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KORRESPONDENS KORRESPONDENS KOR

Reformera HSAN genom obligatoriskt möte 
mellan patienten, chefläkaren och patientombudsmannen
Hälso- och sjukvårdens ansvars-

nämnd (HSAN) översköljs av en ökan-
de ström med anmälningar. Jag undrar
om det måste vara på det viset. Efter att
ha haft kontakt med några ärenden vill
jag komma med reformeringsförslag.
Först önskar jag redovisa några typiska
öron-, näs- och halsfall som varit aktu-
ella för HSAN. 

Fallbeskrivningar
Fall 1. En medelålders man sökte

ÖNH-kliniken för en knuta i ena öron-
spottkörteln. Cytologi visade pleomorft
adenom. PAD på operationspreparatet
visade pleomorft adenom. Patienten
fick ett recidiv där cytologi visade pleo-
morft adenom. PAD från reoperations-
preparatet, liksom eftergranskningen av
preparatet från första operationen, visa-
de adenoidcystisk cancer. Patienten an-
mälde för försenad cancerdiagnostik.
HSANs beslut: frikännande.

Fall 2. Tonårig pojke som före besö-
ket på ÖNH-kliniken hade kontrollerats
på barnmottagningen under 8 månader
för oförklarlig viktnedgång. Man hade
inte funnit någon orsak till denna och
pojkens vikt hade vänt uppåt, varefter
man avslutat kontrollerna på barnmot-
tagningen. 

Han sökte cirka ett år efter barnlä-
karkontrollerna för knuta på halsen se-
dan 6 månader. Han mådde bra. Fin-
nålspunktion utfördes omedelbart med
cytologisk diagnos: kolloidstruma utan
malignitetstecken. En preoperativ dator-
tomografisk undersökning visade att
operationen skulle bli så tekniskt krä-
vande så patienten remitterades till re-
gionsjukhus. PAD på operationsprepa-
rat visade papillär tyroideacancer. Pati-
enten anmälde för försenad cancerdia-
gnostik.

HSANs beslut: frikännande.

Fall 3. Ung man som sökte ÖNH-kli-
niken för ensidig diskret hörselnedsätt-
ning. Magnetkameraundersökning be-
ställdes genast. Ögonkonsult visade in-
gen synpåverkan. MR visade suspekt
astrocytom i höger lillhjärnsskänklar.
Neurokirurg föreslog expektans och
MR-kontroll efter 3 månader. Kontrol-
len visade progress och patienten ope-
rerades med tumörreduktion av neuro-

kirurgisk expertis. PAD visade malign
tumör. Anmälan för »Ingen provtag-
ning gjordes av tumören i tidigt stadi-
um. Ingen läkare yrkade på operation
eller behandling av tumören, även att
den orsakade syn- och hörselproblem i
tidigt stadium». 

HSANs beslut: frikännande.

Typiska fall i HSAN
Att den behandlande läkaren skulle

förfarit fel i sin yrkesutövning vid något
av dessa tre tillfällen är ju ganska
långsökt, och detsamma kom HSAN
fram till. Ändå är det just liknande an-
mälningsfall som HSAN mest sysslar
med. Anmälningarna till HSAN ökar
för varje år, från 1504 anmälningar
1990 till 3119 år 1998. Andelen var-
ning/erinran ligger stadigt på ca 15 pro-
cent, dvs flertalet anmälningar lämnas
utan åtgärd. Jag kan knappast finna det-
ta vara ett rimligt system. 

Pengarna kan användas bättre
Ökande resurser ställs till HSANs

förfogande när samtidigt ST-läkarna
har svårt att komma med på SK-kurs på
grund av bristande ekonomi! Ett anmäl-
ningssystem där flertalet av anmälning-
arna resulterar i »ingen åtgärd» borde
oroa Läkarförbundet, självaste HSAN
och HSANs uppdragsgivare: riksdagen. 

Detta eftersom anmälningarna tar så
mycket tid från patientarbetet för bla
den enskilde läkaren och för till HSAN
inkallad läkarexpertis. Anmälningarna
orsakar också mycket lidande och oro
speciellt hos yngre kolleger, bl a för att
HSAN är så formell i sin korrespon-
dens. Tex skall man »omedelbart sig-
nera och posta delgivningskvittot». Det
liknar en inställelesuppmaning till rät-
ten! Vidare skall personnummer anges,
så man hamnar i HSANs registrering
för all framtid, även vid frikännande.

Prejudicerande?
Är HSANs beslut prejudicerande?

På den frågan svarade dess general-
direktör Anita Werner att HSANs beslut
alltid kan överklagas (Läkartidningen
39/99, sidan 4169)! Så där fick den som
läser HSANs beslut som råd i sitt dagli-
ga arbete föga hjälp. Det är inte heller
alltid populärt att argumentera offent-
ligt mot HSAN, vilket synes i dess ge-

neraldirektörs svar till en anmäld läkare
(Läkartidningen 30–31/99, sidan 3315).

Förslag till r eformering
I ett reformerat anmälningssystem

vill jag se ett obligatoriskt möte mellan
den anmälande patienten, chefläkaren
och handläggaren i patientnämnden
(»patientombudsmannen»). Då skulle
man ha möjlighet att ytterligare förkla-
ra handläggningen – från en icke in-
blandad läkare – och räta ut eventuella
frågetecken. Efter ett sådant möte kun-
de det stå patienten fritt att gå vidare
med sin anmälan om han/hon så önskar.

Identif iera systemfel
Oskickligt yrkesutövande är själv-

klart oacceptabelt och skall även fort-
sättningsvis beivras. Men bör man inte
inrikta sig på identifiering av systemfel
i sjukvården och rätta till dessa? Så
skulle den anmälda läkaren själv kunna
komma med förbättringsförslag. Så är
det på sina håll i Norge. Ett exempel här
är att operatören själv alltid måste mär-
ka ut den kroppsdel som skall opereras
för att undvika sidoförväxling. 

Ofta en besviken patient
Ofta är det en besviken och missför-

stådd patient bakom en anmälan. Pati-
enten tycker, med all rätt, att hon/han
varit tidigt ute och sökt för sina symtom.
Ändå kan det ta tid att upptäcka en tu-
mör, det vet varje kliniskt verksam lä-
kare. Och det framgår av de tre refere-
rade fallen.

Jag tycker inte att det kan forstätta
som nu med fler och fler HSAN-anmäl-
ningar. Det är oacceptabelt att man ac-
cepterar att HSAN översköljs av onö-
digt arbete samtidigt som vi går mot
läkarbrist.
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