
närmare bedömning eller bakgrund sak-
nades. Läkarens rekvisitioner av recept-
blanketter talade för en större förskriv-
ning av narkotika än vad utredningen
hade påvisat. Socialstyrelsen ansåg lä-
karen uppenbart olämplig att utöva sitt
yrke.

Läkaren har i sitt yttrande till HSAN
beklagat att han på grund av ett olyckligt
missförstånd förskrivit narkotikaklassa-
de läkemedel till några av sina patienter,
men att han inte gjort detta under det se-
naste året.

❙ ❙ Bedömning och beslut
Nämnden gjorde samma bedömning
som Socialstyrelsen.
Påföljd: legitimationen återkallades

Läkaren föreskrevs prövotid 

Anmäld: Primärvårdsläkare
Socialstyrelsen: Återfall av allvarligt 
missbruk 
HSAN 2809/00

❙ ❙ En drygt 50-årig läkare hade tidigare
missbrukat alkohol och läkemedel, men
hade sedan 17 år varit nykter alkoholist.
På grund av »dålig arbetsmiljö och av
personliga skäl« hade han sedan under
tre år återfallit i alkoholism och vid fyra
tillfällen varit intagen på sjukhus för sitt
missbruk. Senast hade han vårdats enligt
lagen om psykiatrisk tvångsvård. Efter
tre månaders sjukskrivning hade han
därpå börjat en sex månaders provtjänst-
göring på en ny arbetsplats. Läkaren
hade nu gått på regelbunden provtagning
och haft kontakt med socialmedicinsk
mottagning. Under denna tid hade läka-
ren enligt arbetsgivaren skött sig bra,
och man avsåg att, om situationen fort-
satte att vara tillfredsställande, erbjuda
läkaren fast tjänst. 

Socialstyrelsen ansåg att läkarens
missbruk under de tre åren varit mycket
allvarligt. Det var därför nödvändigt att
han genomgick och fullföljde den be-
handling som påbörjats, i annat fall kun-
de det befaras att han inte kunde utöva
sitt yrke tillfredsställande. Socialstyrel-
sen föreslog att läkaren skulle föreskri-
vas prövotid.

Läkaren framhöll i sitt yttrande till
HSAN:

»Jag anser att jag blev sjuk av mitt ar-
bete och den mycket dåliga arbetsmiljö
som rådde på vårdcentralen med ständig
överbelastning och förakt från persona-
len. Jag hamnade i en utmattningsde-
pression och kunde vare sig sova eller
arbeta. Jag fick återfall i alkohol efter 17
års helnykterhet. Jag försökte bryta mina

alkoholperioder med Apozepam, dos
enligt Fass, och när inte detta fungerade
sökte jag vid tre tillfällen vård. Fjärde
återfallet begärde jag själv att bli intagen
enl LPT i min förtvivlan. Som bekant har
jag nu bytt arbetsplats och mår bra idag.«

❙ ❙ Bedömning och beslut.
»Prövotid kan föreskrivas för en legiti-
merad yrkesutövare, som på grund av
sjukdom eller någon liknande omstän-
dighet – som missbruk av alkohol eller
narkotika – befaras inte komma att kun-
na utöva sitt yrke tillfredsställande. Prö-
votiden har här främst som syfte att fö-
rebygga att en återkallelse av legitima-
tionen blir aktuell som ett resultat av
fortsatt missbruk.«
Nämnden delade Socialstyrelsens be-

dömning 
Beslut: prövotid om tre år

Ansökan 
om ny legitimation

Sjuksköterska ansökte om att återfå legi-
timation
Socialstyrelsen: Inget aktuellt intyg om
hälsotillstånd
HSAN 2514/00

❙ ❙ En 40-årig sjuksköterska hade ansökt
om ny legitimation. Tio år tidigare hade
han fått sin legitimation återkallad av
HSAN på grund av att han dömts för
stöld samt narkotikamissbruk. Enligt
domen hade han vid elva tillfällen under
ett halvår i sitt arbete stulit 15 ampuller
om 1 ml med narkotiskt läkemedel, före-
trädesvis Petidin. Hans två tidigare an-
sökningar om att återfå legitimationen
hade lämnats utan bifall. Som grund
hade angivits att han inte uppvisat något
läkarintyg om sitt hälsotillstånd eller in-
tyg om arbetsprövning.

I sin aktuella ansökan framhöll skö-
terskan bl a: Under den tid han varit av-
stängd från sjuksköterskeyrket hade han
arbetat inom byggnadsbranschen. Sedan
tio år är han familjeförsörjare och villaä-
gare, vilket är omöjligt att klara av om
man inte är skötsam och drogfri. Han an-
såg att det inte fanns skäl att pröva ho-
nom i reell arbetsmiljö eftersom många
sjuksköterskor efter lång bortavaro,
främst av skäl som graviditet eller studi-
er, fått återgå i tjänst utan arbetspröv-
ning. Han framhöll slutligen att han hade
tagit läkemedlen för att få smärtlindring
men att han numera var smärtfri.

Socialstyrelsen hade även denna
gång avstyrkt bifall eftersom sjukskö-
terskan inte heller nu företett läkarintyg
om hälsotillstånd eller genomgått ar-

betsprövning inom hälso- och sjukvår-
den, trots att det, så vitt känt, var mer än
tio år sedan han arbetade med sådan
verksamhet. 

❙ ❙ Bedömning och beslut.
Nämnden delade Socialstyrelsens be-
dömning och fann det inte visat att för-
hållandena var sådana att han kunde
meddelas ny legitimation som sjukskö-
terska.
Beslut: ansökan avslogs

Behörighet att förskriva 
narkotiska läkemedel

ST-läkare på vårdcentral ansökte om att
återfå förskrivningsrätt
Socialstyrelsen: Medgav bifall
HSAN 2930/00

❙ ❙ Ansvarsnämnden hade två år tidigare
efter ansökan av läkaren beslutat att dra
in hans rätt att förskriva narkotiska läke-
medel som innehåller ämne upptaget i
förteckningarna II-V i Läkemedels-
verkets föreskrifter om förteckningar
över narkotika. 

Ett halvt år därefter hade läkaren an-
sökt om ny behörighet att förskriva nar-
kotiska läkemedel. Han uppgav att han
gått igenom en svår tid efter en skils-
mässa och att hans arbetssituation varit
tung. Han hade börjat missbruka sin för-
skrivningsrätt efter en axelskada. 

Efter rehabilitering började han arbe-
ta heltid på en vårdcentral och hade varit
drogfri under mer än ett år. Socialstyrel-
sen hade avstyrkt bifall till ansökan och
Ansvarsnämnden lämnade läkarens an-
sökan utan bifall.

Ett och ett halvt år senare återkom lä-
karen med en ny ansökan. Han hade fort-
satt sin ST-tjänstgöring på vårdcentral
och på sjukhus. Han hade regelbundet
under ett halvår träffat en psykolog och
även lämnat urinprov vid företagshäl-
sovården. Han befann sig nu i en stabil
situation och kände stor tillförsikt inför
framtiden. Han kunde också åberopa in-
tyg från  sin verksamhetschef, en före-
tagsläkare och en psykolog. 

❙ ❙ Bedömning och beslut
Socialstyrelsen hade nu gett bifall till lä-
karens ansökan och även nämnden be-
dömde att förhållande numera var såda-
na att de medgav läkaren att få ny behö-
righet att förskriva narkotiska läkeme-
del. 
Beslut: ansökan bifölls
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