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framgår att myndigheten fattat beslutet
på ofullständiga uppgifter utan själv-
ständiga överväganden, kan detta vid en
juridisk prövning leda till att beslutets
sakliga grund kommer att ifrågasättas
och därför ogillas, ändras eller återför-
visas av domstolen till myndigheten för
vidare utredning - något som i sin tur
kan vara till nackdel för vår patient.

Behöver ej vara sanningen.. .!
I praktiken är det därför bäst att man

som enskild läkare sakligt och korrekt
redovisar alla kända omständigheter i
fallet. Har man information som man ej
anser sig kunna dokumentera och vida-
rebefordra kan man inte förvänta sig att
få gehör för denna del  av argumentatio-
nen.

Samtidigt gäller att de redovisade
sakskälen inte i juridisk mening be-
höver vara sanna–det räcker med en re-

dovisning av vem som lämnat uppgif -
terna och omständigheterna under vilka
uppgifterna lämnades. Jag är fullt med-
veten om att detta kan stå i konflikt med
läkarens etiska regler och medföra att
omfattningen av dokumentationen i
journalen kan behöva vägas mot indivi-
dens berättigade behov av integritet.

Det finns goda skäl att beakta dessa
mycket viktiga frågeställningar, men
man måste då som läkare vara medve-
ten om att en myndighet och en domstol
icke kan ta hänsyn till argument som
inte är redovisade i underlagen. Vad
gäller styrkan i »bevisningen» är det
upp till den enskilda myndigheten i
första hand och domstolen i andra hand
att avgöra detta .

Goda intyg främjar patienten
Förvisso blir läkarens vardag allt

mer pressad med många gånger min-

skade resurser och samtidigt ökade krav
ifrån såväl uppdragsgivare som patien-
ter. Mycket tid går åt till att rätta till
ofullkomligheter i sjukvårdsproduktio-
nen, varvid vi ständigt strävar efter ökad
effektivitet i de sjukvårdande åtgärder-
na.

Att utfärda intyg kring patienten och
dennes situation är inte bara en skyldig-
het enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
Många gånger är det en utav flera nöd-
vändiga och välmotiverade åtgärder för
att befordra individens hälsa på såväl
kort som lång sikt.

Det är därför min övertygelse att en
anpassning till gällande förhållanden
enligt ovan kommer att medföra en
ökad tillfredsställelse för den enskilde
läkaren i dennes arbete. På sikt ökar då
också allmänhetens och myndigheter-
nas förtroende för läkarkåren.•

TT DEBATT DEBATT DEBATT DEBATT

Stöd det tobakspreventiva arbetet!
Läkarkårens tydlighet och engagemang viktigt

Så hade dagen kommit då vi, för-
hoppningsvis för sista gången, skulle få
höra de kända argumenten för och emot
ett förbud mot alla former av tobaks-
reklam och sponsring med tobakspeng-
ar. Spännande och historiskt för oss på
åhörarläktaren, en debatt i raden av de-
batter för ledamöterna.

Det var nästan tio år sedan Kommis-
sionen först föreslog ett direktiv om
förbud mot tobaksreklam. Det har allt-
så tagit många år– med frustrerande
bakslag – för hälsosidan att mobilisera
och organisera sig för att få först hälso-
ministrar och nu parlament att förstå att
hälsan måste gå före tobaksbranschens
ekonomiska intressen och före juridis-
ka spetsfundigheter.

Efter en inledning av rapportören,
den franske hjärtkirurgen Christian
Cabrol, kom ett fyrtiotal inlägg. Ett
halvdussin av dem kom från ledamöter
som på olika sätt beskrev vad som på-
verkat deras ställningstagande: »jag vet
av den information jag fått av
läkare. . .», jag tillmäter läkares vädjan
för sina patienter mer värde än tobak-
sindustrins. . .», »jag fick ett brev från
en professor. . .», »13000 europeiska

läkare har skrivit under ett upprop.. .»,
etc.

Det sistnämnda citatet anspelar på
ett upprop för reklamförbudet på initia-
tiv av den franske onkologiprofessorn

Maurice Tubiana som samlade 1300
underskrifter (det är inte lätt med anta-
let nollor. . .) varav omkring 200 från
Sverige, de flesta efter ett utskick till
medlemmarna i Läkare mot tobak –
TACK! Ett nationellt upprop till de
svenska parlamentsledamöterna samla-
de samtidigt ett femtiotal underskrifter
från professorer i de mest »tobaksrela-
terade» disciplinerna vid våra lärosä-
ten. TACK också för dessa!

För oss som deltar i det tobakspoli-
tiska arbetet på olika nivåer har det bli -
vit allt klarare hur viktig läkarkårens
tydlighet och engagemang i frågan är.
Reklamdirektivet röstades nu förvisso
igenom i EU-parlamentet– men det
återstår att implementera i varje land, i
den takt som varje land självt bestäm-
mer. Den inhemska tobakslobbyn är
stark – se bara hur man fått regeringen
att föreslå sänkt tobaksskatt! – och vill
naturligtvis dra ut på processen. Vad
vill läkarkåren?

Du som– aktivt eller passivt – vill
stödja det tobakspreventiva arbetet kan
enklast hålla dig informerad genom
medlemskap i Läkare mot tobak (fax
08-6771093). •

’’ Det har alltså tagit
många år – med frustreran-
de bakslag – för hälsosidan
att mobilisera och organise-
ra sig för att få först hälso-
ministrar och nu parlament
att förstå att hälsan måste
gå före tobaksbranschens
ekonomiska intressen och
före juridiska spetsfundig-
heter. ’’
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