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Korrespondens

❙ ❙ Hardell och medarbetare valde att pre-
sentera en del av sin forskning i en de-
battartikel i Dagens Nyheter förra året.
Artikelns rubrik hävdade att amning kan
orsaka cancer hos barn. Detta har lett till
stor oro hos många föräldrar, och många
som arbetar med nyförlösta och amman-
de mammor har haft stora problem med
att lugna föräldrarna. Men det har de
kunnat göra därför att tidigare forskning
har visat att om något så tycks amning
kunna skydda mot vissa cancerformer
hos barn. Detta har återigen nyligen re-
ferats i en av två volymer om amning [1]. 

Vilket forum är lämpligast?
Naturligtvis skall forskare kunna fram-
föra sina resultat och få dem diskutera-
de, men frågan är vilket forum som är
lämpligast för olika debattämnen. Möjli-
gen hade författarna tvekat att publicera
sig i massmedia om de hade varit med-
vetna om att dessa själva formulerar ru-
briken. 

Troligen håller de med mig om att ru-
briken var olycklig och inte hade full
täckning i artikeln. De har även senare
betonat att de skrev att deras resultat inte

innebar att amning skulle ifrågasättas.
Man måste dock vara medveten om att
väldigt många fler läser rubriken än hela
artikeln. Det gällde de flesta av de oroa-
de föräldrar och den vårdpersonal som
bl a vänt sig till mig.

Tidningen fälldes 
Problemet med att massmedierna själva
formulerar rubrikerna på insända artik-
lar har jag råkat ut för för ett antal år se-
dan med den nu nerlagda tidningen Ar-
betet. En intervju med mig gavs utan un-
derlag i artikeln rubriken: Ny metod att
bota cancersjuka barn. Mängder av
hoppfulla föräldrar hörde av sig. Tid-
ningen fälldes för den rubriken!
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Mediedebatt om amning och cancer 
hos barn har lett till oro bland föräldrar

Socialstyrelsen:

Föreskrift om utfärdande av intyg 
bör tillämpas även av försäkringsläkare
❙ ❙  Sune Nyström avser nog i sitt inlägg i
Läkartidningen 3/02 (sidan 210) de me-
dicinska bedömningar beträffande pati-
enters arbetsförmåga som görs av för-
säkringskassornas försäkringsläkare,
och måhända även de hälsobedömning-
ar som görs av konsultläkare vid försäk-
ringsbolag. 

Anses inte vara vård och behandling
Dessa bedömningar görs nästan undan-
tagslöst »på pappren«, vilket ses som ad-
ministrativt arbete. Bedömande läkare
bidrar med ett beslutsunderlag, men själ-
va besluten fattas av andra tjänstemän
eller nämnder. 

Det anses alltså inte vara vård och be-
handling, och faller inte under Socialsty-
relsens tillsynsbefogenheter. Överpröv-
ning i sådana här fall sker via domstol el-
ler liknande, som då ofta anlitar andra
medicinskt sakkunniga. 

En fråga för riksdag och regering
Om riksdag och regering anser det vara
lämpligt kan naturligtvis »försäkrings-

läkares« medicinska bedömningar vad
avser enskilda patienter föras in i Social-
styrelsens tillsynsområde och även i så-
dant som Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnämnd (HSAN) kan pröva discipli-
närt. 

Föreskrift om intyg tillämplig
Socialstyrelsen har givit ut en föreskrift
om utfärdandet av medicinska intyg
(SOSFS 1981:25). Även om den inte
formellt gäller hur en försäkringsläkare
ska skriva sina texter (och göra under-
liggande bedömningar), anser jag att den
reellt bör tillämpas även av läkare med
försäkringsläkarfunktion.

Nina Rehnqvist 

överdirektör, Socialstyrelsen 
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Lars Erik Böttiger, professor i invär-
tes medicin, gav 1994 ut boken
»Litterära läkare« som behandlade
läkare som övergått till författar-
banan. Nu presenterar han en bok
med omvända förtecken, nämligen
hur läkarna har skildrats i litteraturen,
såväl av läkare som av lekmän. 

»Böttiger har gjort en närmast
fullständig och systematisk djup-
dykning i skönlitteratur och drama-
tik genom fyra–fem sekler, från
Shakespeare, Rabelais och Molière
fram till våra dagar. Med stor sak-
kännedom och mycken vishet guidar
oss Böttiger genom läkarskildringar-
nas historia och ger därmed läsaren
såväl ny kunskap som fördjupade
insikter.«
Utdrag ur recension av Matts Lindberg,
Bibliotekstjänst
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