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Omkring 10 procent av läkar-
na har missbruksproblem. Det
skriver Socialstyrelsen i en ny
rapport. Nu krävs det krafttag
för att lyfta fram problemet,
menar styrelsen som bl a vill
skapa en debatt om den sekre-
tess som idag gäller för behand-
lande läkare.

Våren 1995 fick samtliga sjukvårds-
huvudmän, samt vissa kommuner, pri-
vatpraktiker och enskilda vårdhem sva-
ra på en enkät från Socialstyrelsen. Syf-
tet var att kartlägga misstänkt eller kon-
staterat missbruk av alkohol och narko-
tika bland läkare och sjuksköterskor un-
der andra halvåret 1994.

Resultatet visade att missbruk miss-
tänktes eller hade konstaterats hos ca en
halv procent av läkarna och sjuksköter-
skorna.

– Enkäten ställdes förmodligen till
personer på för hög nivå, säger Gunnar
Fahlberg, chefsjurist på Socialstyrel-
sen. Den skulle även behövt vara mer
omfattande, helst genomförd av något
undersökningsinstitut. Men en sådan
omfattande studie hade vi inte möjlig-
het att göra.

Internationella studier har visat att
missbruksproblemen bland vårdperso-
nal är minst lika stora som bland befolk-
ningen i övrigt (ca 10 procent). I USA
finns över 22 000 alkoholiserade läkare
(12 procent), visar olika studier. 

I både England och USA är konsum-
tionen av lugnande medel högre bland
läkare än bland befolkningen i övrigt.

Experter djupintervjuade
Socialstyrelsen har nu följt upp en-

käten med djupintervjuer av svenska
experter, samt jämförelser med interna-
tionella studier. Bland de sju experter
som intervjuats finns chefsöverläkare
Lena Dahlgren vid Magnus Hussklini-
ken, Karolinska sjukhuset i Solna.

– Vi som arbetar med de här proble-
men ser att de är lika vanliga bland t ex
läkare som bland befolkningen i övrigt.
Men kolleger skyddar varandra, liksom
man även gör inom andra verksamheter
– allt tydligare ju högre upp på tjäns-
temannanivå man kommer, säger Lena
Dahlgren.

– Blundar man för problemet så blir
det så låga siffror som enkäten visade.
Samtidigt saknas det ofta kunskap om
vad man som chef ska göra om man upp-

täcker att någon har missbruksproblem.
Slutsatserna av djupintervjuerna,

tillsammans med enkätstudien och jäm-
förelser med internationella studier, är
att 8–12 procent av manliga läkare och
5–8 procent av kvinnliga har någon
form av missbruksproblem. Missbruk
definieras som upprepat bruk vilket lett
till att man inte kan sköta arbetet, med-
fört fysisk fara eller lett till ingripande
av myndighet, eller fortsatt bruk trots
återkommande sociala problem.

Enkätstudien för aktuella fall andra
halvåret 1994 visade att av 20 missbru-
kande läkare hade 18 specialistkompe-
tens. Tre av fyra hade anställts på den
aktuella arbetsplatsen före 1990. 

I hälften av fallen handlade det om
alkoholmissbruk, 6 procent om narkoti-
ka, 13 procent om läkemedel och i övri-
ga fall om blandmissbruk.

– Uppenbarligen rör det sig framför
allt om lite äldre läkare, säger Gunnar
Fahlberg

– Ifråga om alkoholmissbruket finns
det bland läkare, liksom inom andra
höglönegrupper, en ganska liberal in-
ställning. Det medför att man hellre sä-
ger till en kollega med problem »Gå
hem och vila dig», i stället för att verk-
ligen ta tag i problemet.

Det finns två viktiga faktorer som
påverkar förekomsten av missbruk, me-

nar Gunnar Fahlberg: läkarens förskriv-
ningsrätt och tillgång till medicinskåp. 

Socialstyrelsen ska så småningom
lägga fram förslag som utgår från resul-
taten i den studie som nu gjorts. Bl a kan
den författning om skyldighet att anmä-
la missbruksproblem till Socialstyrel-
sen föreslås arbetas om.

– Det är en gammal författning, från
början av 1970-talet, och många känner
inte till den, säger Gunnar Fahlberg.

Gunnar Fahlberg menar att man även
bör diskutera de sekretessregler som
idag gör att en behandlande läkare inte
kan anmäla en patient med missbruks-
problem, även om patienten är läkare.

– Vi diskuterar nu för- och nackdelar
med att kunna bryta sekretessen. Men
den frågan måste utredas ytterligare och
vi kommer inte att lägga fram något för-
slag kring detta i vår rapport.

Trycker tillbaka problemet
Jan Schöldström, chefsjurist på Lä-

karförbundet och sekreterare i Etik- och
förtroenderådet, tror att en försämrad
sekretess »är det effektivaste sättet att
ytterligare trycka tillbaka problemet».

– Etik- och förtroenderådet har lagt
fram ett förslag om att bilda ett kollegi-
alt nätverk för läkare likt den modell
som finns i Danmark, i stället för det nu-
varande systemet med förtroendeläka-
re, säger Jan Schöldström. 

– Nätverket bygger på att läkare ut-
bildade för ändamålet går in och ger
stöd och råd till kolleger som t ex har
missbruksproblem.

Peter Örn

Socialstyrelsen i ny rapport:

Var tionde läkare 
har missbruksproblem

Det finns två viktiga faktorer som
påverkar förekomsten av missbruk bland
läkare, menar Socialstyrelsen:
förskrivningsrätt och tillgång till
medicinskåp.
Personen på bilden har inget samband
med artikeln. 


