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Huvudförhandlingen i tryck–
frihetsmålet mellan de fem felak-
tigt uthängda läkarna och tid-
ningen Expressen hann knappt
börja. Parterna gjorde upp i godo
i korridoren på Stockholms tings-
rätt i måndags. 

❙ ❙ Rättens ordförande inledde med att
fråga om inte parterna och deras ombud
ändå skulle försöka komma överens i
skadeståndsdelen. Han föreslog att de
skulle gå ut och känna varandra på pul-
sen. Så blev det. Parterna stängde in sig
i var sitt samtalsrum på tingsrätten. Med
jämna mellanrum möttes de två advoka-
terna i korridoren för att sedan gå in igen
och rapportera och överlägga med sina
klienter. Efter två timmar var de klara.

Åter i rättsalen förklarade läkarnas
advokat Lars Viklund för tingsrätten att
parterna träffat en uppgörelse som skul-
le fästas på papper under eftermiddagen
och att läkarna skulle dra tillbaka sin ta-
lan mot Expressen.

Såg nöjda ut
Enligt vad LT erfar så handlar uppgörel-
sen dels om en ekonomisk ersättning, dels
om någon form av väl synlig publicitet el-
ler tillrättaläggande i Expressen den här
veckan. Men ingen av parterna eller deras
ombud ville berätta om innehållet i upp-
görelsen. I uppgörelsen ingick att inne-
hållet skulle vara konfidentiellt.

Rimligen rör sig den ekonomiska er-
sättningen per läkare om ett belopp mel-
lan 30 000 och 100 000 kronor, det vill
säga någonstans mellan det Expressen
tidigare erbjudit och det läkarna krävt.

Läkarna såg relativt nöjda ut.
– Jag tycker vi fått upprättelse och

rimlig kompensation, sade en av dem,
Per Videhult. 

En annan sade:
– Det är viktigt att sådana här felak-

tigheter rättas till och att det inför kom-
mande publiceringar blir klart vilken
noggrannhet en tidning måste lägga ner.
Det här är grannlaga saker för en tidning.

Joachim Berner sade bara.
– Ingen kommentar.
Läkarförbundets vice vd Rolf Kris-

tensson är jurist och bistod läkarna och
deras advokat samt var med under för-
likningen.

– Det har varit diskussioner tidigare
och det ingår i god advokatsed att försö-
ka träffa en uppgörelse. 

Att parterna kom överens först när de
möttes i rätten ett och ett halvt år efter pu-
bliceringen är inget anmärkningsvärt, en-
ligt honom. Det kan dessutom vara lätta-
re för parterna att inleda diskussioner om
domaren föreslår det. Annars krävs det att
någon av parterna ska visa intresse, och
den parten hamnar då lätt i ett sämre läge.

Läkarnas advokathjälp bekostas av
Läkarförbundet. Hur mycket striden hit-
tills kostat förbundet kan Rolf Kristens-
son inte säga. I en förlikning är det nor-
mala att vardera parten står för sina re-
spektive kostnader. Det är oklart om det
är så också i det här fallet, eftersom upp-
görelsen vid denna tidnings presslägg-
ning fortfarande är hemlig.

Huvudförhandlingen hade lockat en-
dast fem åhörare. En av dem var Press-
ombudsmannen Olle Stenholm. Även
han fick gå nyfiken därifrån.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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Uthängda läkare
gjorde upp i godo

Detta har hänt tidigare

Expressen publicerade i juli 2001
namnen på 70 läkare och 10 tand-
läkare under rubriken »Åttio läka-
re prickade«. Fem av dessa hade
fått sina varningar upphävda av
länsrätten vid publiceringen. Pub-
liceringen klandrades i denna del
av Pressens opinionsnämnd för
brott mot god publicistisk sed. De
fem läkarna stämde därefter Joa-
chim Berner, Expressens ansvari-
ge utgivare vid tiden för publice-
ringen, för grovt förtal och krävde
skadestånd eftersom parterna
inte lyckats göra upp i godo.
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Läkarnas ombud Lars Viklund, t v, och
Joachim Berners ombud Ulf Isaksson möts
för ännu ett lågmält samtal i korridoren. 

Franska läkare 
ska bli fler

❙ ❙ Antalet medicine studerande i Frank-
rike ska öka kraftigt. Idag finns 5 100 ut-
bildningsplatser fördelade på 44 medi-
cinska fakulteter. Men sjukvårdsminis-
tern, Jean-François Mattei, säger att in-
tagningen till läkarlinjen ska stiga med
omkring 25 procent under de komman-
de åren. Målet är att förhindra att framti-
da pensionsavgångar leder till en allvar-
lig läkarbrist. Fackförbunden är belåtna
med ökningen, men hävdar att andra för-
ändringar också är nödvändiga. Redan
idag saknas utbildade läkare på vissa of-
fentliga sjukhus. 

– Problemet handlar inte bara om an-
talet läkare utan också om fördelningen.
Många nyutbildade väljer att installera
sig privat i stället för att söka sjuk-
hustjänster, säger Rachel Bocher i sjuk-
husläkarnas fackförbund.

Hon anser att någon form av installe-
ringskontroll måste införas i Frankrike,
där friheten idag är total. Privatläkarna
är motståndare mot tvångsåtgärder, men
håller med om att någonting bör göras
för att öka jämvikten. 

Anna Trenning-Himmelsbach

frilansjournalist

Antalet fall av syfilis
ökade stort 2002
❙ ❙ Antalet anmälda fall av klamydia öka-
de förra året med 11 procent, från 22 266
till 24 685 fall. Antalet fall av syfilis har
ökat med 60 procent, från 78 fall år 2001
till 130 fall under 2002. Ökningen gäller
framför allt heterosexuella män och
kvinnor smittade utomlands och homo-
sexuella män smittade i Sverige. Antalet
fall av HIV har ökat med 5 procent, från
272 fall under 2001 till 286 fall under
2002. Uppgifterna rapporteras från
Smittskyddsinstitutet. (LT)

Rekordmånga med
i Läkarförbundet

❙ ❙ Medlemsantalet i Läkarförbundet fort-
sätter att öka, och är nu det högsta någon-
sin. Den 31 december 2002 fanns 36 901
betalande läkare registrerade, vilket är en
ökning med 406 medlemmar jämfört
med år 2001. Den största gruppen av nya
medlemmar består av pensionerade läka-
re, vilka har ökat med 255 medlemmar.
Därefter följer medicine studerande, med
148 nya medlemmar. Antalet legitimera-
de läkare under 65 år ökade med 35 med-
lemmar mellan 2001 och 2002. (LT)


