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Ekonomisk ersättning för sjukdom
eller skada grundar sig alltid på någon
form av värdering från försäkringsbo-
lag eller myndighet. Allt efter hur nya
uppfattningar kommer fram förskjuts
dessa värderingar, och nya ekonomiska
ersättningar tillämpas.

Det är värdefullt att den kliniskt
verksamme läkaren får kännedom om
hur reglerna för dessa ersättningar till-
lämpas på sätt som Läkartidningens se-
rie Försäkringsmedicin presenterat. Det
finns dock risk för att framställningen
kan tolkas så att nuvarande regler är de-
finitiva och för alltid gällande, varför
kritiska kommentarer från praktisk
verksamhet kan komplettera serien.

Målet med ekonomisk reglering av
sjukdom eller olycksfall måste vara att
både den sjuke och försäkringsgivaren
känner att tillståndet är korrekt värde-
rat. Hur ofta det sker är svårt att värde-
ra, endast de som är uttalat missnöjda
för ärendet vidare för fortsatt prövning.

Den sjuke i underläge
Vid dessa prövningar har försäk-

ringsbolaget eller kassan ett mycket
starkt övertag. Man har sin profession
att bygga på, man har långvarig erfaren-
het, erfarna handläggare, jurister och lä-
kare. För den sjuke är det vanligtvis

första gången han befinner sig i situatio-
nen. Han har ingen tidigare erfarenhet
och har svårt att värdera skäligheten i de
ersättningar som erbjuds. Möjligheten
att få det prövat är att överklaga beslut.
Detta medför ekonomiska risker, då
man inte numera kan påräkna rättshjälp.
Beslut om ersättning från privata för-
säkringar kan prövas i speciella instan-
ser eller i civil domstol. Det finns möj-
ligheter att försäkringsbolaget står för
dessa kostnader. För att få sitt ärende
annorlunda bedömt än vad kassa eller
bolag gjort fordras det sakkunskap som
är helt fristående, exempelvis advokat
eller fristående läkare.

Objektivitet en utopi
I serien har Erland Lysell betonat att

sakkunnige läkaren är objektiv. Även
om det är en ambitiös målsättning så
framstår det som orealistiskt att någon
kan vara objektiv. Ordval eller vissa
kommentarer i en skriven text kan utlö-
sa en känslomässig reaktion som lätt
styr uppfattningen om och bedömning-
en av ett ärende. Många nyanser och in-
tryck av en sjuk persons förhållanden
kan försvinna eller bli felaktigt uppfat-
tade då den personliga kontakten elimi-
neras. Det skrivna ordet kan sällan på
tillfredsställande sätt ge information
om mänskligt lidande. Det är av detta
skäl betänkligt att journalkopior och in-
tyg får ha den tyngd som de faktiskt har
vid skadebedömning.

Missvisande
journalanteckningar
I serien har framhållits att journaler

skall vara väl förda och noggrant återge
vad som iakttagits. Att så inte är fal-
let – och aldrig kommer att vara
det – vet envar som har klinisk erfaren-
het av sjukvård, särskilt akutvård. Jour-
nalanteckningar utgör ett koncentrat av
det som läkaren i en viss situation anser
vara mest adekvat och relevant. Dessa
förhållanden kan visa sig vara oriktiga
och vid en senare försäkringsbedöm-
ning försätta patienten i en besvärlig si-
tuation. Det är inte ovanligt att en pa-
tient i sin journal inte känner igen be-
skrivningen av sin situation, den kan
kan vara felaktig. Att som förtroendelä-
kare lita helt på journalanteckningar är

därför vanskligt, och det medför risk för
allvarliga missgrepp.

Som exempel på detta kan anföras en
kvinna i vars journal det finns noterat att
hennes bröder haft blodpropp i hjärnan.
Hon har bara haft en bror, och denne
hade aldrig haft någon blodpropp. Trots
detta uppenbara fel argumenterade sak-
kunnig läkare som om uppgiften i jour-
nalen hade stor betydelse för ett sjuk-
domsfall och att uppgiften ägde större
trovärdighet än den försäkrades påpe-
kande om det uppenbara felet.

Förtroendeläkaren partisk?
Möjligheten att vara helt objektiv

försämras även av att förtroendeläkaren
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Omedveten partiskhet, miss-
visande journalanteckningar,
brist på personlig kontakt med
den sjuke är exempel på förete-
elser som kan vilseleda förtroen-
deläkaren i bedömningen av pa-
tienten. Utan att förringa den-
nes svåra och grannlaga arbets-
uppgifter finns det skäl för att
en sjuk person som känner sig
kränkt och felaktigt behandlad
får stöd av en annan läkare och
hjälp till rättslig prövning, som
regel med hjälp av advokat.

’’Det skrivna ordet kan
sällan på ett tillfredsstäl-
lande sätt ge information
om mänskligt lidande. Det
är av detta skäl betänkligt
att journalkopior och intyg
får ha den tyngd som de
faktiskt har vid skadebe-
dömning.’’



genom sitt arbete blir en naturlig del av
kassans eller bolagets verksamhet och
känner lojalitet med sin organisation.

Att sådana bindningar förekommer
kan noteras i ställningstaganden mot en
försäkrad där motiveringen för avslag
ges i svepande ordalag och utan hänvis-
ning till vetenskaplig litteratur. Som ex-
empel på detta kan anföras ett numera
vanligt uttryck att »tillståndet har läkt ut
under samordningstiden». För kroniska
muskulära belastningstillstånd i nacke
och skuldra hos kvinnor är detta sakligt
helt fel (vilket Carl Zetterberg förtjänst-
fullt påpekat i serien), men påståendet
används ändå av försäkringskasseläka-
re. Antingen beror det på en partisk in-
ställning eller på okunnighet.

Misstanke om partiskhet kan också
föreligga då en förtroendeläkare i ett ar-
betsskademål anser att en »artros i akro-
mioklavikularled är av genuin natur»
och att det föreligger »konstitutionell
grund» för att en 40-års man, som under
15 år arbetat med kraftiga vibrerande
uppgifter i besvärliga arbetsställningar,
har fått ensidig akromioklavikularleds-
artros. Läroböcker nämner inget om så-
dan ensidig akromioklavikularledsar-
tros hos 40-åriga, i övrigt friska män. 

Sådana exempel visar att man måste
vara mycket observant på sakkunnig-
eller förtroendeläkares ställningstagan-
den. Att en läkare har hög akademisk ti-
tel borgar inte för att denne är bättre
skickad än den behandlande läkaren att
bedöma en försäkrads lidande.

Patientstöd
från behandlande läkare
Den behandlande läkaren möter sin

patient på ett mer omfattande och enga-
gerat sätt än vad en förtroendeläkare
kan, och kanske skall, göra. När den be-
handlande läkaren inte kan förklara för
sin patient hur försäkringskassan eller
försäkringsbolaget gjort sin bedömning
är det naturligt att denne känner olust.
Läkaren får då inte låta sig passiviseras
av auktoritetstro och intala sig att be-
dömningen är korrekt.

Den sjuke är vanligtvis mycket
kränkt och låter inte sällan denna käns-
la gå ut över hela läkarkåren. Ofta frå-
gar sig vederbörande, inte utan fog, hur
en läkare kan göra en korrekt bedöm-
ning av den försäkrades situation utan
att personligen ha talat med honom och
hört hans synpunkter eller utan att man
tagit hänsyn till framförda synpunkter.
Om den behandlande läkaren då hjälper
och stöder sin patient kan mycken bit-
terhet motverkas.

Organspecialisten
underskattar livskvalitet
Ett påtagligt inslag i den kränktes

förtrytelse är att organspecialister inte
sällan har en tendens att underskatta den

stora förändring i livskvalitet som en
skada kan medföra. En kronisk nack-
skada utan röntgenologiskt påvisbara
skador kan medföra svåra lidanden vad
avser koncentrationsförmåga, havererat
sexualliv, sömnstörningar, ständig trött-
het m m, förhållanden som inte sällan
tillmäts mindre betydelse än t ex förlust
av en kroppsdel.

En påtaglig värdeförskjutning är
dock på gång. Sålunda har individer
med pisksnärtskador under 1990-talet
fått sina problem mer beaktade än för
tio år sedan, och man har ofta höjt er-
sättningen till dem.

Rättslig prövning
för korrekt beslut
Det är angeläget att påpeka att för-

säkringskassans eller försäkringsbola-
gets beslut inte självklart är riktigt. Rätt
är inte enbart en fråga om vad som är
korrekt från medicinsk synpunkt, utan
ytterst vad som döms i domstol. I detta
vägs inte bara medicinska synpunkter
in utan även rättsliga principer, exem-
pelvis hur konkurrerande skadeorsaker
skall bedömas.

Det förhållandet att två läkare (ex-
empelvis förtroendeläkare och behand-
lande läkare) har olika uppfattningar
om graden av smärta eller funktions-
störningar utgör inget anmärkningsvärt
förhållande i sig och bör inte bli föremål
för prestigebeteende. Det är i sådana
fall mer ändamålsenligt att båda parter-
na för fram sina synpunkter och argu-
ment inför domstol och att den på sed-
vanligt sätt dömer i målet.

Utan att ringakta förtroendeläkarens
ofta svåra och grannlaga arbetsuppgif-
ter finns det skäl för att en sjuk person
som känner sig kränkt eller felaktigt be-
handlad får stöd av annan läkare och
hjälp till en rättslig prövning, som regel
med hjälp av advokat. Ett sådant sätt att
hantera en person som känner sig för-
fördelad kan i långa loppet vara värde-
fullt för att behålla förtroendet för
läkarkåren. Utan sådant engagemang
finns det risk för att kåren uppfattas som
ett skrå som motverkar allmänhetens
behov av stöd. •
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Epidemi
= Nyhet
En enkel förklaring av begreppet

epidemi är att man ser fler fall än för-
väntat, dvs en överraskande stegring av
sjukdomsincidensen. Definitionsmäs-
sigt innebär det att en epidemi alltid kan
sägas vara en nyhet, och som sådan na-
turligtvis intressant för omvärld och
massmedier.

Rapporter om epidemier verkar ock-
så ha en tendens att utlösa larm som föl-
jer ett återkommande mönster; man har
till och med talat om att epidemier har
en gemensam »dramaturgi». Den jour-
nalistiska hanteringen och tolkningen
färgas förstås av samtiden, av vad som i
övrigt finns på dagsordningen.

Den danska televisionen presentera-
de förra året ett program där man gran-
skade massmediernas bevakning av det
misstänkta pestutbrottet i Indien som-
maren 1994. En nyhetsansvarig person
på en av världens största TV-stationer
medgav i en intervju att det fanns bris-
ter i den kritiska hållningen, men för-
svarade sig bland annat med att bara or-
det »pest» var nyhetsmässigt oemot-
ståndligt och fick redaktionen att gå ut
med obekräftade eller spekulativa upp-
gifter.

I en färsk artikel om medicinsk jour-
nalistik, »What is newsworthy?» (Lan-
cet den 27 april 1996), poängteras ock-
så att uppgifter om till exempel mördar-
bakterier och dödsvirus får större ge-
nomslagskraft än andra medicinska ny-
heter. Det kan förklara varför en svensk
kvällstidning nyligen lät löpsedel och
förstasida, under vinjetten EXTRA, ut-
brista »90 svenskar döda i galna ko-sju-
kan». Förutom att man syftar på patien-
ter som dött av Creutzfeldt–Jakobs
sjukdom har man – från uppgiften om
en årlig incidens av ett fall per miljon
(genomsnittligt 9 fall per år i Sverige) –
godtyckligt valt en tioårsperiod och där-
igenom fått sina 90 fall. Utformningen
ger också intryck av att ett samband
mellan de två sjukdomarna är fastställt.

Information om smittsamma sjukdo-
mar och epidemier ställer uppenbarli-
gen extra höga krav på ett gott samarbe-
te mellan läkare och journalister. Vi har
ett gemensamt intresse av korrekt infor-
mation om epidemiska utbrott; det kan
i många fall dessutom vara en viktig del
av epidemibekämpningen. Men ingen
ska förneka att rapporter om epidemier
också är spännande nyheter.

Epidemiologiska enheten,
Smittskyddsinstitutet
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