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V
ägverket ville för ett par år se-
dan införa en ovillkorlig skyl-
dighet för läkare att till läns-
styrelsen anmäla patienter

som läkaren av medicinska skäl bedömt
som olämpliga att inneha körkort. Detta
förslag fick Läkarförbundet att reagera
kritiskt, såväl i remissvaret som i senare
överläggningar med verket.

Förbundet anförde bl a att en sådan
anmälningsplikt skulle skada patienter-
nas förtroende för läkaren, och att detta i
sin tur kunde få rakt motsatt effekt mot
den som Vägverket åsyftade. Patienter
kunde befaras avstå från att söka hjälp
för sin sjukdom och därmed ändå köra
bil i ett trafikfarligt tillstånd.

Den slutgiltiga lösningen på frågan
blev dessbättre att den tidigare ordning-
en i huvudsak blev gällande. Läkaren
kan avstå från anmälan om det finns an-
ledning att anta att körkortsinnehavaren
kommer att följa läkarens tillsägelse att
avstå från att köra bil, dvs att det förts en
dialog kring frågan mellan patienten och
läkaren.

Det relaterade fallet är ett konkret exem-
pel på hur myndigheter i Sverige tende-
rar att ålägga läkarkåren nya uppgifter
med klara drag av myndighetsutövning
och utan hänsyn till konsekvenserna för
den viktiga patient–läkarrelationen.
Denna gång löstes problemet på ett nöj-
aktigt sätt, men det finns även exempel
på motsatsen.

Fr o m 1 juli 2000 trädde t ex en änd-
ring av vapenlagen i kraft, som innebär
att läkare skall göra omedelbar anmälan
till polismyndighet om en patient som
vårdas för psykisk störning bedöms vara
olämplig att inneha skjutvapen. Enda
undantaget är om »det står klart« för lä-
karen att patienten inte innehar tillstånd
för vapen.

Ännu ett aktuellt exempel på hur
man från samhällets sida gärna ser lä-
karna som lagens förlängda arm är Nar-
kotika-kommissionens förslag om lä-
karmedverkan vid misstanke om knark-
smuggling. Läkare föreslås bistå poli-
sen och med tvång ge potentiella narko-
tikakurirer kräkmedel för att påskynda
processen att få ut nedsvalda knarkbe-
hållare.

Läkare och myndighetsutövning är i och
för sig ingen ny kombination. Sedan
länge finns det läkare anställda vid myn-
digheter och verk med uppgift att beva-
ka olika samhällsintressen, t ex vid Soci-
alstyrelsen, Läkemedelsverket, Krimi-
nalvårdsverket, Vägverket och Försäk-
ringskassan. 

Dessa läkare är emellertid anställda i
det uttalade syftet att tillföra myndig-
hetsutövningen nödvändig medicinsk
kompetens i en mera övergripande be-
märkelse, oftast utan direkt patientkon-
takt. Relationen till patienterna blir där-
med av en helt annan karaktär än vad
som gäller för de läkare som har till upp-
gift att behandla en vårdsökande allmän-
het.

Den patient som idag söker en be-
handlande läkare förväntar sig inte att
möta en företrädare för en repressiv
myndighet, inte heller en doktor med
skyldighet att vidarebefordra känslig in-
formation som yppats i en förtrolig dia-
log med syftet att åstadkomma en adek-
vat diagnos och behandling.

De myndigheter som idag försöker lägga
olika slag av kontrollerande uppgifter på
läkarkåren har en föråldrad syn på läkar-
nas roll i samhället. Den synen kan base-
ras på förhållanden som rådde för 20–30
år sedan då sjukvården i högre grad var
en samhällsinstitution och en del av en
generellt mer auktoritär myndighetsat-
mosfär.

Relationen mellan läkare och patient
har sedan dess förändrats radikalt. Idag
har vi patienter som är kunnigare och
ställer krav på inflytande, delaktighet,
trygghet och respekt som individ. Detta
är en utveckling som också stöds av lä-
karkåren. Inställningen är att läkarna all-
tid skall ha patientens bästa för ögonen,
stå på dennes sida och värna om inte-
gritet och sekretess.

Även internationellt understryks
denna grundsyn i flera uttalanden från
lä-karorganisationer, exempelvis i den
de-klaration om patienträttigheter som
World Medical Association antagit. I
andra deklarationer från WMA och den
europeiska läkarorganisationen för
EU-områdets läkarförbund CP betonas
läkarens autonomi och integritet i för-

hållande till makthavare och myn-
digheter.

Försöken att involvera läkare i körkorts-
och vapenlagarnas restriktiva syften
motverkar utvecklingen mot en moder-
nare relation mellan patienterna och
sjukvården. Vad gäller Narkotikakom-
missionens förslag strider detta dessut-
om uttryckligen mot läkaretikens bud
om att bota, lindra och trösta men aldrig
skada patienten.

Tvångsmedicinering är inte förenlig
med läkargärningen, som måste bygga
på en dialog och på åtgärder i förtrolig-
het och frivillighet. Patienterna kräver
det och även läkarna vill ha det så.

Det bör vara dags att ta upp en seriös
debatt om hur myndigheter skall kunna
tillgodose sina behov av tvångsåtgärder,
ingripanden och kontroll i olika avseen-
den utan att lägga dessa uppgifter på be-
handlande läkare. Det är inte rimligt att
störa den viktiga patient–läkarrelationen
enbart för att få till stånd en bekväm lös-
ning sett ur t ex polisens synvinkel.

I dagens samhälle är ett sådant synsätt
gammalmodigt och förlegat, och myn-
digheter borde börja tänka i nya banor
för att finna andra lösningar på sina kon-
trollproblem. Det måste gå att finna be-
gåvade former för att nå syften som är
övergripande bra för samhället, men
utan att utnyttja läkarkåren som lagens
förlängda arm.
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