
Med stöd av ett utslag i Pressens
opinionsnämnd stämmer nu fem
läkare tidningen Expressen. Or-
saken är att tidningen i somras
hängde ut dem som prickade
trots att deras varningar från an-
svarsnämnden HSAN var undan-
röjda av länsrätten. Troligen re-
dan denna vecka lämnar deras
ombud, advokat Lars Viklund, in
en stämningsansökan. 

❙ ❙ Expressen har redan tidigare klandrats
för publiceringen av Pressombudsman-
nen. Lars Viklund kommenterar:

– Vi har avvaktat och sagt att vi skul-
le vänta med att stämma till dess att Opi-
nionsnämnden  tagit ställning. Och nu
har den ju fastställt Pressombudsman-
nens klander. Att vi fått stöd i båda in-
stanserna är inte överraskande men inte
desto mindre värt att notera.  

– Vi kommer att yrka ett ideellt ska-
destånd på 100 000 kronor till var och en
av de fem läkarna.

Ansökan ges in till Stockholms tings-
rätt och sedan väntar ett tryckfrihetsmål. 

Det blir inte tal om någon förlikning.
Bakgrunden är att Lars Viklund tidigare
har skrivit till Expressen för läkarnas
räkning och framfört ekonomiska krav,
som dock inte tillgodosetts. Detta är
emellertid något som han inte närmare
vill gå in på.

Om vad som ska hända i de övriga sex

fallen där Expressen, efter att ha friats av
Pressombudsmannen, nu har fällts av
Opinionsnämnden säger Lars Viklund:

– Jag kan inte svara på det. Det har vi
inte diskuterat närmare utan mitt upp-
drag i de fallen har i första hand varit att
biträda läkarna i Opinionsnämnden.

Att Expressen prickas även i de fallen
ser han som »glädjande eftersom jag
tycker att även den publiceringen är kri-
tik värd«. 

En av de fem läkarna som hade fått
sin varning undanröjd före Expressens
publicering är Per Videhult, som säger:

– Utslaget i Opinionsnämnden var
väntat.

Jobbigt bli uthängd
Han berättar att det var mycket jobbigt
att bli uthängd på det sätt som skedde i
Expressen. Men han understryker  att
allra jobbigast är om man verkligen gjort
något fel och patienten far illa – detta
oavsett om man blir anmäld eller inte.

En stämning mot Expressen ser han
som en något av en renhållningsuppgift.

– För vi vill inte ha fler sådana här
fall, kommenterar han.

Torsten Sandin, överläkare i kirurgi
vid Länssjukhuset Gävle-Sandviken, är
en annan av de fem läkare vars varning-
ar upphävts vid publiceringen. Om Opi-
nionsnämndens uttalande säger han:

– Det är positivt för oss. Det är vik-
tigt. Det ger en signal till pressen att nog-

grant granska
uppgifter innan
de publiceras,
särskilt sådana
här känsliga sa-
ker. Det kan ju
ha katastrofala
följder. Det är
en sak för oss
som är of-
fentligt an-
ställda men
för en som
arbetar pri-
vat kan det
betyda vinna eller
försvinna. Det är väldigt svårt att
rätta i efterhand.

Inget medicinskt misstag
I hans fall hade visserligen problem upp-
stått för patienten, men de berodde inte
på att han eller hans läkarkollega begått
något medicinskt misstag. Ändå var det
han och kollegan som blev anmälda.

– Som vanlig läkare har man svårt att
påverka sjukvårdens bristande kapacitet
och brister i organisationen, säger
Torsten Sandin.
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Försök till förlikning gick inte, nu väntar tryckfrihetsmål

Läkare kräver 100 000 var
i skadestånd av Expressen

❙ ❙ – Det är rimligt att begära att ledamö-
terna i HSAN är yrkesverksamma till åt-
minstone 50 procent.

Den eniga åsikten fördes fram på 
Sylfs fullmäktigemöte i förra veckan.

Ledamöterna var kritiska mot att fle-
ra av HSANs ledamöter är pensionärer.
De hävdade att den verklighet de nume-
rade pensionerade ledamöterna mötte
under sitt yrkesverksamma liv som läka-
re var en helt annan än den som möter
dagens doktorer. 

Då gick det oftast att ordna plats till
alla patienter som behövde läggas in på
sjukhus. Idag tvingas läkarna till svåra
avvisningsbeslut som kan leda till att de
själva blir anmälda för HSAN.

– Vet de pensionerade HSAN-leda-

möterna tillräckligt mycket om våra
pressade arbetsförhållanden? undrade
bekymrade fullmäktigeledamöter.

Flera av mötets unga läkare hade re-
dan erfarenhet av patienter som hotade
att anmäla dem om de inte gick med på
att genomföra diverse undersökningar.
De efterlyste en policy kring hur de ska
förhålla sig i sådana lägen.

Även på AT-stämman i förra veckan
fördes en liknande debatt. Rubriken var
HSAN, doktorn och pressen. Deltog
gjorde bland annat Pressombudsmannen
Olle Stenholm, som redogjorde för sina
överväganden i samband med Expres-
sens publicering av namnen på varnade
läkare i fjol somras (se artiklarna intill).

Anita Werner, jurist och ordförande i

HSAN, berättade om
hur arbetet bedrivs
där. Hon rekommen-
derade läkare som
fälls i nämnden att
överklaga – det lönar
sig eftersom påfölj-
den ofta tas bort eller
mildras i den högre
instansen länsrätten.

Nina Rehnqvist,
läkare och överdirektör vid Socialstyrel-
sen, påpekade att sjukvårdandet är en
»risky business«. Hon berättade att i ge-
nomsnitt 10 procent av vårdkontakterna
leder till någon form av skada för patien-
ten.

Den femte deltagaren var Per Vide-

»HSAN-ledamöter känner inte till vårt sätt     

Per Videhult.


