  Urinsystemet,  infektionssjuk-
domar,  recensioner,  urinvägsinfektioner.

Nordling 8.  Arkiv  for  praktisk  laegeger-
ning.  Idraetsmedicin  for  almen  praksis.
AllmänMedicin  1991;12:88.  SEARCH
WORDS:  Idrottsmedicin,  recensioner.

Nordling 8.  Arkiv  for  praktisk  laegeger-
ning:  Egenomsorg.  AllmänMedicin
1991;12:232.  SEARCH  WORDS:  Egen-
vård,  recensioner.

Nordling 8.  Gulmann  NC.  Praktisk  ge-
rontopsykiatri.  AllmänMedicin
1991;12:230.  SEARCH  WORDS:  Geria-
trik,  psykiatri,  recensioner.

Nordling 8.  Arkiv for praktisk  laegeger-
ning:  Terminal  pleje.  Döende  patienter
og deres pårörende.  AllmänMedicin
1991;12:228.  SEARCH WORDS:  Termi-
nalvård,  recensioner.

Nordling 8.  Inför 200-årsminnet av Wolf-
gang Amadeus  Mozart död - en  kort  be-
skrivning av  hand sjukdomar och  död.
AllmänMedicin  1991;12:273ri.  SEARCH
WORDS:  Sjukdomar,  historia,  Mozart.

Nor6n  1.  Den  ljusnande  framtid  ...  All-
mänMedicin  1991;12:4.  SEARCH
WORDS:  Primärvård,  hälsopolitik,  leda-
re.

Norrby K.  Vi  har bildat SFAM-Z.  All-
mänMedicin  1991;12:142.

Olsson  8.  Stor  kringpersonal  avlastar  inte
distriktsläkarna.  AllmänMedicin
1991;12:147.  SEARCH  WORDS:  Di-
striktsläkare,  organisation,  arbetsbelast-
ning,  debatt.

0lsson P.  0lsson  H.  Catrine och  rättvi-
san.  AllmänMedicin  1991;12:36.
SEARCH WORDS:  Samhällsklasser,
sexualbrott,  mord,  recensioner`  rätte-
gång.

0lsson  P.  Dalamodellen.  Människor i
samspel.  Struktur  för sjukvården  i  Dalar-
na  under 90-talet.  AllmänMedicin
1991;12:96.  SEARCH  WORDS:  Hälso-
och sjukvårdssystem,  organisation,  recen-
sioner,  Dalamodellen.

Os;iansson 8.  Vem  får farmakologisk  be-
handling av  hyperlipidemi  i  Alvesta  pri-
märvårdsområde?  En journalstudie om-
fattande 30  patienter.  AllmänMedicin
1991;12:132-6.  SEARCH WORDS:  Hy-
perlipidemi.  läkemedelsterapi,  register-
studier,  klinisk  forskning,  Alvesta.

Palmborg M ....  och doktorn  kom!  En
kvinnlig  provinsialläkare  bläddrar  i  min-
nenas bok.  AllmänMedicin  1991;12:27-8.
SEARCH WORDS:  Distriktsläkare,  hi-
storia,  Värmland.

Palmborg  M ....  och doktorn  kom - Del
2.  En  kvinnlig provinsialläkare  bläddrar i
minnenas  bok.  AllmänMedicin
1991;12:61-2.  SEARCH  WORDS:  Di-
striktsläkare,  historia,  Värmland.

Palmborg M ....  och  doktorn  kom - del
3.  En  kvinnlig  provinsialläkare  bläddrar  i
minnenas  bok.  AILmänMedicin
1991;12:129-30.  SEARCH  WORDS:  Di-
striktsläkare,  historia,  Värmland.

Persson  8.  Det  medicinska seendets  ar-
keologi.  AllmänMedicin  1991;12:225-7.
SEARCH  WORDS:  Medicinhistoria,
medicinsk  sociologi,  sjukdomar,  recensio-
ner.
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Pc`£erson  Å.  Nya samarbetsformer -  pri-
märvård/företagshälsovård.  AllmänMedi-
cin  1991;12:157-8.  SEARCH  WORDS:
Primärvård,  företagshälsovård,  organisa-
tion,  samarbete.

Petersson  C.  Johannisson  K.  Medicinens
öga.  AllmänMedicin  1991;12:87.
SEARCH  WORDS:  Medicinhistoria,  re-
censioner.

Petersson  C.  Collste  LG.  Urologi.  All-
mänMedicin  1991;12:88.  SEARCH
WORDS:  Urologi,  recensioner.

Petersson  C.  Jag vet  att jag icke  blir  frisk
- fria  associationer kring en  dikt  av  Edith
Södergran,  inspirerade  av  Nordisk  kon-
gress  i  Allmänmedicin  1991.  AllmänMe-
dicin  1991;12:270-3.  SEARCH  WORDS:
Livskvalitet,  hälsobegrepp,  filosofi.

Pctersson C,  Graabek E.  Strukturerad  av-
slappningsträning  med  en  grupp  yngre

åyc?:ri3gli:2:-16e7n-9il.oåsiuAdieåållmänMe-
WORDS:  Hypertoni,  avslappning,  utvär-
deringsstudier,  Lammhult.

Petersson K.  Carlsson 8.  Grundläggande
forskningsmetodik för  medicin  och  bete-
endevetenskap.  AllmänMedicin
1991;12:276.  SEARCH WORDS:  Forsk-
ning,  metoder,  recensioner.

Pettersson A.  Leningrad föregångare?
Ger alla pengarna till  primärvården.  All-
mänMedicin  1991;12:5.  SEARCH
WORDS:  Hälso-och sjukvårdssystem,
effektivitet,  hälsopolitik,  Lemingrad.

Post von  H.  Reagera,  reflektera,  red  ut
och  rapportera -utveckling  i  primärvår-
dens  vardagsarbete.  AllmänMedicin
1991;12:218-20.  SEARCH  WORDS:  Pri-
märvård`  utveckling,  Vilhelmina.

Ribackc  M.  Nytt  från  SFAM.  AllmänMe-
dicin  1991:12:142.  SEARCH  WORDS:
Kongressrapporter,  SFAM.

Ribacke  M.  Kommentar:  Karlberg  L.  Ut-
bildningens  betydelse  för  rekryteringen
av  nya  distriktsläkare  inför  målet  1  di-
striktsläkare/200  invånare i  Stockholms
läns  landsting.  AllmänMedicin
199L;12:144.  SEARCH  WORDS:  Medi-
cinsk  utbildning,  allmänmedicin,  distrikts-
läkare,  debatt.

Rudebeck  CE.  Konsultation -vetenskap.
AllmänMedicin  1991;12:241-5.  SEARCH
WORDS:  Konsultation,  forskning,  kon-
gressrapporter.
Sehlberg  1,  Hermansson  1.  Vård  på  lika
villkor  i  glesbygderna.  AllmänMedicin
1991;12:189-90.  SEARCH  WORDS:  Pri-
märvård,  org:inisation,  glesbygd,  debatt.
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Sjöncll  G.  Kommentar:  Hermansson  1.
Primärvårdsutvecklare  eller  besparingsla-
kej?  AllmänMedicin  1991;
12:17.  AllmänMedicin   1991:12:17.
SEARCH  WORDS:  Primärvård,  kostna-
der,  debatt.

Sjöncll  G.  Replik:  Bennedich  N-A.  Kom-
mentar.  AllmänMedicin  1991;
12:51.  AllmänMedicin  1991;12:53.
SEARCH  WORDS:  Primärvård,  organi-
sation,  ekonomi,  debatt,  kvartersakuten.

Sjöncll  G.  Posteducatio  necesse  est.  All-
mänMedicin  1991;12:236-7.  SEARCH
WORDS:  Allmänläkare,  utbildning,  ef-
terutbildning.

Sjönell  G.  Allmänläkarens efterutbild-
ning.  Dokument  från  Kiruna  11-14 sep-
tember  1991.  AllmänMedicin
1991;12:237-9.  SEARCH  WORDS:  All-
mänläkare,  efterutbildning,  utbildning.

Ström  L.  Regional  forskningsenhet  i  Vil-
helmina.  AllmänMedicin  1991;
12: 199-202.  SEARCH WORDS:  Pri-
märvård,  socialtjänst,  utbildning,  forsk-
ning,  Vilhelmina.

Svensson  R.  Behovet  av ortopedisk  medi-
cin.  AllmänMedicin  1991;12:227.
SEARCH  WORDS:  Ortopedisk medicin,
fallbeskrivning.

Sydow  von  H.  Bertil  Marklund:  Medi-
cinsk  rådgivning på vårdcentraler och
apotek -omfattning,  innehåll  och  utvär-
dering  med särskild  tonvikt  på  vårdcent-
ralernas  telefonrådgivning.  AllmänMedi-
cin  L991;12:103-5.  SEARCH  WORDS:
Rådgivning,  telefonrådgivning`  utvärde-
ring,  forskning,  doktorsavhandlingar.

Thörn  H.  Familjemedicin  i  Munkedal.
AllmänMedicin   1991;12:119-21.
SEARCH  WORDS:  Familjehälsa,  fa-
miljeterapi,  socialt  nätverk,  utbildning.

Thörn  H.  Primärvården  behöver mång-
fald  och  .samverkan -inte  kvartersakut
som  riksnorm.  AllmänMedicin
1991;12:240-1.  SEARCH  WORDS:  Pri-
märvärd,  organisation,  debatt.

Wennberg J.  Cecilia  Björkelund:  The
Strömstad  Survey -A model  for preven-
tion  of cerebrovascular and  cardiovas-
culz`r  disease  in  women  within  the  prima-
ry  health  care  organization.  AllmänMedi-
cin  1991:12:58-9.  SEARCH  WORDS:
Prevention ,  riskfaktorer,  cerebrovasculä-
ra  sjukdomar,  hjärt-kärlsjukdomar,  scre-
ening,  intervention,  doktorsavhandlingar,
Strömstad.

Werner  8.  Modell  M.  Boyd  R.  Paediatric
problems  in  general  practice.  AllmänMe-
dicin  1991;12:.  SEARCH  WORDS:  Pe-
diatri.  allmänmedicin.  recensioner.

Wersäll  J,  Krakau  1,  Hell6nius  M-L,
Karlberg  L.  Hur uppfattar vårdcentrals-
besökare  screening av  riskfaktorer för
hjärt-kärlsjukdom?  AllmänMedicin
1991;12:265-6.  SEARCH  WORDS:
Screening,  riskfaktorer,  hjärt-kärlsjukdo-
mar,  attityder,  intervju/enkätundersök-
ningar,  Sollentuna.

Wcstman  G.  Konsultationen - ett  angelä-
get  medicinskt  möte  mellan  två  experter.
AllmänMedicin  1991;12:93.  SEARCH
WORDS:  Allmänläkare,  konsultation,
kongressrapporter.

Westman  G.  Allmänmedicin  i  glesbygd -
en  tillgång  för forskning och  undervis-
ning.  AllmänMedicin  1991;12:188.
SEARCH  WORDS:  Allmänläkare,  gles-
bygd,  ledare.

Westman  G,  Hermansson  1.  Allmänmedi-
cin i samverkan - erfarenheter från  fyra
NLV-kurser i  glesbygd.  AllmänMedicin
1991;12:196-9.  SEARCH WORDS:  All-
mänmedicin,  utbildning,  glesbygd.

Wiborgh M,  Widäng K.  Allmänläkarut-
bildning -Kirunamötet  1991.  AllmänMe-
dicin  1991;12:4.  SEARCH  WORDS:  All-
mänläkare,  utbildning.

Wreje U.  Min  utveckling  till  ortopedme-
dicinare - från NLV-kurs  via hobby till
yrke.  AllmänMedicin  1991;12:824.
SEARCH WORDS:  Allmänläkare,  orto-
pedisk  medicin.  privatpraktik,  arbetstil!-
fredsställelse,  debatt.

Wändell  P.  Alkoholpatienter  i Täby.  All-
mänMedicin  1991;12:174-5.  SEARCH
WORDS:  Alkohol,  distriktsläkare,  köns-
fördelning,  primärvård,  åldersfördelning.

Wändell  P.  Läkares  kontra  patienters  kön
-litteraturstudie.  AllmänMedicin
1991;12:266-70.  SEARCH  WORDS:  Lä-
kare-patientrelationer,  kön.  attityder,  in-
tervju/enkätundersökningar,  forskning,
könsroller.

Åberg  H.  Glimtar från  en  forskarutbild-
ningskurs.  AllmänMedicin  1991;12:12-3.
SEARCH  WORDS:  Primärvård,  forsk-
ning,  utbildning,  forskarutbildning.

Öreberg M, Jonsson  GG,  West  K.  WON-
CA-konferensen  i  Barcelona  10-14 de-
cember  1990.  AllmänMedicin  1991;12:48-
50.  SEARCH WORDS:  AIlmänmedicin,
kongressrapporter,  WONCA.  Barcelona.

Överby  A.  Polymyagia  reumatica  vid  en
allmänläkarmottagning.  AllmänMedicin
1991;12:251-2.  SEARCH  WORDS:  Poly-
myalgia  reumatica,  temporalartärarterit,
jättecellsarterit,  huvudvärk,  feber,  dia-
gnos,  behandling.  forskning.
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VIKTIG
INFORMATI0N

Indikationer    Akuta. okomplicerade nedre urin-
vägsinfektioner orsakade av
mecillinamkänsliga mikroorga-
nismer.

Kontra-
indikationer     Penicillin-och cefalosporinover-

kanslighet. Esofagusstriktur och/
eller obstruerande förändring i
digestionskanalen.

lnfektioner orsakade av mikro-
organismerkänsligaförampicillin.
tex luftvägsinfektioner. gonorr6
och akuta. okomplicerade ovre
och nedre urinvägsinfektioner.

Overkänslighet mot penicilliner
och cefalosporiner`

lnfektioner orsakade av mikro-
organismer känsliga för MI RAXI D
tex akuta. okomplicerade och
komplicerade övre urinvagsinfek-
tioner. samt komplicerade nedre
urinvägsinfektioner.

Overkänslighet mot penicilliner
och cefalosporiner. Esofagusstrik-
tiir och/eller obstruerande för-
ändring i digestionskanalen.

Av läkemedelsverket godkända ändringar
av FASS-texterna för Selexid,
Pondocillin och Miraxid inför FASS 1992.
Egenskaper: Pivalinsyra som avspjälkas genom
hydrolys av pivmecillinam/pivampicillin utsönd-
ras delvis som konjugat med karnitin. Karnitin är
en aminosyra som syntetiseras i lever och njure,
men som även finns tillgänglig i animalisk föda.
Karnitin medverkar vid transporten av långked-
jade fettsyror (>8 kolatomer) över mitokondrie-
membranen och fungerar därigenom som en es-
sentiell cofaktor vid betaoxidationen av fettsyror.
Vid 7-10 dagars behandling med den högsta
rekommenderade dosen SELEXID, PONDO-
CI LLI N och MI F3AXI D reduceras den totala kar-
nitinpoolen med ca 10%.

Nyfödda barn, speciellt prematura. har låga
halter av karnitin i plasma, muskler och lungor.
samt nedsatt förmåga att syntetisera karnitin.

Vid korftidsbehandling hos i övrigt friska barn
och vuxna finns idag ingen dokumentation som
ger hållpunkter för att karnitinsänkning i sam-
band med SELEXID, MmAXID och PONDOCIL-
LIN behandling innebär några risker.

Graviditet: Kategori C. Se speciellt avsnitt
märkt E. Då det under graviditet sker en
gradvis fysiologisk karnitinsänkning, bör
SELEXI D, MmAXI D och poN DOCILLI N inte
ges till gravida under sista månaden.

Försiktighet: Följande potentiella riskgrup-
per har identifierats med anledning av kami-
tinsänkning: Patienter med genetiska meta-
boliskasjukdomarsåsomorganiskaacidurier.
mitokondriesjukdomar, samt patienter med
sekundärkarnitinbrist. Barn Linder 1 års ålder.
Patienter som samtidigt behandlas med va[-
proat. Patienter med abnormt sänkt muskel-
massa eller uttalad katabolism. Diabetiker.
speciellt de med dålig metabolisk kontroll.

Dosering: Behandlingstidens längd bör inte
överstiga 3 veckor och upprepade kurer med
kort intervall bör undvikas.

Vid förskrivning. se FASS.
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Bättre syrakontroll!

•Refluxesofagit

•                             55-`      ---

Symbolen för LOSEC® föreställer en stiliserad parietalcell. LOSEC® aktiveras`i denna
cell och påverkar där saltsyraproduktionens slutsteg. Därigenom uppnås -i jämförelse
med H2-receptorblockerare -en bättre kontroll av saltsyra.n vid behandling av reflux-
esofagit, ventrikelsår och duodenalsår.

t|9's2ES:h`:åsctp,rs&='t'i:eckndtrnostsounbps=o:så#Toeåå:Ifinnd?å;åån::?Slff
Korttidsbehandlingavduodenalsår,ventrikclsärochrefluxesofågit.
Zollingcr-Ellisons syndrom. För fiillständig information sc FASS.

qmeprazol

Hässle  Läkemcdcl AB, 43183  Mölndal. Tcl  031-67 60 00


