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na är den yrkesgrupp som mycket klart
dominerar bland de anmälda och fällda.

Och visst förekommer anmälningar
mot yngre läkare, men inte i någon stör-
re omfattning, säger Anita Werner.

– Att till exempel inte så många AT-
läkare blir anmälda beror på att de oftast
har frågat sin bakjour, eller att det har va-
rit någon mer erfaren läkare inblandad.
Om det händer något så är det vanligen
denne som anmäls.

Att antalet påföljder sjunkit på sena-
re år kommenterar hon så här: 

– Vad det beror på kan jag inte ha en
alldeles bestämd uppfattning om. Kan-
ske är anmälningarna sämre underbygg-
da eller kanske har vi blivit snällare? 

En förklaring till att det blir färre fäll-
da sammanhänger säkert med att antalet
anmälningar från Socialstyrelsen har
minskat. Deras anmälningar leder näm-
ligen till fällande utslag i betydligt stör-
re utsträckning än anmälningar från pa-
tienterna.

– Det beror på att anmälningarna från
Socialstyrelsen är väl utredda och under-
byggda, säger Anita Werner.

Egen myndighet 1980
Det var 1980 som HSAN bröts ut från
Socialstyrelsen och blev en egen myn-
dighet. Då var antalet anmälningar per år
700–800, idag 3 250. Där arbetar bland
annat två ordförande samt ytterligare 15
jurister samt tre deltidsanställda läkare.
Det finns också företrädare för olika me-
dicinska specialiteter knutna till nämn-
den. De gör de medicinska bedömning-
arna och föredrar ärendena för nämnden.
I vissa svåra fall inhämtar man yttrande
från vetenskapligt råd.

Själva nämnden består av ordföran-
den och ytterligare åtta ledamöter, som
utses efter förslag från de fackliga orga-
nisationerna, Landstings-/Kommunför-
bundet och de politiska partierna.

HSAN är ingen domstol utan en för-
valtningsmyndighet som arbetar i dom-
stolsliknande former. Anita Werner är
till exempel själv domare i botten, och
det är ett krav på ordförandena i HSAN.

I sommar kommer hon efter drygt nio
år att lämna posten som generaldirektör
på HSAN.

Tom Ahlgren

tom ahlgren@lakartidningen.se

Ansvarsärenden

När ord står mot ord gäller vanliga
bevisregler i Ansvarsnämnden. Se
sidan 2544 där vi också redogör för
ett par nya avgöranden i nämnden.

Vilken utbildning i försäkrings-
medicin får läkare och hur kan
den bli bättre? För att få svar på
det anordnade Socialdeparte-
mentet nyligen en hearing i frå-
gan, ledd av socialförsäkringsmi-
nister Ingela Thalén.

❙ ❙ Universitet, centrala myndigheter, in-
stitut som Fammi och Ipuls samt Läkar-
förbundet och Läkaresällskapet med fle-
ra var inbjudna.

Försäkringsmedicinska sällskapet
deltog också. Dess förslag om att inrätta
ett rikscentrum för försäkringsmedi-
cinsk utbildning var ett av skälen till att
hearingen hölls. Att förbättra läkarnas
kunskaper i försäkringsmedicin är också
en av de åtgärder som föreslås i Jan
Rydhs förslag till handlingsplan för
ökad hälsa i arbetslivet.

– Utbildningen i försäkringsmedicin
har svårt att hävda sig i konkurrensen om
tiden på utbildningarna, kommenterade
Therese Svanström, politiskt sakkunnig
på Socialdepartementet.

Men vilka åtgärder hearingen kan
leda till från regeringens sida är ännu
oklart. Det är inte heller regeringens sak
att detaljstyra innehållet i universitetsut-
bildningarna. Vad gäller den fortbild-
ning som försäkringskassorna delvis
håller i kan regeringen påverka via Riks-
försäkringsverket om det skulle visa sig
bli aktuellt.

– Det var en bra hearing, sa Eva Nils-

son Bågenholm som deltog för Läkar-
förbundets räkning.

Alla universitet har försäkringsmedi-
cin på grundutbildningen men omfatt-
ningen varierar från någon dag till en
vecka, berättar Eva Nilsson Bågenholm.

– Fakultetsföreträdarna framhöll att
de önskar utöka ämnet på grundutbild-
ningen, öka forskningen i försäkrings-
medicin samt inrätta professurer. Här
fanns lite olika åsikter. Det är redan
många ämnen som trängs på grundut-
bildningen. Men alla var rörande eniga
om att mer forskning behövs.

Skiftande nivå på utbildningen
Utbildningen på AT- och ST- nivå är
väldigt skiftande i landet. Eva Nilsson
Bågenholm anser att behovet av utbild-
ning i försäkringsmedicin måste tas upp
i målbeskrivningarna för AT och ST.
Trycket på landstingen som arbetsgiva-
re och på Socialstyrelsen i egenskap av
ansvarig för vidareutbildningens mål be-
höver öka, anser hon.

På fortbildningsnivån är det sämst
ställt.

– Där verkar det inte finnas några kur-
ser, utom möjligen på vissa orter, säger
Eva Nilsson Bågenholm.

För självstudier kan Försäkringskas-
seförbundets kunskapsbank Solid näm-
nas. Solid är ett interaktivt datastöd som
vänder sig till läkare och medicinstude-
rande som vill ha fortlöpande kompe-
tensutveckling i försäkringsmedicin.
Adress: www.fkf.se/solid/index1.htm.

Riksdagens socialförsäkringsutskott
höll för övrigt i torsdags en liknande he-
aring, men med ett bredare grepp om
hela sjukförsäkringsproblematiken. Lä-
karförbundets VD Anders Milton var en
av de medverkande där.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Universitet vill öka
forskning i försäkringsmedicin

Eva Nilsson
Bågenholm, andre

vice ordförande i
Sveriges

läkarförbund, tyckte
att hearingen om

försäkringsmedicin
var bra.

❙ ❙ Läkartidningen är den tidskrift som
allmänläkare läser mest. Det framgår av
en Temo-undersökning kring allmänlä-
kares läsvanor som beställts av tidning-
en Primärvårdens nyheter och presente-
rats i senaste numret av denna.

500 slumpmässigt urvalda allmänlä-
kare, såväl privat som offentligt anställ-
da, har tillfrågats. 265 (53 procent) har
svarat. De tidskrifter som är med i under-
sökningen utöver Läkartidningen är – i
fallande ordning efter det antal läkare

som läser minst varannan utgåva av re-
spektive tidning – Primärvårdens Nyhe-
ter, Allmänmedicin, Dagens Medicin,
Distriktsläkaren, Medicinskt Forum,
Medikament, Incitament, Temabilaga
till Dagens Medicin, Moderna läkare,
Läkemedelsvärlden, Landstingsvärlden
och Aktuell Medicin.

Tidskrifterna har dock inte samma
antal utgåvor per år. Läkartidningen har
flest utgåvor, 46. Minst utgåvor har All-
mänmedicin med 2 utgåvor. (LT)

LT i topp i läsarundersökning
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