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Författarinnan, nu medelål-
ders, tillbringade några av sina
ungdomsår på mentalsjukhus i
USA. Tiden var 60-tal, Viet-
namkriget pågick, liksom Flo-
wer power-rörelsen. Den unga
Susanna brottas med identitets-
problem av existentiell art och
har svårt att anpassa sig till de
krav omgivningen ställer.

Hon tas in på mentalsjukhus
1967 efter en läkarundersök-
ning på endast 20 minuter.
Diagnosen blev borderline-
personlighetsstörning. Två år
senare skrivs hon ut. »Som tur
var mottag jag ett frieri och de
släppte ut mig från sjukhuset.
År 1968 insåg alla värdet av ett
giftermålsanbud.» Detta är nog
en av de få meningar i boken
som inte har aktualitet idag. I
övrigt skulle denna skildring
av livet innanför murarna kun-
na ha utspelat sig 1996. Även
om de flesta mentalsjukhus-
platser är nerlagda så bedrivs
viss del av den slutna psykiat-
riska vården fortfarande under
alltför institutionsliknande for-
mer.

Fråntagen
sin värdighet
Författarinnan beskriver väl

hur hon blev avklädd sin
mänskliga värdighet och får gå
in i den värld av icke individan-
passade regler och rutiner som
den psykiatriska vården er-
bjöd. Särskilt illustrativ är be-
skrivningen av hierarkin och
organisationen vid promenad
med personal och frigång; ett
sinnrikt utarbetat system vär-
digt en militärstrateg.

Hur vistelsen passiviserar
och objektiviserar patienterna
skildras också övertygande.
Efter en tid har de helt glömt
bort tidigare inlärda färdighe-
ter som att fylla i postblanket-
ter och dylikt. Allt tas om hand
av institutionen. Efter en tids
vistelse vågar man inte lita på
sin egen förmåga.

Skildringen av hennes tid
som patient är många gånger
dråplig, och detta distanserade
sätt att idag se tillbaka på »de

förlorade åren» döljer kanske
väl mycket den sorg och smär-
ta som borde lyfts fram i texten
för att göra den mer verklig och
biografisk. Nu blir den snarast
en hågkomst, som ger intryck
av att de tunga delarna fått ett
minnets silverfärgade skimmer
över sig.

Läsvärd för lekmän
och professionella
Boken är ändå läsvärd. Tex-

ten är lättillgänglig och fly-
hänt, och den kan läsas med be-
hållning av såväl professionel-
la som »amatörer». En stilla
undran efter avslutad läsning är
om patienten blivit kvar på
sjukhuset om inte »prinsen på
sin vita springare» kommit.

Vi vet för lite idag vad som
blev vändpunkten för patien-
terna, vad som får dem att till-
friskna. Det är inte alla gånger
enbart den medicinska behand-
lingen utan förmodligen en
kombination av flera faktorer
av såväl medicinsk som psyko-
logisk och social natur, vilket
denna skildring är ett tydligt
exempel på. •
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Detta är inte den första
bok som ges ut om Hälso-

och sjukvårdens ansvars-
nämnds (HSANs) verksamhet
men utan tvekan den mest om-
fattande. Författaren, som är
pol mag har valt ut flera hun-
dra, mestadels fällande, an-
svarsnämndsdomar från de se-
naste 20 åren och presenterar
dem in extenso. Han har lagt
ned ett betydande arbete på att
systematisera dem och samla
dem i ett drygt 20-tal olika ty-
per av fel och försummelser,
vilket gör boken värdefull som
uppslagsverk.

Han redogör också för An-
svarsnämndens sammansätt-
ning, hur den arbetar, konse-
kvenserna av en disciplinär be-
straffning, hur ett eventuellt
överklagande går till och vilka
resultat det brukar ge. Dessut-
om redovisas de lagstiftnings-
förändringar som trädde i kraft
1994 och som innebar att Till-
synslagen ersattes av Åliggan-
delagen och Disciplinpåföljds-
lagen. Boken är refererande
snarare än analyserande. Nå-
gon kritik av HSANs verksam-
het ger sig författaren sålunda
inte in på, inte heller görs några
försök att bedöma den discipli-
nära bestraffningens eventuel-
la värde för sjukvården.

Mediko-legala
problem dominerar
Den intressantaste delen av

boken är kanske inte den som
redovisar sådana anmälnings-
ärenden som föranletts av rent
medicinska felbedömningar
och misstag. Denna typ av
ärenden har presenterats med
större sakkunskap i andra sam-
manhang, bl a regelbundet i
Läkartidningen. Med Ring-
bloms bakgrund är det inte
överraskande att mediko-lega-
la problem, t ex rörande re-
cept-, remiss- och intygsskriv-
ning, sekretessfrågor etc, har
fått en framskjutande plats i
boken. Detta är också ett områ-
de där läkare ofta är mindre väl
bevandrade. Man blir förvånad
över att se hur lätt det är att ådra
sig en disciplinär bestraffning
inom dessa områden för fel
som kan upplevas som ganska
formella, och knappast medför
skador eller problem för pati-
enten.

Här ett exempel: En läkare
bestraffades för att ha skrivit
ett intyg som hade denna for-
mulering: »Härmed intygas att
A är sjukskriven av mig under
tiden . . . Att enligt min mening
äger han laga förfall för uteva-
ro för domstolsförhandlingar

t o m . . . » Tingsrätten anmäl-
de kollegan till Socialstyrel-
sen. HSANs bestraffning moti-
verades av att intyget måste
»innehålla mer än enbart upp-
gift om att patienten var sjuk-
skriven». Dessutom påpekades
att det »ej är läkaren utan dom-
stolen som har att avgöra om
laga förfall föreligger». – Man
kan tycka att intyget är väl torf-
tigt och knappast kunde ligga
till grund för ett ställningsta-
gande av tingsrätten. Det är
ändå svårt att förstå varför det
skulle föranleda disciplinär be-
straffning. Det fanns ju inte ett
osant ord i intyget! För övrigt
finns liknande exempel på att
läkaren angett diagnosen och
därför bestraffats för brott mot
tystnadsplikten. Det kanske
var det kollegan var rädd för?

Påpekar bristande
konsekvens hos HSAN
I andra fall visar HSAN en

anmärkningsvärd inkonse-
kvens i sina bedömningar. Här
är ett exempel: En läkare kon-
taktades år 1986 av en patient
som ville HIV-testas och få in-
tyg att han inte hade aids om
provet utföll negativt, i annat
fall ville han förbli anonym. Då
han återkom för att få besked
om resultatet, som var negativt,
frågade läkaren vad han skulle
ha intyget till. Patienten ville
inte svara utan angav att det var
hans privatsak. Han fick då
bara en kopia av testresultatet,
vilket han inte var nöjd med.
En HSAN-anmälan resultera-
de i att läkaren tilldelades en
disciplinär bestraffning för att
han vägrat »utfärda intyg om
vård».

Ändamålet med intyget
»saknar betydelse» enligt
HSAN. Men läkaren hade tyd-
ligen läst »Socialstyrelsens fö-
reskrifter för hälso- och sjuk-
vårdspersonalen om avfattan-
de av intyg m m» av den 10
mars 1981. Dessa föreskrifter
gäller »intyg och liknande
handlingar oavsett hur de be-
tecknas». Där fastslås katego-
riskt att »intygsutfärdaren skall
först ta reda på ändamålet med
intyget». Menade Socialstyrel-
sen verkligen att intyg måste
utfärdas oberoende av om pati-
enten svarar på frågan eller
inte? Det menade tydligen inte
HSAN år 1992. Då bestraffa-
des nämligen en kollega för att
han skrivit ut ett intyg men
»inte tagit reda på syftet med
intyget«!

Ofullständigt recept
kan ge varning
Även receptskrivning in-

rymmer oanade faror för disci-
plinär bestraffning. Få läkare

2086 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR  21  •  1996

NYA BÖCKER


