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❙❙ Det är med mycket stort intresse som
jag följt den debatt i Läkartidningen som
började med ett referat om en 2-årig
flicka som inkom till akuten efter att ha
ramlat [1]. Enligt HSAN skulle flickan
ha blivit inlagd då det fanns ett hematom
i pannan; vederbörande doktor varnades. 

Professor Carl-Henrik Nordström på-
pekade tillsammans med Bertil Romner
det orimliga i detta. I sin undervisning
och i sina läroböcker lär han ut att om pa-
tienten (i detta fall en flicka) inte varit
medvetslös, är opåverkad och vaken,
och inte har några fokalneurologiska
symtom så kan en sådan patient med
»minimal hjärnskada« övervakas i hem-
met [2]. HSAN avstod från att kommen-
tera detta inlägg. 

Debatten fortsatte med att Nordström
undrade om han skulle anmäla sig själv
eftersom han undervisar felaktigt [3]. I
ett inlägg framhölls att HSAN borde
kommentera sitt beslut [4], och i ett an-
nat ställdes frågan vilken roll HSAN
spelar för kostnadsutvecklingen [5]. 

Svaret från HSANs generaldirektör
Intressantast var dock repliken från
HSANs generaldirektör Annika Marcus
[6]. Jag höjde på ögonbrynen både en
och två gånger! Jag citerar:

»Enligt regleringsbrevet skall HSAN
dock inte återrapportera mot detta mål
utan har som enda mål ... att handlägg-
ningstiden skall understiga sex måna-
der.«

»Den påstådda övergripande målsätt-
ningen att genom besluten bidra till pati-
entsäkerheten är således inre riktig.« 

»HSAN kan nämligen aldrig själv
ompröva sina beslut.« 

»Beslutet är som sagt beslutet och
HSAN kan inte ändra på det.« 

»Vad sedan gäller frågeställningen
om HSANs beslut skall tjäna som ett rät-

tesnöre för god handläggning får jag
hänvisa till att det är Socialstyrelsen som
i första hand har ansvaret för att hälso-
och sjukvården utövas enligt vetenskap
och beprövad erfarenhet. Domstolarna
... där HSAN således endast är första in-
stans har sedan till uppgift att pröva ett
eventuellt individansvar – – –. HSANs
beslut kan dock huvudsakligen inte ge
information om vad som är att anse som
vetenskap och beprövad erfarenhet,
både mot bakgrund av att HSAN endast
är den första instansen i prövningen och
då varje ärende i princip är det andra
olikt – – – .«

Budskapet
För mig har det varit mycket betydelse-
fullt att denna kommentar från Annika
Marcus varit så tydlig. Det lär mig någ-
ra viktiga saker:
1. HSAN är en första instans i ett rätts-

system, ungefär som tingsrätten.
2. Alla fällande domar skall överklagas.

Inte för att de nödvändigtvis är fel,
utan därför att ärendet då får en mer
professionell prövning (?!).

2. HSAN frånsäger sig helt ett eventu-
ellt ansvar för bedömning av vad som
är vetenskap och beprövad erfaren-
het. Detta åligger Socialstyrelsen. 

3. Det vetenskapliga rådets bedömning
blir därmed det viktiga! Det är hans/
hennes bedömning som är tolkningen
av vad som är vetenskap och beprö-
vad erfarenhet. Inte HSANs beslut.
HSANs beslut berör endast det aktu-
ella fallet och tar ingen hänsyn till
eventuella konsekvenser av det be-
slut som fattats. 

5. Referaten i Läkartidningen innehål-
ler ofta ett referat av ärendet ungefär
som föredragande skulle ha gjort,
men mycket litet om hur det veten-
skapliga rådet resonerat. Eftersom
många läser dessa referat med stort
intresse är det ju dessa bedömningar
som borde refereras. 

6. Vetenskapliga rådets arbete är myck-
et   viktigt.   Vetenskap   är   färskvara. 

Lärdomar av HSANs beslut
i ärendet med 2-åringen 

Debatten om fallet med den 2-åriga flickan som kom till aktuen efter
att ha ramlat har för mig varit mycket lärorik. Jag har lärt mig att
HSAN endast är att betrakta som första instans och att alla fällande
domar egentligen bör överklagas. Genom att HSAN frånsäger sig allt
ansvar för vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet blir det
vetenskapliga rådets arbete mycket viktigt.

P-G LARSSON 
överläkare, docent, kvinnokliniken,
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pröva på arbetet inom WHO. Internatio-
nella erfarenheter blir också stimuleran-
de för det vanliga arbetet hemmavid.
Det känns därför angeläget att prova
delvis nya vägar, både organisatoriskt
och finansiellt, för att möjliggöra detta,
samtidigt som dessa vägar naturligtvis
måste passa in i WHOs etablerade
mönster.

Ta fram projekt inom WHO
På WHOs huvudkontor i Genève och på
Europakontoret i Köpenhamn finns det
för närvarande svenska medarbetare
med självständigt programansvar. I
samråd med dessa skulle projekt inom
gemensamma, prioriterade områden
kunna tas fram som skulle vinna på att
belysas i ett multiprofessionellt perspek-
tiv. 

Sådana projekt kunde till exempel
vara utveckling av hälsosystem, funk-
tionshindrades hälsa eller miljö och häl-
sa. I organiserad projektform skulle se-
dan olika yrkesrepresentanter, som till
exempel hälsoplanerare och hälsoeko-
nomer, läkare och sjuksköterskor, ar-
betsterapeuter och sjukgymnaster, kun-
na bearbeta sina specialområden för att
avlösas efter 3–6 månader. 

Viss information angående arbetet
måste ges på plats, men det mesta av pro-
jekt- och metodbriefing samt debriefing,
liksom allmän orientering om WHO,
förutsätts ordnas före och efter vederbö-
rande projektmedarbetares utresa. Kon-
takter kan upprätthållas och visst ge-
mensamt arbete kan ske på distans med
hjälp av IT-teknik. 

Resursbas för hälso- och sjukvården
Inom Sida bygger man upp en svensk re-
sursbas av folk med bred kompetens och
internationell erfarenhet inom området
marin miljö. Det vore värdefullt om man
kunde få till stånd en liknande resursbas
för hälso- och sjukvården, som kunde
göra det organisatoriskt och ekonomiskt
möjligt för svenska hälso- och sjuk-
vårdsarbetare att komma ut och få inter-
nationella erfarenheter.

Vi tror att detta skulle kunna gå – och
verkligen bli framgångsrikt – om man,
på det sätt som här skisserats, kunde an-
vända sig av svenska positioner inom
WHO, både i Genève och i Köpenhamn,
för att till dessa knyta resurspersoner
som i projektform dels kunde se hur in-
ternationella arbetet fungerar, dels bidra
till viss problembearbetning och för
egen del bygga upp en viss, om än be-
gränsad, kompetens för eventuella
framtida, internationella arbetsuppgif-
ter. •

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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❙ ❙ På HSANs hemsida (www.hsan.se)
finns under rubriken »Mer om HSAN
[2003-01-18]« följande beskrivning av
målet för Ansvarsnämndens verksam-
het: »Det övergripande målet för nämn-
dens verksamhet är enligt regleringsbrev
att nämnden genom sina beslut skall bi-
dra till patientsäkerheten.« Generaldi-
rektör Annika Marcus är uppenbarligen
okunnig om detta förhållande [1]. I värs-
ta fall kan det tyda på att målsättningen
för HSANs verksamhet är oklar eller att
olika meningar råder om denna.

Tolkning
Hemsidans beskrivning av målsättning-
en kan knappast tolkas på annat sätt än
att HSANs beslut skall vara medicinskt
välgrundade, att besluten skall återföras
till sjukvården, och att dessa beslut skall
kunna tjänstgöra som rättesnöre för god
handläggning och behandling. Av tidi-
gare diskussionsinlägg framgår att det
med nuvarande principer för urval av
medicinskt sakkunniga i många fall inte
går att undvika betydande brister vad
gäller reell sakkunskap [2, 3]. 

Det förefaller också finnas en djup
klyfta mellan hur kliniskt verksamma lä-
kare anser att HSAN borde fungera och
den formellt juridiska syn som försvaras
av generaldirektör Marcus [1-7]. Ingen
ifrågasätter generaldirektör Marcus juri-
diska kompetens. Men man måste fråga
sig vem som egentligen har behov av en
medicinsk domstol som på grund av en
tidvis sviktande kompetens utdömer
kännbara påföljder på medicinsk ohåll-

bar grund. Besluten kan visserligen i
vanlig juridisk ordning överklagas men
beslutsskälen kan inte diskuteras och
HSAN kan härigenom uppenbarligen
inte lära sig något eller låta sig påverkas
av eventuella misstag. Begreppet kvali-
tetssäkring förefaller vara helt obekant
[6,7].

Ny målsättning?
Varför inte istället arbeta för att HSAN
får en målsättning som i realiteten lever
upp till beskrivningen på hemsidan, en
organisation med medicinskt sakkunni-
ga som besitter reell sakkunskap, samt
en verksamhet som till skillnad från
domstolsväsendet är öppen för diskus-
sion, kritik och utveckling?

Carl-Henrik Nordström
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kliniken, Universitetssjukhuset i Lund
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Vilken är HSANs målsättning?

❙❙ Har med förskräckelse följt debatten
om HSANs varning mot en kollega som
enligt kritiken från neurokirurgisk ex-
pertis följt alla rekommendationer för
handläggning av skalltrauma utan med-
vetandestörning eller patologiskt nerv-
status (se inlägg senast i LT 21–22/
2004, sidorna 1936-40).

HSANs generaldirektörs juridiska
spetsfundigheter kan jag smälta, de är
säkert korrekta och vi måste leva med
dem. Men frågan om huruvida kritiken
är berättigad eller ej blir nästan under-
ordnad i debatten när Annika Marcus
fäller den märkliga kommentaren »Jag
som trodde att läkaren satte sina patien-
ter före sig själv«. Den kommentaren är
inte lätt att tolka, vare sig dess innebörd
eller avsikten med vilken den fällts. 
1. Den anmälde läkaren följde enligt

uppgift vedertagna rekommendatio-
ner i stället för att remittera till extra

undersökningar för säkerhets skull.
Satte han patienten före sig själv då?
Men han blev varnad. 

2. Hur ska vi veta om vi sätter patienten
i första rummet om vi inte längre ska
följa de läroböcker och rekommenda-
tioner som vi trodde byggde på ve-
tenskap och beprövad erfarenhet? 

3. Är yttrandet en fingervisning till oss
som hittills av slentrianmässig naivi-
tet har brytt oss om oss själva också,
att vi nu borde t ex ansöka om att få
jobba mer på vår lediga tid och dess-
utom be att få slippa lön? Eller någon
annan självuppoffrande gest som vi-
sar att vi sätter våra patienter före oss
själva och inte i första hand ser om
vårt eget skinn? 

Olle Kjellin 

överläkare, Växjö   
olle.kjellin@home.se 

http://olle-kjellin.com   

Sätter vi oss själva före?

Det  är därför  viktigt att  alltid vara
uppdaterad och veta vad som är mest
rätt just nu. Men det innebär inte att
alla doktorer i Sverige är lika uppda-
terade. Detta måste det vetenskapliga
rådet ödmjukt förstå och känna till.
Jag tycker därför att han/hon – åt-
minstone när det finns olika »skolor«
om vad som är rätt – borde  påpeka
detta och resonera kring vilken kun-
skap som kan förväntas i det aktuella
ärendet, men också hur det kommer
att bli i framtiden. Ett ypperligt till-
fälle för att sprida ny och aktuell kun-
skap. 

Stora krav på vetenskapliga rådet
Jag som enkel doktor måste kunna lita på
att det vetenskapliga rådet är tillräckligt
påläst, kunnigt, redovisar alla åsikter,
och gör sitt arbete med stor noggrannhet
och inte slarvar igenom ärendet. Vi har,
för att citera Annika Marcus, » ... rätt att
ställa mycket höga krav på de medi-
cinskt sakkunniga som HSAN anlitar för
en medicinsk bedömning ....«. 

Jag har inte personligen varit engage-
rad i något HSAN-ärende, men har fått
förmånen (?) att läsa och sätta mig in i
flera ärenden som drabbat mina kolle-
gor. I dessa ärenden, där flera redan har
hunnit bli gamla, har det flera gånger sla-
git mig hur dåligt påläst eller okunnigt
eller för den delen slarvigt det veten-
skapliga rådet varit. Nu skall det väl vara
slut med det. •

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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