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KORRESPONDENS KORRESPONDENS 

Det är med tacksamhet som jag kon-
staterar att Christina Torstensson och
Stig Nyman i sin kommentar till min
korrespondens i Läkartidningen 18/00
(sidan 2250) säger sig vara mycket po-
sitiva till privata vårdgivare. Min insän-
dare handlade dock inte om den positi-
va andan överhuvudtaget, utan mer spe-
cifikt om privat verksamhet inom all-
män försäkring efter det att vårdgivaren
fyllt 65 år. 

Landstinget har möjligheten
I lagen SFS 1999:842 står att »er-

sättning inte lämnas till läkare som vid
vårdtillfället fyllt 65 år om inte lands-
tinget medger något annat» (min kursi-
vering). Kommentaren från Praktik-
konsult i Läkartidningen 20/00 (sidan
2526) visar även att Stig Nyman och
Christina Torstensson har full frihet att
ge mig fortsatt förtroende inom försäk-
ringen. 

Jag undrar om Stig Nyman har stöd
från sitt parti eller andra borgerliga par-
tier för sin nuvarande inställning eller
om han istället hade stöd för det han
hävdade 1998 före valet? (Se min förs-
ta insändare i 18/00.)

Måna om friska vårdgivare
Jag vill fråga om inte landstinget,

som är så positivt till privata vårdgivare,
borde måna om friska, aktiva och myck-
et erfarna vårdgivare, oavsett deras ål-
der? Beträffande eventuellt missför-
stånd skriver Torstensson och Nyman
lite slarvigt att »I artikeln nämns tex
försäkringskasseanslutning för patien-
ter», något som jag aldrig skrivit och än
mindre avsett då jag framförde allmän-
hetens sjukförsäkring, således den av
alla betalda sjukförsäkringen, men inte
speciellt den del av försäkringen som
överförts från försäkringskassan till
landstingen. 

Nyspråksformulering
Deras fomulering att »patienterna

kan fortsätta att konsultera dr Söder-
mark efter den 1 oktober 2001, dock
utan skattefinansiering» (min kursive-
ring) rymmer en mycket viktig ny-
språksformulering. Att kalla den av alla
människor betalda allmänna sjukför-
säkringen för »skattefinansierad vård»

är från början ett vänsterpopulistiskt po-
litiskt sätt att uttrycka sig, och bakom
detta torde dölja sig en politisk konsen-
sus att på sikt avskaffa den nationella
vårdtaxan och ge landstingen ekono-
misk makt över all försäkringsfinansie-
rad vård. Därmed motverkas det fria
läkarvalet.

Den för närvarande borgerliga regi-
men i Stockholms läns landsting har att
ta ställning till om »Lagen för Läkar-
vårdsersättning», som gör att ersättning
generellt upphör vid fyllda 65 år, bör
avvisas som grund för landstingets be-
slut. 

Eller har nuvarande styre i landsting-
et anammat vänsterpartiets uttryck
»skattefinansierad vård» i stället för all-
män sjukförsäkring med fritt läkarval? 

Bibehålla nuvarande standard
Torstensson och Nyman skriver

även: »Inom den aktuella kommunen

(Danderyd) finns för närvarande fem
privata specialister inom internmedi-
cin» och vidare »Invärtesmedicin är
inte ett område med eftersatta behov.» 

Möjligen kan det delvis bero på att
jag arbetar 50 timmar/vecka med kom-
plicerade invärtesmedicinska patienter
och ca 3000 besök/år, även inkluderan-
de många geriatriska frågeställningar.  

Att låta mig fortsätta inom den all-
männa försäkringen är således inte att
»förstärka invärtesmedicin i kommu-
nen», utan att bibehålla nuvarande höga
standard i försäkringsfinansierad sjuk-
vård i hela länet. 

Det kan aldrig vara en besparing att
hindra en väl fungerande mottagning
där både patienter och personal trivs,
och som har utrymme både för hembe-
sök inom geriatrik och speciell kompe-
tens för helhetssyn inom psykosomatik. 

Tore Södermark 
privatläkare, Stocksund

Privatläkare och 65-årsgränsen:

Ingen besparing hindra 
en välfungerande mottagning

Välkommen till primärvården nästa gång!
Med anledning av Ingmar Wennströms replik (Läkartidningen 23/00, sidan

2898): Jag välkomnar Ingmar Wennström att kontakta primärvården nästa
gång.

Rikard Viberg 
distriktsläkare, Hässelby vårdcentral

Slutreplik:  

Vårdcentraler med öppet dygnet runt 
skulle minska väntetiderna
Jag tackar för inbjudan att kontakta primärvården.
Jag är övertygad om att om vi hade många vårdcentraler som vore öppna

för akutpatienter dygnet runt, året runt så skulle detta avlasta våra akutmot-
tagningar på sjukhusen. 

Detta skulle vara ett led att minska de långa väntetiderna.
Ingmar Wennström
specialistläkare i kirurgi, mag– tarm-centrum, Ersta sjukhus, Stockholm
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En 4-årig flicka skulle av sin mamma
hjälpas att komma upp från golvet. Då
mamman tog tag i flickans vänstra hand
knakade det till i flickans arm och hon
fick svåra smärtor. Flickan hade tidiga-
re råkat ut för en liknande skada, som då
behandlats som pigluxation. Modern
sökte därför på akutvårdsenheten vid
lasarettet och flickan undersöktes där av
den anmälda distriktsläkaren. Röntgen-
fynd var utan anmärkning, och läkaren
bedömde att det var fråga om en mus-
kelsträckning. 

Flickan behandlades med elastisk
binda och värktabletter. Följande dag
kvarstod smärtorna och armen hade nu
svullnat. 

Vid nytt besök på akutvårdsenheten
misstänkte annan läkare att det var frå-
ga om pigluxation, och han försökte re-
ponera denna. Detta misslyckades och
flickan skickades till ortoped, som efter
två försök lyckades häva luxationen. 

Socialstyrelsenhar anfört bl a: När
patienten kom till vårdcentralen var så-
väl hennes sjukhistoria som symtom ty-
piska för en pigluxation. Denna behöver
ej synas på en röntgenbild, utan diagno-
sen ställs på uppgift om skadans upp-
komst, barnets ovilja att föra skadad
arm samt att patienten blir besvärsfri ge-
nom supination och pronation av under-
armen. 

Läkaren har inte handlat enligt ve-
tenskap och beprövad erfarenhet när
hon inte gjort ett försök att reponera lux-
ationen. Hon borde, om hon var osäker
på hur skadan skulle behandlas, ha re-
mitterat patienten till ortoped. 

Läkaren har anfört att hon accepte-
rar innehållet i anmälan.

HSAN anslöt sig till Socialstyrel-
sens bedömning och ålade läkaren en
erinran.•

En 74-årig kvinna, som tidigare
drabbats av en cerebral infarkt med tal-
och minnessvårigheter som följd, sökte
distriktsläkaren för trötthet. Vid under-
sökning framkom vinglighet och lågt
blodtryck. EKG visade nytillkommen
sänkt sträcka V3–V5. Läkaren ställde
diagnosen sen effekt av kardiovaskulär
sjukdom och patienten skickades hem
med uppmaning att återkomma vid för-
sämring. Senare samma dag sökte hon
akut på sjukhuset. Man kunde där kon-
statera att hon fått en hjärtinfarkt några
dagar tidigare. Hon lades in och fick
några dagar senare ytterligare en hjärt-
infarkt.

Patientens dotteranser att läkaren
borde ha förstått att modern var svårt
sjuk, eftersom hon var orkeslös och
hade lågt blodtryck (hon hade behand-
lats för hypertoni). 

Läkaren har uppgett att hon hade
haft kontakt med patienten sedan länge.
Vid besöket, som gjordes tillsammans
med dottern, klagade patienten över till-
tagande trötthet, men vid undersökning-
en framkom inga tecken på vare sig
hjärtsvikt eller kärlkramp i form av and-
fåddhet, bensvullnad eller bröstsmärta.
EKG visade visserligen nytillkomna
förändringar, men läkaren bedömde
med utgångspunkt från sin långvariga
kännedom om patientens hälsotillstånd
»att hon inte skulle ha någon glädje av
akut remiss till sjukhus».

HSAN anförde att patienten vid be-
söket på vårdcentralen hade lågt blod-
tryck och var yr. EKG var patologiskt
med nytillkomna förändringar, något
som bedömdes bero på en sannolik
hjärtinfarkt. 

Patienten borde ha remitterats till
sjukhus. Det är inte förenligt med ve-
tenskap och beprövad erfarenhet att vår-

da en gammal patient med resttillstånd
efter slaganfall i hemmet under miss-
tanke om hjärtinfarkt.

Läkaren ålades erinran.•

Ofullständig 

utredning av anemi

En 73-årig kvinna behandlades för
högt blodtryck vid en hälsocentral. Vid
ett besök upptäcktes att hon hade blod-
brist, Hb var 99g/l. Anemin bedömdes
bero på kosthållet. Några månader se-
nare fann man vid kirurgklinik att hon
hade magsår, som dock läkte efter två
månaders behandling. Vid kontroller på
hälsocentralen under det fortsatta dryga
halvåret kunde dock konstateras att
blodvärdet inte förbättrades. Vid medi-
cinklinik kunde ett år efter det att an-
emin upptäckts konstateras att patienten
led av hemolytisk anemi. Hon behand-
lades sedan med kortison.

Patientenhar anmält läkaren för att
denna under ett års tid ordinerat uppre-
pade kontroller för patientens låga blod-
värde. Läkaren hade förklarat att hon
inte visste varför blodvärdet var så då-
ligt, men uppmanat patienten att äta
järnrik mat. 

Läkaren har bestritt att hon handlat
felaktigt. Blodvärdena hade visserligen
under det aktuella året legat mellan 99
och 112 g/l, men anemin hade kunnat
förklaras av magsår och användning av
värktabletter. När sedan blodvärdena
sjönk ytterligare remitterades patienten
till medicinklinik. 

HSAN framhåller att hemolytisk
anemi är en ovanlig orsak till anemi; lä-
karen kan inte lastas för att hon inte kun-

Ansvarsärenden i korthet

Distriktsläkare – en utsatt yrkesgrupp
Bland ett sjuttiotal HSAN-beslut från maj i år fanns 14 anmälningar mot läka-
re på vårdcentral. Nedan redogörs kortfattat för de sex fall som medförde disci-
plinär påföljd. I det första fallet var anmälare Socialstyrelsen, i de övriga pati-
enter eller anhörig. De presenterade fallen illustrerar vidden i allmänläkarnas
ansvarsområde; detta förstärks om man även inkluderar de anmälningar som
inte ledde till påföljd. Bakomliggande orsak till anmälan var då bl a försenad
diagnos av hjärntumör, pankreascancer, lungemboli och metakarpalfraktur. 

Nytillkomna EKG-förändringar 

borde ha medfört remiss till sjukhus

Diagnostiserade 

ej pigluxation


