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Saxat från sajten

1 Sjukgymnaster med vidareutbildning 
kan i många fall göra ett bättre jobb än 
distriktsläkare, skriver Johan Merler i en 

debattartikel. 

Jag håller med Johan Merler i det mesta men det 
finns i dag ett stort problem inom primärvården 

både bland läkare och sjukgymnaster. Båda yrkesgrup-
perna arbetar väldigt mycket på egen hand och utan 
insyn, kontroll, vårdprogram, uppföljningar och krav på 
viss kompetens. Därför är kvaliteten mycket varierande 
inom både läkar- och sjukgymnastkåren. Leg sjukg

Skulle vara väldigt bra om man gör ett projekt 
någonstans och provar ifall detta skulle funka. Dr

Sjukgymnaster ska syssla med 
träning och stretch och inte  

pilla i andra specialiteter som till 
exempel kiropraktik och akupunktur.  
Det är bara patienten som blir lidande.
 Otto

2 Landstinget i Östergötland satsar mot  
olovlig läsning av patientjournaler och 
tiodubblar sina stickprovskontroller från  

1 800 till 18 000 per år.

Problemet är ju att lagen, såsom den är skriven  
i dag, mer eller mindre förbjuder god vård genom 

att man driver kraven på sekretess in absurdum. Det 
finns i princip inte en enda läkare som inte begår brott 
dagligen om man ska driva de här frågorna till sin spets, 
särskilt om man ska ta hänsyn till dokumentation.
 Johan AT

Hetsjakten fortsätter. Jag tycker det hela börjar 
likna KGB. Jag vågar knappt öppna paraplyportalen 

för att kolla labprover på mina patienter längre. ST

Äntligen ett landsting som tar 
patienters rättigheter och stark 

sekretess på allvar. Bra jobbat 
Östergötland, hoppas fler landsting 
följer ert initiativ! Thérèse

3 Patienter har hamnat hos inkasso sedan 
Landstinget Kronoberg införde ett kort- och 
kontantförbud för bara tre månader sedan. 

Vad är egentligen problemet – bristande rutiner 
kanske? Detta har ju både Dalarna och Gävleborg 

infört sedan flera år och de fick inte sådana här  
bekymmer. Kulla

Vi kan inte bedriva en bra sjukvård om inte män- 
niskor betalar sina besök. Inför kontant eller kortbe-

talning igen, det borde bli billigare än en massa pap-
persfakturor och påminnelser. Nina Jonasson

Vårdpersonals tid ska inte användas till administra-
tion, typ kortbetalning, och särskilt inte kontant-

hantering som är utomordentligt dyrt. I väntan på något 
bättre duger fakturor bra. Däremot ska landstingen ha 
vettiga rutiner och inte anlita okänsliga indrivningsföre-
tag. MJ

Kommentarerna är hämtade från våra sajter.  
De är i en del fall kortade och lätt redigerade.

Anne Carlsson, 
ordförande  
i Reumatiker-
förbundet,
Jimmie Trevett, 
ordförande  
i Riksförbundet 
för social och 
mental hälsa,
Finn Bengtsson 
(M), professor 
och riksdags-
ledamot,  
ledamot  
i socialförsäk-
ringsutskottet,
Stig Nyman 
(KD), lands-
tingsråd i 
Stockholms län, 
ansvarig för 
forskning.
 

Forskning kan spara miljarder
Långtidssjuka 

Vart fjärde år nysatsar regeringen 
med en stor forskningsproposi-
tion. Även i den senaste kommer 
merparten av satsningen att till-
falla vissa redan starka områden. 
Enligt vår mening är rörelseorga-
nens sjukdomar och den psykiska 
ohälsan för lågt prioriterade  
i förhållande till de enorma mer-
kostnader dessa medför samhället 
och det omfattande lidande som 
därmed drabbar alltför många.

Två tredjedelar av alla som är 
långtidssjukskrivna lider av sjuk-
domar i rörelseorganen eller av 
psykisk ohälsa. Därför behövs 
en gemensam forskningssats-
ning från staten och landstingen 
för just dessa sjukdomsgrupper. 
Regeringens beslut den 13 decem-
ber att förlänga rehabiliteringsga-
rantin för de här grupperna under-
stryker behovet.

Den största Delen av För-
säkringskassans pengar går till 
ovanstående grupper och genere-
rar samhällskostnader i mångmil-
jardklassen. Samtidigt står de för 
en mindre andel av statens, lands-
tingens och kommunernas sats-
ningar på vård, behandling och 
rehabiliteringsåtgärder. De kända 

Om DAgeNS meDiCiNS DeBATT
µ Skriv kort. Då kommer fler till tals. 
µ Skriv titel och skicka med ett foto. Det är  
en viktig upplysning för våra läsare att veta exakt var 
och med vad debattören arbetar.
µ Vi vill kunna nå dig snabbt. Lämna tydliga upplys-
ningar om hur vi kan nå dig för eventuella frågor eller 
ändringar. 
µ E-post: debatt@dagensmedicin.se

Studie med frågetecken används som slagträ
Hälsokontroller

Hälsa varierar över tiden och 
betingas av relationer mellan 
riskfaktorer, livsstil, symtom och 
förekomst av diagnosticerade och 
okända sjukdomar och eventuell 
behandling. 

En rapport från Cochrane Col-
laberation har väckt uppmärk-
samhet i medierna. Dess slutsats 
är att det inte lönar sig att göra 
allmänna hälsokontroller, definie-
rat som kliniska testprogram för 
individer utan sjukdomssymtom, 
för att förebygga dödsfall. Studien 
beträffande sekundära effektva-
riabler omfattade analys av 14 
äldre kliniska prövningar, varav 
sex startade på 60-talet, tre på 
70-talet, två på 80-talet och tre på 
90-talet. 

trots att författarna argu-
menterar mot surrogatvariabler 
har man analyserat elva sekun-
dära variabler, såsom till exempel 
hjärtinfarkt, nya diagnoser och 
patientoro orsakad av under-
sökningarna. Uppföljningstiden 
var mellan 4 och 22 år. Primära 
effektvariabler var total mortalitet 
respektive sjukdomsspecifik mor-
talitet, vilket studerades i en meta-
analys av nio av studierna som 
hade tillgång till mortalitetsdata. 
Materialet är heterogent med avse-
ende på flera undersökta variab-
ler och klinisk metodologi, som ju 

ändrats påtagligt under de senaste 
decennierna. Antalet så kallade 
hälsokontroller varierade mellan 
studierna under de undersökta 
perioderna. Hälsoundersökning-
arna utfördes av läkare, sköterska 
eller annan professionell perso-
nal, vilket skapar frågetecken runt 
skillnader beträffande kvalitet  
i det totala studiematerialet. Bort-
fall av patienter och analyserade 
data är betydande.

författarnas viktigaste 
slutsats från metaanalysen är att 
allmänna hälsokontroller inte 
minskar morbiditet eller mor-
talitet, vilket inte är ett oväntat 
resultat när retrospektiva data 
inkluderas från äldre studier med 
skiftande design och kvalitet. 
Cochranestudien riskerar, trots 
sina metodologiska frågetecken, 
att användas som ett slagträ mot 
förebyggande sjukvård.

Ett bra system för före-
byggande sjukvård tar 
hänsyn till den tidigare 
angivna vida definitio-
nen av hälsa och kan 
bestå av följande kom-
poneter:
µ Kompetent personal 
med läkare som huvud-
ansvarig för patienten.
µ En handlingsplan där 
läkaren och patienten försöker 

etablera en god relation och ett 
långsiktigt samarbete för att säker-
ställa en så bra hälsa som möjligt 
för patienten. 
µ Den förebyggande sjukvårds-
mottagningen erbjuder såväl ren-
odlad sjukvård med god tillgäng-
lighet som uppföljning över tiden 
med läkarundersökningar efter 
provtagning och andra fysiolo-
giska tester enligt vetenskapligt 
underbyggda principer. 
µ Vid genomgång av provresulta-
ten diskuteras även riskfaktorer 
och livsstil och deras eventuella 
påverkan på sjukdomstillstånd, 
såsom hypertoni, diabetes, stress-
relaterade besvär med mera.
µ Läkaren har vid ”hälsokontrol-
ler” tid avsatt för att vid behov ini-
tiera utredningar kring specifika 
sjukdomsfrågor samt tar ställning 
till medicinering.    

Den kortfattat beskrivna 
modellen för en förebyg-

gande sjukvård skiljer sig 
från de studier som ingår 
i Cochranerapporten. 
Man bör med utgångs-
punkt från den inte dra 
generella slutsatser om 
förebyggande sjukvård 

utan att individuellt ha 
analyserat verksamheter, 

som erbjuder såväl hälsoun-
dersökningar som sjukvård. ≈

Det kanske borde ändras lite i regelverket så att 
det blir mer tillåtande för entreprenörer i våra 
offentliga verksamheter.

Toivo Heinsoo, landstingsdirektör i Stockholms läns landsting, i en debatt på 
Sjukvårdens forskningsdag, arrangerad av Dagens Medicin Agenda. Han tycker 
att samarbete med industrin försvåras av dagens lagstiftning.
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behoven kräver större resurser. 
Sådana satsningar skulle påtagligt 
underlättas av ännu mer kunska-
per om vad som faktiskt orsakar 
sjukdomar/ohälsan i rörelseorga-
nen/själen, hur de ska diagnostice-
ras och därefter behandlas, reha-
biliteras, men också förebyggas. 

Flera av sjukdomarna och  
ohälsotillstånden har långvariga 
förlopp eller blir livsvariga. Bris-
tande investeringar för de stora 
sjukdomsgrupper som ställer 
störst krav på sjukförsäkringen 
innebär en i onödan sänkt livs- 
kvalitet och skapar frustration  
i vården och bland forskare som 
vill fördjupa förståelsen för dessa 
sjukdomars och ohälsotillstånds 
medicinska mekanismer. 

En gemensamt riktad forsk-
ningssatsning från stat, landsting 

Thomas 
Wahlberg, 
läkare, docent,
konsult-
läkare vid 
Hälsocentralen, 
Sophiahemmet.

Två tredjedelar av alla 
som är långtidssjuk-
skrivna lider i dag av 
sjukdomar i rörelse- 
organen eller av  
psykisk ohälsa.

och kommuner skulle inge hopp 
för majoriteten av de långtidssjuka 
om ett bättre liv och möjlighet att 
behålla eller få ett jobb. En sådan 
satsning bidrar också till ökad för-
ståelse och intresse för hur kost-
samma sjukdomstillstånd i framti-
den kan minskas.

En särskilt riktad forsknings-
satsning till gagn för bättre kun-
skap om rörelseorganens sjukdo-
mar och psykisk ohälsa vore en 
viktig framtidsinvestering såväl 
forskningspolitiskt som närings-
politiskt, arbetsmarknadspolitiskt 
och socialpolitiskt. Även mindre 
men tidiga framsteg på området 
skulle ge stor effekt.

vi väDjar om ett nära sam-
arbete mellan regeringen och 
Sveriges Kommuner och Lands-
ting, SKL, för att komma överens 
om hur en sådan riktad forsk-
ningssatsning bäst bör utformas. 
Genom att komplettera rehabili-
teringsgarantin med ett särskilt 
riktat gemensamt forskningsini-
tiativ till rörelseorganens sjukdo-
mar och psykisk ohälsa skulle nytt 
hopp ges till majoriteten av de 
långtidssjuka samtidigt som det 
är en klok framtidsinvestering. ≈  

HANDliNgS-
plAN. Väl upp-
följda tester är 
en komponent 
i bra förbyg-
gande sjukvård, 
skriver Thomas 
Wahlberg. 


