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NEW YORK. Inom psykia-
trin är anonymitetsskyddet en
integrerad del – och ofta en för-
utsättning– för behandlingen.
Men amerikanska psykiatrer
varnar nu för att försäkringsbo-
lagen i sin kostnadsjakt allt ofta-
re kräver att få undersöka de-
taljerade patientrapporter.

Dr Jennifer Katze, psykiater i Balti-
more, har ansett sig nödsakad att ge alla
nya patienter ett tvåsidigt informations-
blad, som varnar för att om patienten sö-
ker få behandlingen bekostad av sin för-
säkring kan försäkringsbolaget eller
HMOs tjänstemän kräva detaljerade per-
sonliga uppgifter för att klargöra om be-
handlingen är medicinskt nödvändig.

Det är en klar kränkning av psykote-
rapins konfidentiella natur, menar Kat-
ze, och tillägger att varje bolag har sina
egna rutiner för behandlingen av detta
material.

– Det står utanför min makt att för-
säkra att det kommer att behandlas dis-
kret, säger dr Katze. 

För fem år sedan svarade olika för-
säkringar för behandlingskostnaderna
för 95 procent av hennes patienter. 

Idag har den siffran sjunkit till mel-
lan 60 och 70 procent. Resterande pati-
enter betalar med egna medel, ofta i ett
försök att undvika att de intimaste detal-
jerna om deras liv och drömmar når
utanför psykiaterns dörr.

Intima uppgifter om 
bolagets alla kunder
Patienterna tycks ha fog för sina far-

hågor. En anställd vid försäkringsbola-
get Blue Cross/Blue Shield of Massa-
chusetts fann till sin fasa under en dator-
kurs sin kompletta psykiatriska rapport.  

Han hävdar att han kunnat leta fram
intima uppgifter om vilken Blue Cross-
kund som helst. Två dagar efter det att
han vittnat i ett omfattande åtal mot bo-
laget avskedades han.

I andra fall har anställda nekats en
väntad befordran, och funnit att arbets-
kamrater eller överordnade tagit del av
detaljer om den anställdes psykiatriska
behandling. 

Patienter har även funnit att allmän-
läkare refererat till patientens psykiat-
riska behandling redan vid första besö-
ket.

En vanligare effekt av det minskade
anonymitetsskyddet är att försäkrings-

bolag åberopar psykiska problem som
skäl till varför patienter vägras teckna
sjuk- och livförsäkringar.

Försäkringsbranschen försvarar sig
med att de endast tillämpar samma kri-
terier för behandlingens nödvändighet
och utsikt till framgång som gäller för
övriga medicinska discipliner.

– Den styrda vården är endast en re-
aktion mot vad som pågått under lång
tid: folk har under många år gått i tera-
pi utan någon hänsyn till vilka resurser
som spenderats och utan att några mål
för behandlingen fastställts, sade dr
Saul Feldman i en intervju nyligen. 

Saul Feldman är VD i US Behavio-
ral Health, som erbjuder 5,7 miljoner
amerikaner mentalvård och drogav-
vänjning.

– Vi vill från början fastställa mål
som patienten och terapeuten kan enas
om, och en tidsplan för att nå dessa mål,
sade Feldman.

Måste vara medicinskt motiverat
Mer än 70 procent av dem som är

försäkrade av arbetsgivaren tillhör nå-
gon form av HMO. För att dessa organi-
sationer ska stå för kostnaden av terapi
kräver de bevis för att behandlingen är
av medicinsk vikt.

Dr Ian Schaffer är psykiater vid Val-
ue Behavioral Health:

– När vi stöter på patienter som gått
i terapi i 13 år och fungerar bra i sam-
hället, då har vi att göra med människor
som må lära sig en hel del om sig själva.

– Men det borde inte betalas av för-
säkringsbolagen som en medicinsk
nödvändighet, säger Ian Schaffer.

Praktiserande psykiatrer menar att
anonymitetsskyddet är lika viktigt för
psykiatrin som den sterila kompressen
är för kirurgin. 

De påpekar att anonymiteten hotas
inte bara av HMO, utan också av åkla-
garmyndigheter som allt mer aggressivt
sökt tillgång till misstänktas psykiatris-
ka data.

Ett allvarligt problem
– Det är ett oerhört allvarligt pro-

blem, säger dr Harold Eist som är VD
vid American Psychiatric Association.
Anonymiteten är den viktigaste enskil-
da faktorn för patienter som söker hjälp.

1996 kan medföra klargöranden på
några punkter. Dels väntas Högsta dom-
stolen avgöra gränserna för myndighe-
ternas rätt till dessa uppgifter i brotts-
fall, dels ska senaten behandla ett lag-

förslag som ska skydda medicinsk in-
formation från missbruk.

Kritiker påpekar att det i dataåldern i
USA ännu inte finns någon lag som
skyddar medicinsk information, medan
till exempel en videobutiks lista över
kundernas hyrfilmer är skyddad från
främmande ögon.

Leif Bergström
frilansjournalist

Läkare i USA varnar:

Anonymiteten hotad 
inom psykiatrisk vård

Fullmäktige i Stockholms
läns landsting beslutade den 19
juni att genomföra det största
sparpaketet hittills inom sjuk-
vården i landet: 2,9 miljarder
ska sparas genom stora struk-
turförändringar under tre år. 

Redan den 10 juni var det meningen
att fullmäktige skulle klubba beslutet om
sparpaketet för Stockholms läns lands-
ting. 

Men efter 10 timmars debatt utnyttja-
de oppositionen, med moderater, center-
partister och folkpartister, möjligheten
till minoritetsbordläggning.

Frågan togs åter upp av landstings-
fullmäktige den 19 juni. Efter ytterliga-
re många timmars debatt antog full-
mäktige slutligen HSN-stabens förslag.

Det innebär bl a att Löwenströmska
sjukhuset och Nacka sjukhus övergår
från att vara akutsjukhus till att bli loka-
la sjukhus, utan egna förlossnings- och
akutavdelningar. HSN-stabens förslag
har beskrivits mer utförligt i LT 19/96
samt 23/96.

Under 1996 har sjukvården i Stock-
holms län 19,2 miljarder till sitt förfo-
gande. Målet är att nå ner till 18,6 mil-
jarder fram t o m 1998. 

Kostnader för pris och löneökningar,
2,4 miljarder, ska finansieras genom ra-
tionaliseringar. De 6 000 landstingsan-
ställda som blir övertaliga ska erbjudas
nya jobb eller utbildning. Ingen ska sä-
gas upp.

Den 1 september inleds genomfö-
randet av strukturförändringarna. Dessa
kommer att utvärderas kontinuerligt,
såväl medicinskt som ekonomiskt, av
bl a Socialstyrelsen. •

Fullmäktige i Stockholm

Beslut om 
rekordbesparing  


