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ett fel. En patient har rätt att få skade-
stånd även för en skada som uppstått vid
en riskfylld behandling. Ofta är det
sjukhusen som tvingas betala eller läka-
rens försäkringsbolag.

Disciplinpåföljd
En läkare kan också få ett discipli-

närt straff av läkarorganisationen Ordre
des Médecins. Om läkaren arbetar inom
den offentliga vården kan han anmälas
av allmänna åklagaren, av sjukvårdsmi-
nistern eller av landshövdingen. Privat-
läkare kan däremot anmälas av patien-
ter eller kolleger.

Läkarorganisationens regionala sty-
relse kan ge en anmärkning, en varning,
tillfälligt yrkesförbud eller besluta att
läkaren får livstids yrkesförbud. 

Beslutet om livstids yrkesförbud går
att ompröva efter tre års tid, om den
dömde läkaren önskar få sitt fall omprö-

vat. Förhandlingarna är öppna för all-
mänheten och läkaren får oftast sitt
namn publicerat i lokaltidningen vid en
fällande dom.

1 800 anmälningar prövas årligen av
läkarorganisationen. I 80 procent av fal-
len förklaras läkaren vara skyldig. En
läkare har rätt att överklaga den regio-
nala läkarorganisationens domslut. Då
prövas fallet inför den nationella läkar-
organisationens juridiska kommitté.

Enligt den nationella läkarorganisa-
tionens generalsekreterare, Olivier Du-
bois, har antalet anmälningar ökat med
30 procent under de senaste tre åren.

– Ökningen är markant. Men vi är
långt ifrån situationen i USA, där ska-
deståndsfallen fått orimliga proportio-
ner, säger Olivier Dubois.

– Det bästa sättet att förhindra en
kraftig ökning av rättsliga processer
inom det medicinska området är att för-

bättra informationen till patienterna. Pa-
tienterna måste bli medvetna om att me-
dicinska ingrepp och operationer alltid
medför en risk, hävdar Olivier Dubois.

Men det finns en allmän rädsla inom
läkarkåren att allmänhetens krav på
»perfekt vård» kommer att öka.

Nyligen beslutade den franska
sjukvårdsministern att speciella regler
ska gälla inför estetiska operationer. Pa-
tienten ska i vittnes närvaro skriva un-
der ett intyg på att han eller hon fått in-
formation om vilken typ av kirurgiska
ingrepp som kommer att ske och vilka
risker dessa medför.

Enligt franska läkare är det troligt att
den här typen av intyg kommer att spri-
da sig till andra områden inom vården i
framtiden.

Anna Trenning-Himmelsbach
frilansjournalist 
Frankrike

Socialstyrelsen

Oförändrade regler 
för vikariat
Medicine studerande som vill

arbeta som läkarvikarie i som-
mar måste bl a ha läst tio termi-
ner. Dessutom måste arbetsgiva-
ren ha misslyckats med att an-
ställa behörig personal. 

Detta kräver Socialstyrelsen
för att bevilja dispens från det
generella vikariatsförbudet för
medicine studerande. Det inne-
bär att samma regler som förra
året gäller.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 1992:3) är det bara styrelsen
som kan ge dispens från det generella
förbudet för medicine studerande att vi-
kariera som läkare. Inför sommaren på-
minner Socialstyrelsen att detta fortfa-
rande gäller. 

Socialstyrelsen ställer flera villkor
för att ge dispens från vikariatsförbudet.
Det första kravet är att den medicine
studerande har fullgjort termin tio med
godkända kurser och tentamina samt
tentamen med godkänt resultat i det
ämne vikariatet gäller.

Socialstyrelsen kräver dessutom att
arbetsgivaren ska ha misslycktas med
att rekrytera behörig personal. Detta
ska arbetsgivaren kunna visa t ex ge-
nom att redogöra för kontakter med ar-
betsförmedlingen och annonsering.

Först när arbetsgivaren uttömt alla
möjligheter att rekrytera behörig perso-

nal är det enligt Socialstyrelsen någon
idé att begära dispens från vikariatsför-
budet för medicine studerande. Senast
tre veckor innan vikariatet ska börja ska
Socialstyrelsen ha dispensansökan.

Precis som förra året kan medicine
studerande inte heller vikariera som
sjuksköterskor. •

Nu finns 
hämtfax på 
Läkarförbundet

Strax före påsk startade Lä-
karförbundet ytterligare en ser-
vicekanal för medlemmarna,
Läkarförbundets medlemsfax. 

Genom att ringa 08/790 09 50 kan
medlemmarna nu beställa information
från förbundet dygnet runt. Det som be-
hövs är en tonvalstelefon och ett fax-
nummer där informationen kan tas
emot. Ringer man till medlemsfaxen
via en telefonväxel bör man ta reda på
hur tonvalet aktiveras för att medlems-
faxen ska fungera.

På numret för medlemsfaxen vägle-
der en telefonröst steg för steg hur det
hela går till. Det går att beställa upp till
tre dokument per gång. 

För att kunna beställa behövs doku-
mentnummer. Dessa får man genom att
först beställa en innehållsförteckning.

Kodade dokument
Vissa dokument är tillgängliga en-

bart för Läkarförbundets medlemmar.
För att beställa dem behövs en kod som
finns på inbetalningsavin för medlems-
avgiften.

De dokument som nu finns att bestäl-
la gäller bl a områdena tillsättning av lä-
kartjänster, råd inför nyanställning, lö-
nestatistik, anställningsvillkor, privat-
läkare, adress- och telefonlistor samt
allmänt. Det går även att beställa för-
bundets pressmeddelanden och Läkar-
tidningens anvisningar till författare. •

VÅRDGARANTI. I höstas beslutade
regeringen att avskaffa den gamla vård-
garantin. I stället infördes tidsgränser
inom vilka patienten har rätt att få träf-
fa läkare (LT 47/96). Regeringen med-
delade detta i en skrivelse till riksdagen.
Skrivelsen ledde till fyra motioner, som
nu har behandlats av riksdagen jämte
nio yrkanden i motioner från den all-
männa motionstiden. Riksdagen avslog
yrkandena från moderaterna, folkparti-
et och kristdemokraterna om att utveck-
la den gamla vårdgarantin. Skrivelsen
har riksdagen lagt till handlingarna •

SACO-MEDLEMMAR. Saco har nu
drygt 407 000 medlemmar jämfört med
399 000 för ett år sedan. Det är en ök-
ning med 8 000. Totalt redovisar de 24
Saco-förbunden en ökning på totalt
18 666 medlemmar eller 4,8 procent un-
der 1966. Störst är Civilingenjörsför-
bundet med 68 000 medlemmar. Sveri-
ges läkarförbund har nu 34 968 med-
lemmar, en ökning med 452 jämfört
med året innan. •


