
dock negativt med avseende på
rutpturdiagnos. Undersökning-
en visar snarare tecken på
»seninflammation».

Vidare händelseförlopp re-
fereras icke men i januari ope-
reras patienten varvid man fin-
ner »gammal obehandlad häl-
seneruptur». Patienten anmäler
den primärt undersökande lä-
karen för försummelse och
»slarvig undersökning».
Nämnden finner kritiken berät-
tigad, anser att läkaren genom-
fört en otillfredsställande un-
dersökning och tilldelar veder-
börande en erinran!!

Ett inte alls osannolikt utan
tvärtom högst tänkbart förlopp
är enligt vår mening följande:

Patienten ådrar sig vid det
initiala traumat en partiell rup-
tur med åtföljande blödning.
Senare utvecklas en kronisk
tendinit som försvagar sensub-
stansen och leder till ruptur.
Det måste dock betraktas som
synnerligen ovisst när denna
ruptur uppstått.

Klargöranden önskas
Vi på ortopediska kliniken

anser det vara av stort värde,
inte minst av pedagogiska skäl,
att nämnden ger svar på följan-
de frågor:

1. Kan en total hälsenerup-
tur vara förenlig med intakt
förmåga att gå upp på och stå
på tå?

2. Den ortoped som i andra
hand undersökte patienten
gjorde uppenbarligen samma
bedömning som den av nämn-
den åthutade kollegan. Borde
inte i konsekvensens namn
samma disciplinära pekfinger
riktas mot denne ortoped?

3. Hur förklarar nämnden
den i rupturavseende negativa
undersökningen med MRT i
november månad?

4. Nämnden anser att »en
noggrannare undersökning
borde ha lett fram till diagno-
sen total hälseneruptur». Kan
nämnden för oss »vardagsorto-

peder» ange vilka undersök-
ningar som talar för ruptur av
achillessenan om nu sådan i
verkligheten inte föreligger?

Vi ser med intresse fram
mot några klargörande kom-
mentarer.

Lars Ottosson
överläkare, ortopediska
kliniken, Borås, för alla
läkare vid kliniken

Replik:

Olika
undersökningar
ej gjorda
Vi vill här kort försöka be-

lysa hur nämnden arbetar och
besvara de frågor Lars Ottos-
son har ställt.

Ansvarsnämnden har bl a
till uppgift att efter anmälan
om fel i yrkesutövningen pröva
frågor om disciplinpåföljd för
dem som tillhör hälso- och
sjukvårdspersonalen. Formellt
är nämnden en statlig förvalt-
ningsmyndighet, men ramen
för nämndens prövning be-
stäms – i likhet med domstolars
prövning – av de anmärkningar
som anmälaren framställer.
Nämnden kan därför inte – som
Lars Ottosson kanske önskar –
»rikta samma disciplinära pek-
finger» mot en annan ortoped
som också hade undersökt pati-
enten i ärendet men som inte
blivit anmäld.

Stå på tå
Huvudpunkten av Lars Ot-

tossons kritik ligger emellertid
på det rent medicinska planet.
Han frågar om en total hälsene-

ruptur kan vara förenlig med
intakt förmåga att gå upp på
och stå på tå. Nej det kan den
inte, men i det aktuella fallet
gav utredningen vid handen att
en sådan undersökning inte
hade utförts.

Utfylld av ärrvävnad
En annan fråga som ställts

är hur den i rupturavseende ne-
gativa undersökningen kan för-
klaras med MRT i november
månad. Den ej anmälde ortope-
dens undersökning utfördes
sex veckor efter traumat. Det är
väl känt att akillessenerupturer
läker spontant och vid tidpunk-
ten för ortopedens undersök-
ning var sannolikt sendefekten
utfylld av ärrvävnad, varför
kontinuitet fanns i senan.

Olika undersöknings-
metoder
Vid misstanke om hälsene-

ruptur finns det flera kliniska
undersökningar som bör eller
skall utföras. En sådan är pröv-
ning av förmågan att aktivt
plantarflektera den skadade fo-
ten mot motstånd, t ex att stå på
tå på det skadade benet. Avsak-
nad av förmågan talar för rup-
tur. En annan undersökning är
Thomsons test. En aktiv fot-
flexion utlöses normalt av vad-
kompression. Avsaknad av så-
dan flexion talar för ruptur. Yt-
terligare en undersökning är
palpation av hälsenan. En rup-
tur känns i regel som defekt i
senans kontinuitet.

HSANs slutsats av utred-
ningen i ärendet var att läkaren
inte utfört dessa undersökning-
ar samt att han inte dokumente-
rat anamnes och status på ett
tillfredsställande sätt.

Lars-Åke Johnsson
ordförande i HSAN
Richard Wallensten
docent, överläkare och
HSANs föredragande i
ärenden rörande ortopedi

Rikskvinno-
centrum finns
i Uppsala
Asta-teamet i Umeå efterly-

ser i Läkartidningen 39/96 and-
ra enheter inom hälso- och
sjukvården som vänder sig till
kvinnor som utsatts för sexua-
liserat våld.

Vid Akademiska sjukhuset
i Uppsala finns sedan 1994
Rikskvinnocentrum för kvin-
nor som misshandlats och
våldtagits. Det har kommit till
på Kvinnovåldskommissio-
nens (SOU 1994:56) förslag
och skall vara ett resurs- och
kunskapscenter för hela landet.
Det är unikt i sitt slag i den of-
fentliga vården, och har till
uppgift att skapa modeller och
metoder för ett bättre omhän-
dertagande samt att initiera
forskning och utbilda och in-
formera om sexualiserat våld.
Rikskvinnocentrum finansie-
ras till hälften av staten och till
hälften av Landstinget i Uppsa-
la län.

Arbetet skall bedrivas ur ett
kvinnoperspektiv. Det förut-
sätter kunskap om kvinnopsy-
kologi och kvinnors ställning i
samhället och en insikt om vil-
ket multitrauma kvinnan ut-
satts för och hur det påverkar
hela hennes liv.

Patientverksamhet
Rikskvinnocentrum tar emot

jourfall dygnet runt, men har
också tidsbeställd mottagning
dagtid hos läkare och kurator.
En särskild jourlinje av kvinn-
liga gynekologer med kompe-
tens i sexualiserat våld ställer
upp med beredskap utöver sin
vanliga tjänstgöring för akuta
fall. Sedan starten i oktober
1995 har över 700 öppenvårds-
besök ägt rum. Den telefonlin-
je som är öppen dag och natt för
rådgivning och stöd har hittills
tagit emot mellan 100 och 120
samtal i månaden till största
delen från patienter, men också
från organisationer och utbild-
ningsansvariga i samhället.

Avgörande är ett nära sam-
arbete mellan de myndigheter
som den utsatta kvinnan be-
höver ha kontakt med för att
lösa den komplexa situation
hon befinner sig i.

Utbildning
och information
Ämnet sexualiserat våld är

en särskild kompetens. Riks-
kvinnocentrum utbildar konti-
nuerligt sjukvårdspersonal
både i sluten och öppen vård.
Där belyses ämnet från socio-
logisk, juridisk, medicinsk och
omvårdnadvetenskaplig syn-
punkt. Rikskvinnocentrum har
också fått statliga medel för att
utarbeta en ny modell för un-
dervisning av läkarstuderande,
som nu prövas i Uppsala. Un-
der utbildningens tre sista ter-
miner tas ämnet upp ur olika
aspekter.

Därtill kommer rådgivning
och information om patientom-
händertagandet och om sexua-
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liserat våld till andra organisa-
tioner i samhället och till all-
mänheten.

Forskning och utveckling
All verksamhet dokumente-

ras grundligt. Den databas som
byggs upp är en grund för vida-
re kunskap om orsaker till och
effekten av åtgärder mot sexu-
aliserat våld. Det går att följa
ett ärende från första kontakten
med Rikskvinnocentrum via
den medicinska undersökning-
en, rättsintygets utformning,
det psykosociala omhänderta-
gandet vidare genom rättspro-
cessen, till påföljd och skade-
ståndsstorlek och hur de olika
faktorerna påverkar varandra.

Rikskvinnocentrum har
också tagit initiativ till ett nor-
diskt forskarnätverk om våld
mot kvinnor.

Det sexualiserade våldet i
alla sina yttringar, som existe-
rar även i vårt så kallade jäm-
ställda samhälle, måste synlig-
göras och bekämpas med all
kraft. Hälso- och sjukvården
torde vara särskilt skickad för
den uppgiften.

Barbro Posse
informatör,
Rikskvinnocentrum
Gun Heimer
docent, överläkare, chef för
Rikskvinnocentrum, Aka-
demiska sjukhuset, Uppsala

Läkarkårens
integritet
ifrågasätts
I och med den alltmer ag-

gressiva marknadsföringen av
den nya generationens antide-
pressiva, i synnerhet direkt till
presumtiva »konsumenter», är
det viktigt att vi använder vår
förskrivningsrätt med stor ur-
skiljning.

Detta påpekas både av Hans
Ågren och Johan Cullberg i Lä-
kartidningen 46/96. Vikten av
kunskap och insikt hos den be-
handlande läkaren påpekas
också.

Idag får tyvärr många läka-
re en stor del av sin vidareut-
bildning mer  via läkemedels-
industrin än via arbetsgivaren
på grund av det svåra ekono-
miska läget i landstingen

Svårt ta sig tid
Ett annat problem är det

ökade prestationskravet på lä-
karkåren. Det är som bekant
mindre tidsödande att skriva ut
ett recept än att stålsätta sig mot

kön i väntrummet och ta sig tid
med det viktiga samtalet.

Läkarkårens integritet ifrå-
gasätts för närvarande i mass-
medierna. Vi har kanske för lite
tid och ork att försvara oss.

I mitt arbete med lands-
tingsanställda upplever jag en
tilltagande uppgivenhet och en
utbrändhet hos personalen på
alla nivåer. Medicinsk perso-
nal har en benägenhet att själv-
medicinera, och man kan spe-
kulera i hur stor plats »lycko-
pillret» tar.

Läkartidningen har påbörjat
en viktig debatt om läkares re-
lation till läkemedelsindustrin
och även tidigare rapporterat
om vissa läkargruppers allt
svårare och stressigare arbets-
miljö.

Kåren riskerar att bli synda-
bockar i det politiska och mass-
mediala debattklimat vi lever i
idag om vi inte orkar bemöta
det på rätt sätt.

Lene Rask
företagsöverläkare,
Landstingshälsan
Skaraborg

Gravt miss-
visande bild av
dementas behov
i HSU2000
Insjuknande i demens ökar

med stigande ålder och drabbar
ca 5 procent av alla äldre än 65
år. Totalt finns ca 150 000 de-

menta, av dessa har två tredje-
delar sådant handikapp att de
inte klarar dagligt liv utan
hjälp.

Trots att anhöriga i mycket
stor utsträckning ger vård till
dementa är demens huvudor-
sak till boende i sjukhem eller
gruppboende. Den totala sam-
hällskostnaden för demens kan
beräknas till 30–35 miljarder
kronor.

Utredningen om hälso- och
sjukvårdens framtida resursbe-
hov hade bl a att ta ställning till
de äldres behov av vård och
omsorg. Vidare skulle utred-
ningen belysa samordningen
mellan kommunernas och
landstingens hälso- och sjuk-
vård och brister i den kommu-
nala sjukvårdens medicinska
kvalitet. Dessa aspekter berör
då framför allt personer med
demens.

Demens nämns knappt
Det är med stor förvåning

man ser att demens nästan inte
är nämnt i HSU2000. I förbigå-
ende noteras kommunernas
stora kostnader för vård av per-
soner med demens. Bland kost-
nadskrävande sjukdomar redo-
visas demens under rubriken
schizofreni och övriga psyko-
ser, vilket medför helt missvi-
sande bild av sjukvårdsbeho-
ven. Landstingens och kom-
munens olika uppgifter om de-
mensvården och det samspel
som bör finnas därvidlag
nämns inte. Inte heller  diskute-
ras dementas speciella behov
av boende eller anhörigas situ-
ation och behov. I avsnitten om
kostnadskrävande sjukdomar

belyses endast sjukvårdens
kostnader, vilket gör att kom-
munernas kostnader för de-
mensvård förbises.

Den missvisande bilden av
dementas situation i HSU2000
är, tyvärr, ytterligare ett exem-
pel på hur denna mycket stora
sjukvårdsgrupp ofta helt förbi-
ses. Det är väl känt att diagno-
sen demens alltför sällan regi-
streras inom sjukvården och att
de registrerade diagnoserna
därigenom mer avser andra
sjukdomar, som i sig kan vara
sekundära till demenssjukdo-
men. Så registreras t ex inte de-
mens som dödsorsak, fastän
överdödligheten vid grav de-
mens är avsevärd.

Otillräckligt belyst
Man hade förväntat att

HSU2000 skulle ha belyst de
dementas situation i sjukvår-
den idag: Att det finns helt
otillräckliga resurser; att kun-
skapen om demens i de flesta
delar av sjuk- och hälsovård är
otillräckliga; att det behövs en
tidig diagnostik, som i många
fall initierar en behandling som
kan påverka sjukdomssym-
tom; att nya behandlingsmeto-
der snart kommer att finnas till-
gängliga. Att aktivitet och sti-
mulans är viktiga; att anhöriga
är i behov av stöd.

Möjligheter till
behandling finns
HSU2000 gör sig skyldig

till det svåra misstaget att be-
trakta hjärnans sjukdomar i
hög ålder som icke behand-
lingsbara och reducera behovet
av medicinska insatser till om-
vårdnad. Äldre människor med
kognitiv störning borde i stället
framhållas som en utmaning
för forskning och utvecklings-
arbete. Redan idag finns möj-
ligheter till medicinsk behand-
ling och stimulans för hemma-
boende som, om de genomför-
des, skulle kunna reducera de
kostnader för sjukhemsvård,
som idag utgör den största pos-
ten vad avser hälso- och sjuk-
vård av dementa.

De brister som finns vad av-
ser demens i HSU2000 är myc-
ket allvarliga. Utredningen i
nuvarande form får inte ligga
till grund för planeringen av de
äldres hälso- och sjukvård. En
översyn måste snarast ske för
att komplettera och modifiera
med uppgifter om patienter
med minnesstörning och de-
mens, deras situation i vården
idag, och framtida sjukvårds-
behov.

Ingvar Karlsson
docent,
psykiatriska kliniken,
Mölndals sjukhus
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