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För någon vecka sedan undanröjde
länsrätten i Stockholm en HSAN-var-
ning. 

Berusad man som fått stryk
Sakförhållandena är som följer: En

jourhavande distriktsläkare i landsorten
tar en kväll emot en berusad man som
fått stryk. Det finns varken anamnes el-
ler tecken på commotio. Undersökning-
en visar inte på några säkra ansiktsfrak-
turer, men väl ömhet i ansiktet. Han
sänds hem. Några timmar senare kom-
mer mannen tillbaka svullen i ansiktet. 

Detta leder till en remiss om röntgen
av ansiktsskelettet med beskedet att
röntgen inte behöver göras akut utan
kan göras dagtid, dvs 5–6 timmar sena-
re. I väntan på denna sänds patienten
hem. Röntgen visar en liten zygoma-
ticusfraktur med ringa felställning. 

Anmälan lämnas till Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.
Dess vetenskapliga råd, en allmänläka-
re verksam i en region med flera akut-
mottagningar med tillgång till öron–
näsa–hals-jour, anser att röntgen be-
hövdes akut. Varning utdelas.

Överklagar och vinner
Med stöd av egna ÖNH- och kirurg-

specialisters utlåtande överklagar
distriktsläkaren HSANs beslut. Social-
styrelsens expert (kirurg) ansluter sig
till dessas utlåtande, dvs att en liten ok-
bågsfraktur inte behöver röntgenkon-
stateras akut, eftersom en operation
ändå inte kan utföras förrän efter ca 3
dagar. Att försöka palpera fram diagno-
sen gör ont och är osäkert. Länsrätten
dömer enligt expertisen.

Detta får mig att konstatera och att
fråga följande. HSAN tar här hjälp av
ett vetenskapligt råd utan att ta reda på
om dennes kunskaper är tillräckliga för
det aktuella fallet. Gäller samma risk
för reell kompetensbrist i alla anmäl-
ningsfall? HSANs vetenskapliga råd
har kanske inte begrundat sina reella
kunskaper i praktiskt, akut omhänderta-
gande av slagna berusade och av deras
mycket eventuella ansiktsfrakturer?

Läkarförbundets roll
Och nu till det för oss riktigt allvarli-

ga! Läkarförbundet utser, via Saco,
fullvärdiga ledamöter i HSAN. Dessa
kolleger är alltså både domare över oss

och våra egna fackliga förtroendemän.
Detta är en stötande intressekonflikt, vil-
ket framfördes på vårt förbundsfullmäk-
tige 1998, utan att det ledde till något. 

Både kolleger och domare
Våra HSAN-kolleger – våra egna do-

mare – hade fram till medio av 1998 ald-
rig någonsin reserverat sig mot något
enda fällande beslut i HSAN. Vår för-
troendeman i HSAN när fallet avgjor-
des 1998, en då 68-årig internmedicina-
re, följde majoriteten. 

Hans kunskap om den korrekta
handläggningen av berusade som fått
stryk kan antas vara tämligen begrän-
sad. Vad hindrar våra domarförtroende-
män att ta reda på och envist framhålla

dagens vetenskap och beprövade praxis
för nämnden? 

Oavsett domarens reella kompetens
kan det inte vara i den vanlige läkarens
intresse att vårt förbund utser domare
över sina egna medlemmar! Förbundet
måste lämna HSAN-dömandet! Om det
är så viktigt för förbundet att få vistas i
de fina salongerna kan man ju närvara
utan rösträtt. 

Som ett försök att undanröja irrele-
vant innehåll i eventuella svar vill jag
poängtera att jag mycket väl vet att
HSAN inte straffar eller inför prejudi-
kat, men att dess erinringar och var-
ningar ändå allmänt upplevs precis så.

Johan Fischer
överläkare, Värnamo

Läkarförbundet bör lämna HSAN!

KORRESPONDENS KORRESPONDEN

Ledamöterna i HSAN utses av reger-
ingen, en av dem efter förslag från Saco.
Denna ledamot och två av de tre ersät-
tarna för denne är f n läkare. Uppdraget
är inte ett fackligt förtroendemanna-
uppdrag såsom vi brukar definiera det-
ta. Läkare förekommer också bland de
ledamöter som utses ur riksdagsmanna-
grupperingen. 

Ärendena föredras i HSAN av en fö-
redragande från samma yrkeskategori
och för läkarnas vidkommande i regel
samma specialitet som den anmälde.
Föredraganden har inte formellt rösträtt
men hans eller hennes medicinska be-
dömningar väger tungt. 

Därutöver kan utredningen komplet-
teras med bedömningar från Socialsty-
relsens vetenskapliga råd när det gäller
professionella sakkunnigbedömningar,
vilket dock inte skedde i det refererade
fallet. Reservationer mot fällande be-
slut förekommer bland läkarledamöter-
na, men reservationer är överhuvud-
taget sällsynta. HSANs beslut kan över-
klagas till länsrätt och, efter pröv-
ningstillstånd, till kammarrätt och rege-
ringsrätt. I överinstanserna dömer en-
bart jurister.

Förbundets ambition beträffande
HSANs verksamhet – så länge nuvaran-
de system består – är att de anmälda
skall få en sakligt välgrundad, opartisk
och rättvis bedömning av sitt ärende.

Hur detta syfte motverkas av att läkare
deltar i bedömningarna är svårt att se. I
andra europeiska länder är det ju vanligt
att hanteringen av disciplinärenden sker
helt intrakollegialt. 

Upplevs positivt av de anmälda
Ingen kan väl heller förvänta att en

enskild ledamot i något (be)dömande
organ skall besitta den högsta reella
kompetensen inom ett 20-tal yrkesom-
råden och ett 65-tal medicinska specia-
liteter. Den sakkunskapen får istället
tillföras genom utredningen i ärendet. 

Från medlemmar som är involverade
i HSAN-ärenden uttrycks ofta uppfatt-
ningen att det upplevs som en rätts-
säkerhetsgaranti att åtminstone några
kolleger deltar i bedömningarna. 

Man kan av princip ogilla domstolar
och domstolsliknande myndigheter där
partsintressen påverkar ledamotsvalet.
Men skall förbundet arbeta för att av-
skaffa läkarledamöter i HSAN så skall
skälet vara att det förbättrar kvaliteten i
besluten. På den punkten saknar vi både
analys och argument i Johan Fischers
insändare.

Bernhard Grewin
förbundsordförande,
Sveriges läkarförbund
Robert Leth
ordförande i etik- och ansvarsrådet,
Sveriges läkarförbund

Replik: 

Beslutens kvalitet skulle inte förbättras


