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Två typer av stressreaktioner

Kortvarig stressituation Långvarig stressituation

Kamp- eller flyktsituation
som i huvudsak förmedlas 

av det autonoma 
nervsystemet

Uppgivenhetsreaktion vilken 
förmedlas av 

hypothalamus -> hypofys -> binjurar                              
och stresshormonet kortisol

Ökad puls och andning, 
blodfyllda muskler, minskad 

smärtkänslighet
Psykisk och fysisk 

utmattning med kronisk 
trötthet, sömnproblem, 

minnessvårigheter, 
humörsvängningar, 

depression

Metaboliska effekter: 
bukfetma, högt blodtryck, 

diabetes typ 2

Efter Sten Iwarson: På bredband rakt in i väggen - om stress och utbrändhet i arbetslivet.

ALTERNATIV TILL 
LÄKEMEDEL –  
FINNS DET? 
 
Att uppnå en mer adekvat förskriv-
ning av läkemedel är viktigt ur 
flera perspektiv: den enskilde 
patientens perspektiv, miljöper-
spektivet och det ekonomiska 
perspektivet. Läkemedelskom-
mittéer, ABLA och NEPI är några 
organ som arbetar med detta.  
   Idag är en stor del av läkeme-
delsföretagens marknadsföring 
inriktad på förebyggande medel. I 
Läkartidningen finns sällan annon-
ser om botande läkemedel. Annon-
serna handlar om symtomlindring 
och förebyggande mot riskfaktorer 
som högt blodtryck och höga 
blodfetter. 
   Beträffande nyttan av  förebyg-
gande behandling går diskussio-
nens vågor höga. Ofta är det en 
stor mängd symtomfria människor 
som ska behandlas för att en inte 
ska drabbas (number needed to 
treat, NNT). Eftersom biverk-
ningar är vanligt kan nyttan ur den 
enskilde patientens behov ifråga-
sättas. Hur mycket minskar läke-
medlet risken för just mig? Ingen 
läkare vågar lova sin patient att 
han/hon ska gå fri från stroke 
därför att blodtrycket sänks till en 
viss nivå. Att tvinga sig att medici-
nera varje dag kan vara en stress-
faktor som har negativa effekter.  
   Vi vet att läkemedelsbiverk-
ningar och interaktioner är vanliga 
orsaker till slutenvård. 
   Finns faktorer som minskar 
behovet av läkemedel? Ett gam-
malt talesätt säger ”hellre är jag rik 
och frisk än sjuk och fattig”. Det 
stämmer än idag, att ohälsan är 
större bland de resurssvaga än 
bland de välställda, i Sverige såväl 
som globalt. Men de rika konsu-
merar betydligt mer sjukvård än de 
fattiga. 
   Stadsläkare Christopher Carlan-
der i Göteborg (1759-1848) sade 
”Ge de fattiga tillräckligt med sill 
och potatis och de rika endast sill 
och potatis så blir alla friska”. Idag 
är evidensen solklar att bra lev-
nadsvanor skyddar mot bl.a. hjärt- 
och kärlsjukdomar.  

   Evidensen är sämre när det gäller 
den enskilda individen – om jag 
förbättrar mina levnadsvanor, hur 
påverkar det min livskvalitet och 
livslängd?  
   Den kanske allra största faktorn 
när det gäller ohälsa och de stora 
folksjukdomarna är inre och yttre 
stress. Långvarig stress har effek-
ter på kroppens hormonsystem och 
kan bidra till både metabola synd-
romet och olika symtom. Det är 
mycket svårare, kanske omöjligt, 
att förändra sina levnadsvanor när 
man lever under kronisk stress. 
 
EFFEKTER AV DET GODA 
SAMTALET 
Inom allmänmedicinen och även 
andra specialiteter talar man idag 
om vikten av det goda samtalet. 
För beteendeförändringar talar 
man om förändringsprocessen. 
   Men vad vet vi om effekterna av 
det goda samtalet? 
   En studie visar att sjukskriv-
ningstiden är kortare vid täta läkar-
kontakter (1). Bättre kommunika-
tion mellan läkare och patient kan 
bidra till att minska onödig anti-
biotikaförskrivning utan att detta 
minskar patienternas tillfredsstäl-
lelse med läkarbesöket (2). I SBU-
rapporten om patient-läkarrela-
tionen konstateras att allmänläkare 
som använder ett patientorienterat 
arbetssätt och som är restriktiva 
med undersökningar, konsulta-
tioner och ospecifika mediciner har 
friskare patienter som tar mer 

ansvar för sin vård än patienter till 
läkare med andra arbetssätt (3).   
   För tobak vet vi att ett kort råd 
från läkare har drygt 2% effek-
tivitet, vilket är jämförligt med 
läkemedel. Om läkaren har en 
längre rådgivning ökar effektivi-
teten till 5-6% (4). För alkohol har 
rådgivning större effekt: För att en 
person skall minska sin alkohol-
konsumtion till riskfri nivå krävs 
rådgivning till 10 personer (5).  
   Vi vet mycket om nyttan av 
fysisk aktivitet. Ett aktuellt doku-
ment är FYSS, som nu kan fås från 
apotektet. Här beskrivs bland annat 
lämpliga motionsformer vid olika 
medicinska tillstånd. I FaR (Fysisk 
aktivitet på recept), som utkommer 
inom kort, kommer också metoder 
beskrivas hur man får med sig 
patienterna på noterna. 
   Beträffande kostrådgivning från 
läkare vet vi mindre. När det gäller 
överviktsbehandling är resultaten 
klena. Något bättre är det inom 
diabetesvården.  
   Stressfaktorer kan vara tidigare 
upplevda händelser i livet eller det 
höga tempot i vårt samhälle. Det är 
mycket troligt att stresshantering, 
t.ex. med kognitiv inriktning, kan 
vara ett stöd för att hantera båda 
sorternas stress. Om fler männi-
skor fick hjälp med detta skulle vi 
kanske inte behöva behandla 
symtom som högt blodtryck, värk, 
sömnsvårigheter mm. 
   Indadekvat läkemedelsanvänd-
ning skapar ohälsa. Vi ska undvika 
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att skriva ut läkemedel som pati-
enten inte kommer att ta.    
   Tidigare talade man om com-
pliance, följsamhet till ordination. 
Men detta bygger på envägskom-
munikation. Idag talar man om 
concordance, samstämmighet. 
Detta innebär att man är överens 
om vad patienten ska göra – vilket  
kan vara att göra något annat än 
det doktorn rekommenderar. 
   Det goda samtalet kräver att vi 
förändrar fokus när vi talar med 
patienten. Har vi samma vision och 
mål som patienten? Vilka värde-
ringar ligger till grund för patien-
tens vision? Vad uppfattar patien-
ten som friskfaktorer för sig själv? 
Vad är det jag behöver veta om 
just den här patientens vision och 
mål för att ge adekvat behandling 
och råd? 

Ingrid Eckerman 2003 
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LYCKAT 
LÄKEMEDELS-
SEMINARIUM 
 
På höstmötet 2003 med Svensk 
Förening för Allmänmedicin 
(SFAM) genomfördes ett lyckat 
seminarium som allsidigt belyste 
skälen till att arbeta för en mer 
adekvat läkemedelsförskrivning.  

   Symposiet beskrivs här, som en 
inspiration till läsarna att ordna 
liknande seminarier. 
   Först på plan var Arne Melander 
från NEPI, som beskrev den 
tveksamma nyttan av framför allt 
förebyggande behandlingar. Dagen 
innan hade Richard Fuchs från 
ABLA diskuterat samma ämne. 
   Därefter talade Bo Gunnarsson, 
Apoteket AB, om läkemedlens 
miljöeffekter. Åke Wennmalm, 
läkare och miljödirektör i Stock-
holms Läns Landsting, talade bl.a. 
om miljömärkning i ”Kloka 
listan”. Själv berättade jag om 
alternativ till läkemedels-
behandling. 

Ingrid Eckerman 
 
 
 
 
 
 
 


