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Jag försökte vårda en man i 50-årsål-
dern med besvär i halsen. Efter några
möten stod det pinsamt klart att det som
uppgavs vara irritation i halsen med
membraner inte var någon vanlig sjuk-
dom. PAD på medförda uppgivna mem-
braner visade vävnad som icke kom från
halsen. Försök till handläggning inklu-
sive insats av psykiater har misslyckats.

Så blev jag anmäld till Socialstyrel-
sen. Friades – jag hade gjort mer än vad
som kan krävas.

Samma man har vid olika tillfällen
anmält mig till patientnämnd, åklagare
och polismyndighet. Allt nedlagt. I hot-
fulla brev har han krävt åtgärd inom viss
tid annars skulle han vidta ytterligare åt-
gärd.

Han har även talat med pressen här
som dock på min uttryckliga uppma-
ning funderade lite extra, och därefter
icke publicerade den färdigskrivna arti-
keln, i vilken diagnosen hade stått att
läsa mellan raderna och patienten san-
nolikt blivit väl igenkänd.

Vid förnyade besvär tilldelades man-
nen helt ny läkare som också blivit an-
mäld – och friad.

Anmälda till HSAN
Därefter blev vi alla anmälda till

HSAN. Då hänvisade jag bara till Soci-
alstyrelsens utredning och frågade hur
mycket tid jag skulle lägga ned på den-
ne man. Själv hade han icke uppgivit ti-
digare anmälan och någon kontroll av
om HSAN eller Socialstyrelsen tidigare
utrett samma sak sker tydligen icke.
HSAN lade ned utredningen.

I andra sammanhang blir den skyldi-
ge endast åtalad och dömd en gång –
frånsett eventuellt överklagande.

Patienten har vägrat acceptera re-
miss till  psykiatrisk klinik.

Tyvärr tar detta icke oväsentlig tid
och kraft från mycket sjukare patienter.

Detta är ett extremfall, men är det
lagstiftarens mening att en enskild pa-
tient skall kunna göra så många anmäl-
ningar om samma sak – trots att han
vägrat ta emot erbjuden vård?

Det anmärkningsvärda är att denna
person trots ovanstående är betrodd
med skjutvapen för jakt och bor någon
kilometer från mig. En tid var jag riktigt
rädd, men någon åtgärd beträffande
vapnen ansågs icke möjlig så länge han
icke uttryckligen hotat använda dessa.

Eftersom han rör sig i militära kretsar
och även känner ett antal jägare, skulle
jag, även om vapnen togs i beslag, inte
känna mig trygg.

Frågan är vad man skall behöva ac-
ceptera? Jag har försökt få svar utan att

bli klokare. Doktorer kan tydligen stäl-
las till svars flera gånger för samma sak
trots att tidigare utredning inklusive
konsultation vid regionsjukhus av obe-
roende kollega gett entydigt svar.

»Doktor»

Vårda patienter eller rättshaverister?

KORRESPONDENS KORRESPONDENS K

Eftersom Socialstyrelsen inte med
säkerhet kan identifiera vilket fall som
åsyftas av »doktor» går det inte att reda
ut vad som hänt. Däremot finns det vis-
sa principiella synpunkter.

När en anmälan kommer in till Soci-
alstyrelsen från enskilda personer görs
det alltid en bedömning om anmälaren
egentligen vill ha en disciplinär pröv-
ning och möjligen har skickat anmälan
till fel adress. Om styrelsen ändå avsett
att utreda och det finns möjlighet att fal-
let tidigare är utrett eller är under pågå-
ende utredning kontrollerar handlägga-
ren med HSANs diarium. Om utredning
pågår avstår styrelsen från att »dubbel-
utreda». Inte så sällan kan det dock fin-
nas inslag av generella kvalitetsbrister i
vårdprocesserna i stället för brister hos
enskild vårdpersonal. Då åvilar det So-

cialstyrelsen att i patientsäkerhetsper-
spektivet utreda. Detta innebär att en
händelse kan bli föremål för prövning
hos två myndigheter, men bara en kan
utdela disciplinär påföljd, nämligen
HSAN.

Frågan om andra myndigheters age-
rande, eller brist på agerande, i samband
med anmälningar kan givetvis inte
kommenteras av Socialstyrelsen. Alla
som bor i Sverige har dock rätt att vän-
da sig till respektive myndigheter med
anmälningar och klagomål samt få sin
sak prövad.

Till sist bör påpekas att även en
»rättshaverist» kan vara en patient som
råkat ut för brister i vården.

Lars Steen
medicinalråd,
Socialstyrelsen, Umeå

Inom medicinsk beslutsteori ökar
kraven på väldokumenterad och valide-
rad information som underlag för beslut
på skilda nivåer inom sjukvården. Det
gäller såväl beslut som berör den enskil-
de läkaren och dennes patient, den sepa-
rata sjukvårdsenhetens medicinska rikt-
linjer som rekommendationer som om-
fattar hela nationen, t ex sådana som ut-
ges av Läkemedelsverket.

I ett dokument med publiceringsda-
tum 1999-06-28 och senast uppdaterat
1999-09-02, författat av Björn Beermann

och tillgängligt på Läkemedelsver-
kets hemsida (www.mpa.se/sve/obs99/
ostriolcancer.html) samt i tryckt version
[1], finner man att »Läkemedelsverket
kommer att kontakta de företag som sa-
luför Ovesterin- och Östriol-tabletter
för införande av varningar i patientin-
formation och katalogtexter». Grunden
för denna varning uppges vara resultat
funna vid en enda epidemiologisk un-
dersökning [2] avseende sambandet
mellan oralt intagande av lågpotenta ös-
trogener och förekomst av patologiska

Står Läkemedelsverkets
rekommendationer och kliniska
riktlinjer på evidensbaserad grund?
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