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Vid utfärdande av läkarintyg är
det viktigt att yttra sig endast
om sådana förhållanden som
man personligen har iakttagit.
Detta gäller inte minst när inty-
gen gäller förhållanden vid vård-
nadstvister. Brister i samband
med utfärdande av denna typ av
intyg är en vanlig orsak till anmä-
lan till HSAN. Nedanstående
ärende i nämnden gällde en vård-
nadstvist där tre läkare utfärdat
intyg. Det presenteras nedan in
extenso förutom att namnen ko-
dats.

Anmälare: Socialstyrelsen
Anmälda: Läkarna B (internmedicinare) och
C (barnpsykiater)
Orsak: Bristfälligt underlag för läkarintyg
HSAN 1454/00 och 1457/00

❙ ❙  Bakgrund
Intygen gäller en pojke född 1996. För-
äldrarna är skilda och tvistar om vårdna-
den. Modern kontaktade den 29 april
och den 4 oktober 1999 husläkare A
samt den 6 oktober respektive den 8 ok-
tober 1999 läkarna B och C. Anmälan
mot A har tidigare behandlats i nämn-
den: 

Ansvarsnämnden beslutade den 31
augusti 2000 att ålägga husläkare A en
erinran med anledning av hans intyg rö-
rande pojken. Beslutet har vunnit laga
kraft.

De två övriga läkarna utfärdade i an-
slutning till besöken intyg, som kom att
användas i vårdnadstvisten. B:s och C:s
intyg har följande lydelse. 

B:s intyg
Härmed intygas att patienten för snart tre
år sedan var på besök på mottagningen
för en psykisk påverkan efter misshan-
del. Vid besöket idag uppvisar han en
harmonisk bild. 

Han visar mig en blinkande plastfi-
gur, vad den heter samt hur den fungerar.
Hans kontakt med främmande männi-
skor har nu helt normaliserats. Han äter
och sover numera helt normalt. Var vid
tidigare besök magerlagd, gråtmild och
mycket rädd för alla främmande perso-
ner inklusive sjuksyster. Denna utveck-
ling bedöms mycket positiv och hans so-
ciala situation torde nu vara optimal. Har
dessutom utvecklats verbalt mycket bra.
Mot bakgrund av detta vore det ur medi-
cinsk synpunkt helt förkastligt att utsät-

ta patienten för ett nytt trauma vilket det
skulle innebära att träffa sin biologiska
far. 

Dessutom upplever och tilltalar han
moderns gode vän som far och relatio-
nen upplevs som mycket harmonisk ef-
ter en timmes samtal. Ur medicinsk syn-
punkt avrådes från alla förändringar i
denna relation. 

C:s intyg
Härmed intygar jag att ha återträffat idag
A. Jag har också tagit del av två läkarin-
tyg från doktorerna A och B. Efter att ha
bildat mig en egen uppfattning om poj-
kens psykiska och fysiska hälsotillstånd,
tillstyrker jag till fullo slutsatser be-
skrivna av ovan nämnda kolleger och
har kommit till övertygelse att varje
form av interferering och störning
utifrån skulle med all sannolikhet leda
till återfall av de tidigare symtomen och
skada pojkens fortsatta fysiska och psy-
kiska utveckling i framtiden. Han är ex-
tremt känslig för all typ av traumatiser-
ing (fysisk och psykisk misshandel m m)
vilket bör undvikas med alla medel och
möjliggöra för honom att fortsätta leva
utan förändringar i den trygga miljö som
han befinner sig i nu.

❙ ❙ Anmälan
Socialstyrelsen har anmält B och C med
anledning av deras intyg rörande pojken
och yrkat att de åläggs disciplinpåföljd.
Styrelsen har uppgett bl a följande. 

Läkarintyget den 6 oktober 1999, som
saknar nödvändiga personuppgifter av-
seende patienten, anger inte att det är av-
sett att åberopas vid domstol eller annan
myndighet. Intyget saknar också helt
uppgifter om det material som ligger till
grund för intyget. 

Inte heller framgår det tydligt vad
som är utfärdarens egna uttalanden och
vilka uppgifter som härrör från andra
personer. Ett intyg kan få avgörande be-
tydelse i såväl offentliga som enskilda
förhållanden och den som avfattar inty-
get skall noga se till att endast uttala sig
om förhållanden, som han har tillräcklig
kännedom om. För detta krävs som regel
en personlig undersökning av eller kon-
takt med berörd person. – – –  

Fadern har inte varit patient hos B och
såvitt framkommit har det inte heller i
något annat sammanhang förekommit
kontakt mellan dem. B:s uttalande om
fadern är mot denna bakgrund anmärk-
ningsvärt. Den som utfärdar ett intyg

skall vara objektiv då han samlar in det
material som han skall grunda intyget på
och bör sträva efter att i intyget avge en
opartisk bedömning. Intyget kan därför
behöva grundas på upplysningar även
från andra personer än sådana som anvi-
sats av den som begär intyget. Detta är
ofta fallet då parter med skilda intressen
står mot varandra, t ex vid tvist i fråga
om vårdnaden om barn. Här är det natur-
ligtvis särskilt viktigt att det material
som ligger till grund för intyget redovi-
sas. 

Sammanfattningsvis är läkarintyget
den 6 oktober 1999 således i flera avse-
enden bristfälligt. I intyget uttalar B sig
om förhållanden som inte undersökts
närmare. Han har på grundval av ett
otillräckligt material dragit långtgående
slutsatser om pojkens relation till fadern.
B har inte utformat ifrågavarande intyg
med den noggrannhet och omsorg som
erfordras enligt 2 kap 4 § LYHS. Han har
inte heller beaktat innehållet i punkterna
1–6 i Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 1981:25). Felen är inte ringa
och framstår inte som ursäktliga.

Inte heller i C:s intyg från den 8 oktober
1999 anges att det är avsett att åberopas
vid domstol eller annan myndighet. In-
tyget saknar också väsentliga uppgifter
om det material som ligger till grund för
intyget. Det enda som anges är att C har
tagit del av två läkarintyg och att han
»träffat« pojken. C drar sedan långtgå-
ende slutsatser beträffande vad som är
bäst för pojken. Inte heller framgår det
tydligt vad som är utfärdarens egna utta-
landen och vilka uppgifter som härrör
från andra personer. 

Ett intyg kan få avgörande betydelse
i såväl offentliga som enskilda förhål-
landen och den som avfattar intyget skall
noga se till att endast uttala sig om för-
hållanden, som han har tillräcklig kän-
nedom om. För detta krävs som regel en
personlig undersökning av eller kontakt
med berörd person. – – –  

Fadern har inte varit patient hos C och
såvitt framkommit har det inte heller i
något annat sammanhang förekommit
kontakt mellan dem. C:s bedömning av
faderns inverkan på pojken är mot denna
bakgrund anmärkningsvärd. Den som
utfärdar ett intyg skall vara objektiv då
han samlar in det material som han skall
grunda intyget på och bör sträva efter att
i intyget avge en opartisk bedömning.
Intyget kan därför behöva grundas på
upplysningar även från andra personer
än sådana som anvisats av den som be-
gär intyget. 

Detta är ofta fallet då parter med skil-
da intressen står mot varandra, t ex vid
tvist i fråga om vårdnaden om barn. Här
är det naturligtvis särskilt viktigt att det
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material som ligger till grund för intyget
redovisas. 

Sammanfattningsvis är läkarintyget
den 8 oktober 1999 således i flera avse-
enden bristfälligt. I intyget uttalar C sig
om förhållanden som inte undersökts
närmare. Han har på grundval av ett
otillräckligt material dragit långtgående
slutsatser om pojkens relation till fadern.
Han har inte heller följt Socialstyrelsens
anmodan att inkomma med patientjour-
nal avseende modern. Det går därför inte
att följa vården av pojken. C har inte ut-
format ifrågavarande intyg med den
noggrannhet och omsorg som erfordras
enligt 2 kap 4 § LYHS. Han har inte hel-
ler beaktat innehållet i punkterna 1–4
och 6 i Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 1981:25). Felen är inte ringa
och framstår inte som ursäktliga.

❙ ❙ Utredning
Ansvarsnämnden har tagit del av Social-
styrelsens utredning och förelagt läkarna
att yttra sig över anmälan. De har dock
inte hört av sig. Av deras yttranden till
Socialstyrelsen framgår bl a följande.

B:s yttrande
Till en privat läkarmottagning i vårt om-
råde och av vår storlek söker olika 
patientkategorier med varierande pro-
blem. Då jag i jan -97 blev uppsökt 
av en orolig mamma med sin son kände
jag det angeläget att försöka hjälpa 
henne att lösa sina problem. Med lång
erfarenhet inom medicin samt som
trebarnspappa uppfattade jag att patien-
ten vid detta tillfälle inte mådde bra.

För att upptäcka detta behövde jag
inte vara pediatriker. Sonens avsaknad
av kontaktvilja till andra människor var
väldigt tydlig. Patienten bedömdes må
dåligt, varför jag rekommenderade mo-
dern att ta kontakt med en barnpsykiater
eller barnläkare och jag gav dessutom
förslag på detta. Skulle detta bli svårt
bad jag modern att återkomma. När jag
snart tre år senare träffar patienten upp-
lever jag en mycket klar kontrast till ti-
digare situation. För mig förefaller den-
na situation vara socialt harmonisk vil-
ket vilken läkare som helst skulle kunna
uppfatta. På uppmaning att skriva ett in-
tyg om min uppfattning gjordes detta då
bilden än idag är mycket tydlig för mig.
Jag har aldrig påstått att jag varit annat
än internmedicinare men dessa problem
är i privatvården mycket vanliga och jag
känner mig inte främmande för liknande
problem.

C:s yttrande
Åberopande mitt läkarintyg från
991008, tillstyrker jag härmed att jag har
träffat pojken tillsammans med hans

mor vid två tillfällen – den 7 och den 8
oktober 1999 – på min mottagning. Båda
besöken varade över en timme och var
fokuserade på observation av dels rela-
tionen mellan pojken och hans mor, dels
av hans allmänna psykiska tillstånd och
hans framträdande. 

På grund av min samlade diagnostis-
ka erfarenhet under fyrtio år som barn-
psykiatriker (bl a som överläkare på
barn- och ungdomspsykiatrisk klinik)
kunde jag under dessa besök av pojken
och hans mor konstatera: a) att en myck-
et harmonisk relation förelåg mellan
mor och barn (bonding) vilket utstrålade
ömsesidig ömhet, trygghet och säkerhet,
b) att barnet visade sig vara av en myck-
et känslig natur, c) att trots den nya mil-
jön på min mottagning och trots att poj-
ken inte har träffat mig förut, visade han
för sin ålder en mycket tydlig social och
emotionell mognad. Detta tillsammans
med en ingående anamnes från modern
och med min egen bedömning av två bi-
fogade läkarintyg (A:s och B:s) har pe-
kat på att pojken befinner sig i en har-
monisk miljö. Min undersökning, mina
intyg och min bedömning av ovannämn-
da bifogade läkarintyg hade ett enda syf-
te – ta hänsyn till barnets bästa. I mitt in-
tyg har jag inte tagit ställning till vård-
nadsfrågan eller moderns respektive fa-
derns lämplighet som vårdnadshavare
för honom.

❙ ❙ Bedömning
B:s intyg
Intyget saknar uppgift om vem intyget
gäller, vem som har begärt det och för
vilket ändamål det utfärdats. B har dra-
git vidlyftiga slutsatser utifrån en ensi-
dig anamnes. Utgångspunkten för be-
dömningen av pojkens utveckling är en
undersökning när han var 6 månader
gammal. Halvårsgamla spädbarn brukar
reagera ängsligt inför främmande perso-
ner, särskilt om dessa tar i barnet. Det in-
går i en normal utveckling hos det lilla
barnet. B:s slutsats att »kontakten med
främmande människor har nu helt nor-
maliserats« är därför ett ovetenskapligt
sätt att bevisa att en positiv utveckling
skett. 

Han uttalar sig i intyget om pojkens
far och dennes olämplighet som föräl-
der, utan att ha samtalat med fadern eller
gjort observationer av relationen mellan
far och son. B har således dragit slutsat-
ser om förhållanden som han inte har
tillräcklig kännedom om. Hans fel är
varken ringa eller ursäktliga och bör
medföra disciplinpåföljd. Vid bestäm-
mandet av påföljd beaktar ansvarsnämn-
den det förhållandet att han tidigare (den
28 maj 1997 i ärende nr 2254/95) ålagts
disciplinpåföljd för brister i intyg. På-

följden i detta ärende bör därför bestäm-
mas till en varning.

C:s intyg
Eftersom C inte redovisat någon journal,
är det oklart om han gjort någon under-
sökning av pojken. Intyget saknar upp-
gifter om på vems begäran och i vilket
syfte det utfärdats. Han redovisar ingen
egen uppfattning om pojkens hälsotill-
stånd, utan instämmer i två kollegers
synnerligen bristfälliga utsagor. Han ut-
talar sig om »tidigare symtom« utan att
beskriva dem. Han intygar sådana upp-
gifter om pojken, som knappast kan vara
tillräckligt kända för honom, t ex återfall
av tidigare symtom och att pojken skul-
le befinna sig i en trygg miljö. C har bara
samtalat med den ena parten och tagit
dennas utsagor för fakta. Han har trots
det antytt att motparten skulle innebära
en fara för sonen och dennes utveckling.
C kan dock rimligen inte veta något om
fadern och dennes miljö, eftersom han
inte träffat honom. Han har därför uttalat
sig om förhållanden som han inte har
tillräcklig kännedom om och har indi-
rekt svartmålat fadern. Felen är varken
ringa eller ursäktliga och bör medföra
disciplinpåföljd. Vid bestämmandet av
påföljd beaktar ansvarsnämnden det för-
hållandet att C tidigare (den 15 februari
1983, den 22 april 1983, den 19 decem-
ber 1990, den 29 oktober 1992 och den
27 oktober 1999 i ärende nr 395/81,
223/82, 832/89, 1226/91 resp 2871/98)
ålagts disciplinpåföljd och att besluten
år 1983 och 1999 avsåg brister i intyg.
Påföljden i detta ärende bör därför be-
stämmas till en varning.

❙ ❙ Beslut
Ansvarsnämnden ålägger – med stöd av
5 kap 3 § lagen (1998:531) om yrkes-
verksamhet på hälso- och sjukvårdens
område – var och en av de två läkarna en
varning.
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Rättelse:

I nr 14 av Läkartidningen redogjordes för
ett fall med försenad diagnos av näthin-
neavlossning. Där uppgavs att läkaren
var distriktsläkare. Han presenterades
nämligen i HSAN-beslutet som legitime-
rad läkare vid husläkargrupp, vilket gav
upphov till missförstånd. Han var dock
ögonläkare.


