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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. •
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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. •


