
Skall läkare
stå över lagen?
Sanktionssystemet mot fel-

behandlande läkare har varit
föremål för debatt i årtionden.
Jag har i debatten hävdat att det
behövs ett resolutare sank-
tionssystem med bl a ökade
möjligheter att dra in läkarlegi-
timationen m m.

Utredningen »Förbättrad
tillsyn över hälso- och sjuk-
vårdspersonalen» (SOU 1995:
147) har nu lagt ett förslag om
att legitimationen för vårdper-
sonal skall kunna återkallas
tillfälligt. Det skall ske vid
misstanke om grov oskicklig-
het eller annan olämplighet för
yrket. Utredaren föreslår också
att en treårig prövotid införs för
legitimerad personal som varit
vårdslös eller allmänt oskicklig
när den utövat sitt yrke.

Alltför tandlöst
Förslaget är enligt min me-

ning inte tillräckligt långtgåen-
de. Man borde utöver de före-
slagna åtgärderna även ha tittat
på patienternas möjligheter att
få ekonomisk kompensation
vid felbehandling. Men jag
måste ändå medge att förslaget
i varje fall är ett steg i rätt rikt-
ning. Det är en skärpning i för-
hållande till nuläget. Det hit-
tillsvarande sanktionssystemet
med varning och erinran är allt-
för tandlöst och kan knappast
kallas för ett sanktionssystem.

Helt i linje med sin debatt-
teknik i tidigare artiklar använ-
der sig Sven-Erik Bergentz
(Läkartidningen 11/96) flitigt
av ordet »misstag» för att be-
skriva de felbehandlingar som
görs inom sjukvården. Genom
att flitigt använda detta ord så
får man en föreställning om att
ingen är ansvarig för de fel som
begås. I Bergentz föreställ-
ningsvärld finns det bara anled-
ning att ha ett sanktionssystem
mot en kategori av läkare, näm-
ligen läkare som begått brott.
Allt annat kallar han för »miss-
tag» som man därför inte skall
reagera emot med sanktioner.
Genom att låtsas som om oakt-
samhet (culpa), slarv och non-
chalans inte existerar bland lä-
kare så försöker han driva
»misstagsläran». Bergentz me-
nar att det inte går att jämföra
dem som begått brott med dem
som bara har begått »misstag».

Alla fel »misstag»!
Ja, så är det förvisso. Det

händer saker i en sådan kom-
plicerad verksamhet som sjuk-
vård som ingen enskild individ
kan lastas för. Instrument kan

gå sönder och operationer kan
misslyckas även om ingen har
gjort fel osv. Men det tankefel
som Bergentz gör är att han
klassar alla fel som »misstag»
där ingen är ansvarig. Själv-
klart finns det inom sjukvården
– liksom på alla andra områden
inom samhällslivet – också fall
där ett handlande kan beteck-
nas som kulpöst utan att det
därför också måste vara brotts-
ligt.

I trafiken, som Bergentz
hänvisar till, fastställer man
alltid skuldfrågan. Ibland är det
fråga om brott som vårdslöshet
i trafik eller fortkörning men
ibland, exempelvis när två bi-
lar kolliderar, fastställer man
också skuldfrågan (även om
inget brott begåtts) för att av-
göra vem som skall stå för kost-
naderna. Det går alltså inte att
gömma sig bakom att kollisio-
nen var ett »misstag».

Och självklart måste det
finnas normer även för perso-
nalens handlande inom sjuk-
vården.

Felbehandlingsdebatten har
lärt mig att det ofta är nödvän-
digt att vara mycket konkret för
att klargöra frågeställningen.
Jag skulle därför vilja ställa
följande fråga till läkarkåren:
Ert barn eller make/maka drab-
bas på grund av uppenbart
slarv av en läkarkollega till er
av tragedin att få sitta i rullstol
resten av livet. Anser ni att det
i detta läge är tillräckligt med
en incidentrapportering till So-
cialstyrelsen eller skulle ni vil-
ja ha ett mer konkret ansvarsut-
krävande system mot kolle-
gan?

Dennis Brinkeback
jur kand, Stockholm

Rädsla för hepa-
titsmitta får ej
bagatelliseras
Jag instämmer helt med

Sven Öberg när han i sin medi-
cinska kommentar till artiklar-
na om hepatit B-vaccination
(Läkartidningen 10/96) anser
att vi inte bör vaccinera oss mot
»smittspridning som saknar
betydelse för folkhälsan». Jag
tror dock inte att alla delar
Öbergs bagatelliserande syn på
spridningen av hepatit B-infek-
tionen, bl a illustrerat i en arti-
kel från smittskyddssektionen i

Stockholm [1]. Jag undrar ock-
så på vilka data Öberg grundar
påståendet att infektionen sak-
nar betydelse för folkhälsan.

Längre fram i artikeln kon-
staterar Öberg helt riktigt att
det inte går »att vaccinera sig
mot felaktiga vårdmetoder».
Därefter drar han slutsatsen att
motiv att vaccinera vårdsko-
leelever saknas, eftersom ris-
ken att smittas i vården idag är
så liten. Icke desto mindre in-
träffar (beräknat på hepatit B-
immunglobulinförbrukningen)
ca 700 tillbud/år där smittris-
ken bedöms så stor att post-ex-
positionsprofylax ges. Om siff-
ran är riktig innebär det att ca 5
procent av all vårdpersonal vid
något tillfälle råkar ut för ett
signifikant yrkesrelaterat till-
bud. Detta borde vara tillräck-
ligt för att av humanitära skäl
erbjuda alla som påbörjar vård-
utbildning vaccination, vilket
enligt förslaget skulle kosta ca
150 kr inklusive antikropps-
test.

Aktivt handlande
När Öberg argumenterar för

ett fortsatt riktat vaccinations-
program mot hepatit B hoppar
han helt över att det inte räcker
med rekommendationer. Det
krävs att någon aktivt ser till att
programmet genomförs, vilket
hittills inte varit fallet [2–4].

Öberg undviker att beröra
den stigmatisering och de soci-
ala konsekvenser det kan med-
föra att placera smittförande
barn i barnomsorg. I den tidiga-
re refererade artikeln [1] t ex
pekar flera smittade, ibland
ogrundat, ut invandrare som
smittspridare.

Väljer vi att avstå från all-
män vaccination måste någon
ta ansvar för att få till stånd en
attitydändring, dels genom att
informera allmänheten om att
blodsmitta är en av de risker
som kan förekomma ute i sam-
hället, dels genom att utbilda
olika personalgrupper i hur
man handskas med blod från
andra personer.

De lägre kostnaderna för re-
kombinantframställda vacci-
ner har visserligen underlättat
vaccination av småbarnsgrup-
per, men problemet upphör
inte med att någon står för kost-
naden. Det kan alla vittna om
som deltagit i ett föräldramöte
föranlett av att ett smittbärande
barn ska placeras i en viss da-
gisgrupp. Ofta får man under
långa och hätska debatter för-
klara varför ett smittförande

barn ska få börja i just den
grupp som de närvarande för-
äldrarna har sitt barn i.

Johan Struve
biträdande överläkare,
infektionskliniken,
Danderyds sjukhus
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Replik:

Vi måste lära oss
hantera smittan
Behovet av hepatit B-vacci-

nering bör bygga på en beräk-
ning av hur många fall av hepa-
tit B-sjukdom man tror sig fö-
rebygga med åtgärden. Att räk-
na antalet doser av immunglo-
bulin, anmälda blodiga tillbud i
vården eller omotiverade fall
av rädsla för en smittrisk som
inte finns i verkligheten är en
dålig grund för en åtgärd som
berör hela befolkningen.

Risken för blodöverförd
smitta kan inte vaccineras bort.
Vi måste lära oss att dessa
smittämnen finns och lära oss
att hantera dem.

Sven Öberg
överläkare,
infektionskliniken,
Uddevalla sjukhus

Alla barn
bör erbjudas
vaccination
mot hepatit B
Riksföreningen för familjer

med hepatit B-smittobärande
barn (RFHB) instämmer helt i
Johan Struves slutsatser i arti-
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keln »Även barnen bör erbju-
das vaccination mot hepatit B»
(Läkartidningen 10/96). Vi är
emellertid förvånade över
Sven Öbergs restriktiva inställ-
ning till vaccination i hans me-
dicinska kommentar i samma
nummer.

Varje år får i genomsnitt ett
tiotal föräldrar ofrivilligt upp-
skjuta sin återgång till för-
värvsarbete i ett till tre år som
följd av svårigheterna att få
daghemsplats för sina smittfö-
rande barn. Ett inte obetydligt
antal familjer har därutöver bli-
vit så utfrusna och mobbade av
personal och andra föräldrar
när information om smittan har
offentliggjorts eller läckt ut att
de måst flytta till annan ort.
RFHB rekommenderar, i likhet
med American Liver Founda-
tion, Viral Hepatitis Preven-
tion Board och WHO, att samt-
liga barn omgående vaccineras
mot hepatit B. Efter en sådan
förebyggande åtgärd bör Soci-
alstyrelsen skriva om sina allt-
för restriktiva allmänna råd om
barnomsorg för barn med he-
patit B (SOSFS 1991: 2).

RFHB har nyligen genom-
fört en omfattande enkätunder-
sökning. Svaren visade tydligt
att barn med kronisk hepatit B
ofta utsätts för en mycket nega-
tiv särbehandling vid besök
hos svenska tandläkare. Vi vill
därför understryka betydelsen
av att riskgrupper inom vården
såsom läkare och tandläkare
vaccineras mot hepatit B. På
det sättet försvinner den risken
för smittspridning. Vidare
minskas den rädsla som finns
inom vården för hepatit B.

Även Sverige bör följa
WHOs rekommendation att
genomföra en allmän barnvac-
cination mot hepatit B senast år
1997. Åtgärden är enkel, billig,
ofarlig och helt nödvändig.
Merkostnaden är mindre än 1
krona per svensk och år. Vins-
terna för folkhälsan är mycket
stora både i Sverige och glo-
balt.

Ulf Nersing
RFHBs ordförande

PS. RFHBs informations-
skrift: »För dig som vill veta
mer om Hepatit B» kan bestäl-
las kostnadsfritt från RFHB,
Box 9094, 102 72 Stockholm.

Hur ta pulsen?
I en intressant föreläsning

på thoraxkliniken, Karolinska
sjukhuset, den 20 februari i år
över ämnet »Läkaren som pa-

tient» berättade Lars Mogen-
sen hur en sjukvårdsarbetare
tog hans puls: »Han placerade
sitt finger vid handleden mitt
emellan a radialis och a ulnaris
och sade i en myndig ton: 72.»

Som åhörare vågade jag
inte avbryta honom. Om jag
hade gjort det skulle jag ha
sagt: »Om du vore lite mer till
åren kommen, Lars, och – som
jag – hade haft tid att på efter-
middagen följa den mycket in-
tressanta engelska serien ’Lon-
don brinner’ i TV, skulle du där
märka att alla brandmännen
räknar pulsen med fingret pla-
cerat under käkvinkeln.»

Se upp för
karotisstenos!
Detta är högst lovvärt. Det

är lätt att känna pulsen där och
viktigt att veta att den skadades
puls når skallbasen. På unga
människor är det ofarligt att
trycka där. Hos åldringar, som
kan ha karotisstenos med
tromb, kan ett tryck där (och
särskilt när trycket lättas) släp-
pa iväg en embolus till hjärnan.
Det måste vara ett lätt tryck
som skall släppas långsamt.

Annars kan det gå som för
chefskirurgen A Humphries,
Cleveland Clinic, Ohio, när jag
besökte honom för många år
sedan. Han skulle operera en
patient med karotisstenos nästa
dag och ville visa hur han för-
säkrade sig om att han utan risk
kunde stänga av karotis under
operationen. Han tryckte en
kort minut på den stenoserade
karotisartären. När han släppte
på trycket föll patienten förla-
mad åt motsatt sida. Under den
fortsatta ronden sade dr Hum-
phries till sin assistent: »No
operation tomorrow.»

Stig Ekeström
leg läkare, Stockholm

Avslöjande om
underläkarnas
verklighet!

Sylf-ordföranden Thomas
Lindén påpekar i Läkartidning-
en 10/96 ånyo den dåliga ar-
betsmiljön som råder för un-
derläkare. I en kommentar talar
ordföranden i Läkarförbundet
Robert Leth om behovet av att
skapa anställningstrygghet.
Något längre ned i kommenta-
ren yttrar dock Robert Leth föl-
jande: »Som arbetsledare i vår-
den måste man själv ta tag i
problemen, man kan inte vänta
på att andra ska lösa dem. Jag
har aldrig upplevt att någon
överordnad reagerat negativt
för att man som underläkare
hävdar sin rätt. Medicine stu-
derande visar inga tecken på
hjälplöshet, tvärtom. Känner
man sig hjälplös när man sedan
börjar arbeta är det ett tecken
på att man undervärderar sig
själv.»

Är detta verkligen rätt åter-
givet? Om så är fallet är detta
yttrande synnerligen anmärk-
ningsvärt – och avslöjande.
Hur kan man på egen hand ta
tag i problemen eller hävda sin
rätt när korttidsvikariat, obe-
tald övertid och dålig kontinui-
tet och därmed dåligt medbe-
stämmande är verklighet för
underläkare i dagens sjukvård?
Hur kan det komma sig att vi
underläkare som medicine
kandidater inte känner oss
hjälplösa, men sedan plötsligt
börjar undervärdera oss då vi
börjar arbeta – har det ingen-
ting med den verklighet vi mö-
ter att göra? Är det enbart ut-
slag för en inre svaghet hos un-
derläkarkåren? Och om så är

fallet vad är ditt råd till oss med
otrygga anställningsförhållan-
den? Är det att vi ska vara sto-
ra och starka och modiga, trots
vår ställning på arbetsmarkna-
den? Den synen ligger farligt
nära den syn som Robert Leth
förnekar finns hos äldre kolle-
ger, nämligen att vi »minsann
ska gå igenom samma hundår
som de själva gjort».

Nej, Robert Leth, det är inte
karaktärssvaghet som präglar
oss – det är verkligheten! Gör
något åt den, det är din uppgift
som förbundsordförande!

Inlägget som signerats av
17 leg läkare under vidareut-
bildning har skickats in av

Ann Katrin Karlsson,
Göteborg

Kommentar:

Vikariatsträsket
måste saneras!
Arbetet med att förbättra

vår arbetsmiljö måste bedrivas
på bredast tänkbara front. På
nationell nivå sker det genom
att påverka lagar och avtal. Den
målstyrda specialistutbild-
ningen med fast anställning för
legitimerade underläkare ut-
gjorde här ett viktigt steg. Den
nu aktuella partsgemensamma
genomgången av alla vikarier
utgör en fortsättning på detta
arbete. Det vikariatsträsk som
återuppstått i arbetslöshetens
spår måste saneras. 

Alla oegentliga vikariat
måste bort. Detta är en nödvän-
dig förutsättning för ett fackligt
agerande på arbetsplatsen.

Lokala initiativ
Arbetet med att förbättra ar-

betsmiljön bedrivs också gent-
emot de enskilda landstingen.
Flera viktiga initiativ har ta-
gits, t ex i Malmö rörande ar-
betsförhållandena på akutinta-
gen, t ex i Göteborg med kli-
matundersökningar och inven-
tering av alla läkares anställ-
ningsformer, t ex i form av
kartläggningar av kvinnliga
husläkares arbetssituation, t ex
i form av studier av primärvår-
dens psykosociala arbetsmiljö.

Därtill måste arbetsmiljöar-
betet också bedrivas på den en-
skilda arbetsplatsen, i kontak-
ten kolleger emellan för att at-
tityder skall förändras. Och här
är trygga anställningsförhål-
landen en absolut förutsättning
för att den enskilde skall kunna
ställa krav.

Det jag vänder mig emot är
den känsla av uppgivenhet i ar-
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Till »korrespondens» välkomnas korta inlägg (högst 400 ord
plus, om nödvändigt, ett fåtal referenser), i två exemplar och

med dubbelt radavstånd.

Eftersom korrespondensspalterna är ett mått på läsarnas in-
tresse för tidningen vill vi även fortsättningsvis värna om den-
na avdelning, som har högt läsvärde. Genom att varje insän-
darskribent fattar sig kort kan vi bereda plats för fler och pu-

blicera snabbare.

Redaktionen förbehåller sig rätten att rubricera och förkorta
inlägg. För att påskynda publiceringen sänds normalt inget

korrektur till författaren.
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