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Anmälare: Socialstyrelsen och
patient
Anmäld: Läkare från nordiskt
land med praktik i Sverige
Orsak: Oskicklighet vid utövande
av yrket
HSAN 301/97 och 877/97

Den anmälde läkaren har läkarlegiti-
mation från ett annat nordiskt land se-
dan år 1965; svensk sedan år 1995. Han
är även specialist i allmänkirurgi. Han
har bedrivit verksamheten på flera mot-
tagningar utomlands och sedan 1995
även på en svensk klinik med alterna-
tivmedicinsk profil och viss inriktning
mot naturläkemedel. Även kroniskt
svårt sjuka finns bland de behandlade.
Socialstyrelsens regionala tillsynsmyn-
dighet har granskat verksamheten. Sty-
relsen har sedan yrkat att läkarens legi-
timation återkallas, i andra hand att han
åläggs disciplinpåföljd. En av läkarens
patienter har dessutom anmält honom
till HSAN för att han behandlat henne
och påstått sig kunna bota multipel skle-
ros med hälsopiller, antioxidanter, mi-
neraler och vitaminer, en behandling
som kostat henne 60 000 kr. 

Socialstyrelsen har besökt kliniken
och ger följande bild av verksamheten:

Läkaren har arbetat med sina be-
handlingar sedan början av 1980-talet.
Verksamheten i Stockholm skall ha va-
rit begränsad till 2–3 dagar per månad,
då läkaren tagit emot 7–8 patienter per
dag. En del av den naturmedicin med
vilken han behandlat patienterna, har
kommit från annat nordiskt land, men
största delen finns att köpa i Sverige.
Naturläkemedel har sålts även på mot-
tagningen eller vid ett institut i Stock-
holm. 

Läkaren uppger,att han gett patien-
terna den behandling han som läkare vet
är bäst. I hans hemland, menar han, gäl-
ler erfarenhet man fått i arbetet, »beprö-
vad klinisk erfarenhet».

Styrelsen har granskat ett tiotal jour-
naler och funnit att det varit fråga om
patienter med kronisk neurologisk sjuk-
dom (MS, ALS), malign tumör, led-
sjukdom eller andra kroniska, svårbe-
handlade sjukdomar eller tillstånd.  En
stor del av patienterna har rekommen-
derats amalgamsanering. 

Socialstyrelsen anseratt läkaren i
sin verksamhet utnyttjat patienternas
nödsituation på ett mer affärsmässigt än
professionellt sätt, bl a genom att
tillämpa en orimligt hög kostnadsnivå
för sina provtagningar och läkeme-
delsförsäljning. Således görs upp till
ett 80-tal laboratorieanalyser på
blod–serum, vilka i flertalet fall saknar
betydelse för såväl diagnos som terapi.
Läkaren påstår sig bedriva forskning,
men denna strider i så fall mot etable-
rade krav på uppläggning och genom-
förande av klinisk sådan. Socialstyrel-
sen anmärker dessutom på att journa-
lerna på mottagningen till stor del inte
förts på svenska och att ej behörig per-
son deltagit vid undersökning av pati-
enterna. Dessutom har han försålt na-
turläkemedel utan tillstånd. 

Socialstyrelsen har kontaktat mot-
svarande tillsynsmyndighet i det andra
landet, varvid det framkommit att läka-
ren år 1994 fick två allvarliga anmärk-
ningar, som gällde felaktigt förfarande i
läkaryrket, bl a bristande journalföring,
onödiga laboratorieundersökningar
samt användande av felaktiga gränser
för »normalvärden», vilket lett till att
patienterna fått omotiverad medicine-
ring. 

Ett vetenskapligt råd inom äm-
nesområdet invärtes medicin har grans-
kat fyra patientjournaler. Han har fun-
nit, att de slentrianmässiga och mycket
omfattande blodprovstagningar och
den polyfarmaci som läkaren tillämpat
rimligen måste medföra, att tolkning av
avvikelsernas betydelse eller av be-
handlingseffekten måste bli ytterst svår.
När det gäller behandling med antioxi-
dantia för att behandla sjukdomar det
här är fråga om, saknas vetenskaplig
dokumentation.

Socialstyrelsen finner att läkaren
inte tagit rättelse av den kritik som den
nämnda tillsynsmyndigheten riktat mot
hans verksamhet utan i stället utvidgat
sin »marknad» till Sverige. Socialsty-
relsen menar att läkaren inte utfört sitt
arbete i överensstämmelse med veten-
skap och beprövad verksamhet eller
gett patienterna sakkunnig och om-
sorgsfull vård. Legitimationen skall
vara »en garanti för en viss kunskapsni-
vå och sådana personliga egenskaper att

yrkesutövaren är förtjänt av allmänhe-
tens och myndigheternas förtroende».
Socialstyrelsen anser att läkaren inte
fyller dessa krav.

Läkaren bestrider att han är olämp-
lig att utöva sitt yrke eller att hans be-
handlingar skulle vara en tveksam me-
dicinsk verksamhet: Han är en erkänd
läkare i sitt hemland och hans speciella
intresse har varit terapi med vitaminer,
spårämnen och fettsyror. Han har delta-
git i talrika internationella kongresser
och författat flera vetenskapliga publi-
kationer. »Polemiken runt av honom i
läkargärning använd terapi bottnar i
lärotvister mellan olika medicinska
skolor.» 

Han redogör för och motiverar utför-
ligt den behandling de granskade pati-
enterna erhållit och anser att Socialsty-
relsens anmärkningar är obefogade. Lä-
karen menar dessutom att anmälan från
patienten med MS-sjukdom till HSAN
är obefogad. Han har ej gett henne någ-
ra orealistiska löften att bota hennes
sjukdom. Däremot har hennes tandsa-
nering utförts felaktigt och försämring-
en började snart därefter. 

Läkaren hänvisar även till EU-parla-
mentets betänkande A 4-0075/97 till
styrkande av vikten av att patienterna
erbjuds så stor valfrihet som möjligt vad
gäller behandlingsform samt läkarens
rätt att utöva alternativa behandlings-
former. 

Fri rörlighet 
av arbetskraft i EU

Läkaren framhåller att sedan båda
länderna anslutit sig till EU, har legiti-
merade läkare rätt att utöva läkaryrket i
annat EU-land med ömsesidigt erkän-
nande av behörighetsbevis. Huvudre-
geln är, att en tjänst som utövas lagligen
i en EU-stat också skall få utövas utan
ytterligare kontrollåtgärder i övriga sta-
ter. En upprepning av kontrollåtgärd,
som redan genomgåtts i hemlandet
medför en konkurrensmässig nackdel
och innebär en form diskriminering.

På detta har Socialstyrelsen svarat att
EU-direktivet  reglerar vissa mini-
mikrav på läkarutbildning, men där-
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Alternativ medicin och EU-principer
Läkare delegitimerad
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emot inte vad medlemsstaterna kan be-
sluta om innehållet i läkarverksamhe-
ten. Den läkare som utövar yrket i ett
värdland är underkastad den lagstift-
ning som gäller i värdlandet. 

Läkaren har därefter inkommit med
ett yttrande av en utländsk professor i
allmän rättslära och internationell pri-
vaträtt. Denne redogör för direktiv från
EU vad gäller villkoren för vissa yrken
»i ett annat EU-land». Han konstaterar
att grundprincipen visserligen är den
som Socialstyrelsen säger, dvs att med-
lemsstaterna själva får bestämma om
den sjukvård som ges i landet, antingen
det är fråga om inhemska eller utländs-
ka yrkesutövare. Emellertid finns det
även andra grundprinciper i EG-rätten
att ta hänsyn till: diskrimineringsförbu-
detoch begreppet proportionalitet. När
principer står mot varandra gör EG-rät-
ten ett val mellan relevanta principer.

Professorn menaratt många svens-
ka läkare använder sig av de medel det
här är fråga om utan att Socialstyrelsen
ingripit mot dem. Att då ingripa endast
mot den nu aktuelle läkaren kan EG-
rättsligt innebära otillbörlig diskrimi-
nering. Ett inte godtagbart sätt att dis-
kriminera utländska yrkesutövare är
dessutom att förbjuda vissa för yrkesut-
övningen väsentliga metoder, som de i
sitt hemland blivit förtrogna med. 

Om myndigheten i ett land använder
sina maktbefogenheter onödigt, så att
åtgärden medför mer onytta eller med-
för större begränsningar än vad som be-
hövs, betyder detta att principen om
proportionalitet åsidosätts. Han anser
att det bevismaterial som ingetts mot lä-
karen i Sverige inte är graverande nog
att motivera en indragning av den
svenska legitimationen utan snarare en
lindrigare åtgärd. 

Ansvarsnämnden har framhållit:
Verksamheten på hälso- och sjukvår-

dens område är inom vida ramar fri i
Sverige. Även sk alternativmedicinska
och likartade metoder med odokumen-
terad effekt kan i mycket stor utsträck-
ning användas lagenligt. Saken ställer
sig emellertid annorlunda för den som i
egenskap av legitimerad yrkesutövare
själv valt att tillhöra hälso- och
sjukvårdspersonalen. En sådan yrkes-
utövare skall utföra sitt arbete i över-
ensstämmelse med vetenskap och be-
prövad erfarenhet och ge sakkunnig och
omsorgsfull vård. Vid prövning om des-
sa krav åsidosatts skall svensk rätt
tillämpas, när det gäller verksamhet i
Sverige och svensk legitimation. 

Bedömning oc h beslut
Utgångspunkten måste vara att att en

legitimerad yrkesutövare skall utgå från
de kunskaper och det tänkesätt som han
eller hon bör ha förvärvat under utbild-
ning och i första hand välja metoder,
som präglas av naturvetenskap och em-
piri. Detta innebär att metoderna skall
vara värderade med hänsyn till för- och
nackdelar och på goda grunder kunna
antas ha en verklig effekt. Detta krav
utesluter dock inte helt odokumentera-
de metoder i yrkesutövningen, eventu-
ellt parallellt med konventionell terapi. 

Läkaren har uppgivit att han på sin
privatmottagning bedrivit en läkarverk-
samhet som i stor utsträckning riktat sig
till patienter med svåra kroniska sjuk-
domar, där botande terapi saknas. Han
säger sig i många fall ha uppnått upp-
muntrande resultat med sin behandling
och även hänvisat till litter turreferenser
och särtryck, som hävdas styrka dessa
påståenden

Det okritiska sätt på vilket läkaren
marknadsfört sin behandling, är ägnat
att ingjuta falskt hopp hos svårt sjuka
patienter. Av journalmaterialet framgår,
att de kliniska undersökningar som lä-
karen utfört varit undermåliga. Detsam-
ma gäller uppföljning och dokumenta-
tion av eventuella resultat av behand-
lingen. Genom vilseledande påståen-
den, undermåliga undersökningar,
omotiverade och dyra laboratorieun-
dersökningar samt kostnadskrävande
behandlingar utan dokumenterad effekt
har han åsidosatt sina åligganden  som
legitimerad yrkesutövare.

Nämnden finner att han varit grovt
oskicklig i sin yrkesutövning och att
han inte tagit rättelse av Socialstyrel-
sens kritik. Hans legitimation som läka-
re skall därför återkallas.
Den anmälan som gjorts av en patient
lämnades däremot utan åtgärd. •

Fyrling graviditet a v
follikelstim ulerande
behandling
Anmälare: Patienten
Anmäld: Gynekolog
Orsak: Infertilitetsbehandling
HSAN 1029/97

En 34-årig kvinna sökte läkaren på
hans mottagning på grund av infertili -
tet. Hon behandlades med Klomifen, ett
ovulationsstimulerande medel. Då be-
handlingen efter två kurer inte givit ef-
fekt, gick man vidare med hormonsti-
mulering med hjälp av humant korion-
gonadotropin. Hon svarade mycket
kraftigt på denna behandling och det
konstaterades att hon var gravid med
fyrlingar. På en klinik gjordes fosterre-
duktion och hon födde sedan tvillingar. 

Patienten har anmält läkaren efter-
som hon anser att behandlingen varit
alltför forcerad. Den fosterreducerande
behandlingen har lett till att hon mått
dåligt.

Gynekologen har framhållit, att ef-
tersom han även arbetar med IVF (prov-
rörsbefruktning), har han god erfaren-
het av olika former av ägglossningssti-
mulering. Av de kontroller med ultra-
ljud och hormonbestämningar, som
man gjorde, fanns inte något, som tala-
de för att det skulle bli fyr a befruktade
ägg.

Bedömning oc h beslut
Ansvarsnämnden konstaterar att det

inte finns dokumenterat i journalen, hur
stor dos Klomifen patienten fick. Enligt
vad som numera är allmänt vedertaget,
skall dosen successivt höjas, innan man
går vidare och ger follikelstimulerande
behandling av annan typ. Det framgår
av journalen, att det vid ultraljudskon-
troller fanns flera små cystor på
äggstockarna, ett tillstånd som kallas
PCO. Kvinnor som svarar på behand-
lingen på sådant sätt, är särskilt känsli-
ga vid stimulering av äggstockarna. Om
en sådan reaktion uppkommer bör be-
handlingen avbrytas och ett nytt försök
med ändrad dos göras, sedan patienten
haft menstruation. 

Såvitt framgår av journalen gjordes
inte någon ultraljudskontroll innan man
gick vidare med injicering av humant
koriongonadotropin. Behandlingen har
därför inte genomförts på ett medi-
cinskt korrekt sätt; fyrlinggraviditeten
hade kunnat undvikas. 

Nämnden finner därför att läkaren i
detta fall inte handlat i enlighet med ve-
tenskap och beprövad erfarenhet och
tilldelar honom en varning. •


