debatt och brev

Socialstyrelsens uppfattning är att man i diagnostik
av individer inte har något
att vinna på att sammanföra olika ospecifika symtom
till ett syndrom med koppling till innemiljön. Samtidigt är det viktigt att konstatera att det finns väl belagda samband mellan innemiljö och sjukdom.
I ett debattinlägg i Läkartidningen
9/2006 (sidan 662) ifrågasätter Robert
Wålinder användningen av »sjuka hussyndromet« som klinisk diagnos för enskilda patienter och efterfrågar Socialstyrelsens synpunkt på detta.
Begreppet »sick building syndrome«,
SBS, växte fram i början på 1980-talet efter det att man noterat en ökande rapportering av vissa typer av innemiljörelaterade besvär. De besvär som avsågs
härrörde från ögon, näsa, hals och hud,
men de omfattade också vissa allmänna
symtom, främst huvudvärk och trötthet.
Eftersom dessa typer av besvär är både
ospecifika och mycket vanliga i befolkningen förutsattes att begreppet endast
skulle användas för grupper av brukare i
en större byggnad, vilket skulle möjliggöra en bedömning av om besvären förekom i större utsträckning »än normalt«.
Trots det används begreppet även när
det gäller enskilda patienter. Vi instämmer med Robert Wålinder om att detta
bör undvikas.
I medicinska sammanhang definieras
»syndrom« vanligen som ett tillstånd
med ett komplex av flera sammanhörande sjukdomstecken. Klassiska exempel är Cushings syndrom, som orsakas
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Gemensam förklaringsmodell för sjukdomar
kopplade till inomhusmiljön finns inte
hormon och som leder till ett typiskt utseende hos patienten. Ett annat exempel är primär ciliär dyskinesi, där patienten utvecklar orörliga eller dysfunktionella cilier och symtom som kan härledas till detta. Det är uppenbart att SBS
inte på motsvarande sätt kan betraktas
som ett syndrom med flera sammanhörande sjukdomstecken. I den grundläggande svenska läroboken i arbets- och
miljömedicin [1] konstateras att »Termen sjuka hus-syndromet (sick building
syndrome; SBS) … skall ses som en figurativ beskrivning i vardagsspråk för vissa hälsoeffekter orsakade av innemiljö,
snarare än ett ’syndrom’ i medicinsk
mening«.
Det finns inte någon gemensam förklaringsmodell för sjukdom och besvär
kopplade till inomhusmiljön. Nackdelen
med att använda SBS för att beteckna
besvär som en enskild individ upplever
är att man riskerar att i onödan komplicera diagnostiseringen, och det i ett redan komplext sammanhang. Eventuellt
kan läkaren felaktigt föreställa sig att
flera av i »syndromet« uppräknade besvär måste föreligga för att besvären ska
vara innemiljörelaterade. Alternativt
kan det finnas en risk i att man missar
att se att symtom som inte ingår i SBSbeskrivningen, t ex nedre luftvägsbesvär, också kan vara innemiljörelaterade. Socialstyrelsen instämmer i att det
är ett mer fruktbart arbetssätt att bedöma vart och ett av patientens besvär –
och vad det kan ha för bakgrund och orsaker – utan omvägen över ett begrepp
som »sjuka hus-sjukan«. Samtidigt måste naturligtvis en helhetssyn på patientens besvär bibehållas.
Det är väl visat att det finns en rad besvär och sjukdomstillstånd som kan orsakas eller försämras av innemiljöfaktorer. Komfortproblem i relation till innemiljön är vanliga, och gränsdragningen
gentemot hälsoeffekt och vad som rimligen bör hanteras inom sjukvården är
inte självklar. Låg luftomsättning och
hög rumstemperatur kan ge problem
med huvudvärk och trötthet. Det finns
viss evidens för att olika kemiska exponeringar i innemiljön kan ge slemhinneirritation och sensorisk påverkan, som
patienten kan uppleva som besvärande.
Till mer allvarlig innemiljörelaterad
sjuklighet hör lungcancer på grund av

Det finns väl belagda samband mellan innemiljö och sjukdom, men begreppet »sick
building syndrome« är olämpligt att använda om enskilda patienter. Bilden: hussvamp.

radon och astmabesvär orsakade av allergi mot husdammskvalster eller kopplade till fukt- och mögelproblem i byggnaden.
Diskussionen om begreppet »sjuka hussjukan« som förekommit i LT i vinter är
angelägen. Socialstyrelsen delar alltså
Robert Wålinders uppfattning att man i
diagnostik av individer inte har något
att vinna på att sammanföra olika ospecifika symtom till ett syndrom. Samtidigt är det viktigt att konstatera att det
finns väl belagda samband mellan innemiljö och sjukdom.

Tack till läkaren
på tåget!
Tack till den läkare, som såg mig tuppa
av på X2000 den 12 januari och ringde
efter ambulans, som tydligen väntade på
Gävle järnvägsstation. Jag vaknade upp
på Gävle sjukhus. Tack också för den information, som min mötande svärson i
Stockholm fick!
Ulla Lindqvist
Västerbotten
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Replik om yttrandefriheten på Karolinska Universitetssjukhuset:

Inte ett dugg konstigt att bristande
förtroende är grund för uppsägning
Om jag klart och tydligt tar
avstånd från min överordnade chef och/eller kräver
dennes avgång eller deklarerar att jag inte klarar
mitt uppdrag på grund av
bristande resurser, är det
ganska uppenbart att jag
inte kan vara chef längre.
Det framhåller Eva Dannert i sitt svar på ett tidigare inlägg av Jan Halldin.
I Läkartidningen 10/2006 (sidorna 7734) för Jan Halldin ett märkligt resonemang om kopplingen mellan yttrandefrihet och chefskontrakt under rubriken
»Orwells ’1984’ i svensk sjukvård?’
Självklart gäller normala regler för yttrandefriheten såväl inom Karolinska
Universitetssjukhuset som övriga sjukhus i Stockholms läns landsting. Det gäller självklart också för alla personalkategorier.
EVA DANNERT
personaldirektör, Stockholms läns landsting, HR-direktör, Karolinska Universitetssjukhuset

Men chefer har en speciell position.
Den som accepterar ett uppdrag som
chef accepterar också att vara arbetsgivarföreträdare, dvs att stå för de beslut
om verksamheten som fattats av bland
andra politiker (valda i demokratiska
val), styrelsen för sjukhuset och sjukhusets ledning.
Låt mig kort kommentera de punkter
Jan Halldin särskilt pekar på i sjunde
paragrafen av det chefskontrakt som
tillämpas på Karolinska Universitetssjukhuset.
Den punkt som anger bristande förtroende (mellan exempelvis en divisionschef och en verksamhetschef ) som
grund för uppsägning av chefsförordnandet är faktiskt inte ett dugg konstig.
Om jag exempelvis klart och tydligt tar
avstånd från min överordnade chef och/
eller kräver dennes avgång eller deklarerar att jag inte klarar mitt uppdrag på
grund av bristande resurser, är det ganska uppenbart att jag inte kan vara chef
längre. Detta har inget att göra med möjligheten att framföra kritik rent generellt.
Det är också svårt att förstå vad som är
anmärkningsvärt med nästa punkt, den
som anger att skillnader i uppfattning
om ledarskapets kvalitet kan vara grund
för uppsägning av chefsförordnandet.
Om det visar sig att en chef, exempelvis,
inte klarar att leda och entusiasmera

sina medarbetare, inte klarar att organisera verksamheten efter beställarnas
krav eller inte klarar krav på förändringar – då måste naturligtvis den chefen
kunna skiljas från sitt förordnande. Detta har inget som helst med yttrandefrihet eller lojalitetsfrågor att göra.
Slutligen den punkt som anger organisatoriska och/eller strukturella förändringar som grund för uppsägning av
ett chefsuppdrag – hur kan någon finna
den märklig? Om verksamheten läggs
ned, vad ska man då vara chef över?
Ett flertal sjukhus inom Stockholms läns
landsting har chefskontrakt som är
snarlika Karolinska Universitetssjukhusets. Även i Lagen om anställningsskydd
(LAS) och Lagen om offentlig anställning (LOA) har man förutsett att problem av dessa slag kan uppstå och föreskrivit hur de ska regleras. Kontrakten
inom sjukhusen inom SLL är till för att
skapa tydlighet kring villkoren för
chefsskapet; villkor som bara bygger på
vanligt sunt förnuft.
Jag vill dessutom klargöra att chefskontrakten gäller enbart för uppdraget som
chef. I stort sett alla chefer på Karolinska Universitetssjukhuset har en ordinarie tjänst i botten, som de har rätt att gå
tillbaka till om chefsskapet avslutas. Det
är således inte arbetslöshet som hotar
den som blir uppsagd från en chefspost,
utan bara en återgång till exempelvis en
överläkartjänst.

ANNONS
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