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Justitieombudsmannen, JO, 
anser att det var fel av en kli-
nikchef att på eget bevåg ge 
modern till en svårt sjuk pa-
tient besöksförbud. Ett så-
dant beslut kan bara fattas 
av regionstyrelsen, menar 
JO.

En klinikchef vid Skånes uni-
versitetssjukhus i Malmö gav 
mamman till en svårt sjuk 
patient vistelseförbud. Mam-
man, som själv är läkare, 
hade upprepade gånger ifrå-
gasatt delar av den behand-
ling som hennes dotter fick 
och krävt att den skulle sät-
tas ut.

Mammans agerande 
utgjorde enligt den pa-

tientansvarige läkaren en 
fara för patienten och ett ar-
betsmiljöproblem för perso-
nalen. Därför meddelade man 
att hon inte fick besöka klini-
ken.

JO konstaterar att även om 
utgångspunkten är att nära 
anhöriga till en svårt sjuk pa-
tient ska kunna träffa patien-
ten så mycket som möjligt, 
kan det i vissa fall finnas skäl 
att förbjuda en anhörig att 
träffa en patient. Men ett så-
dant förbud  är enligt JO ett  
   

beslut i kommunallagens me-
ning som ska kunna överkla-
gas, och måste därför fattas 
av regionstyrelsen eller av 
någon annan på delegation 
från regionstyrelsen. Först 
då blir beslutet möjligt att 
överklaga.

I det aktuella fallet tycker 
också JO att det kan ifråga-
sättas utifrån journalanteck-
ningarna om det verkligen 
var motiverat med ett be-
söksförbud.

Kliniken får också kritik 
för att man dröjt en och en 

halv månad med att ge 
svar på mammans be-

gäran att få ta del av 
dotterns journal.

Michael Lövtrup

Sverige ligger över Europa-
genomsnittet i läkartäthet. 
Men svenskarna går mer säl-
lan till doktorn än andra eu-
ropéer. Det visar ny statistik 
från OECD.

Grekland har överlägset flest 
läkare per invånare i Europa. 
Med 6,1 läkare per 1 000 in-
vånare har Grekland nästan 
dubbelt så många som EU-ge-
nomsnittet, som är 3,4. Det 
framgår av en ny rapport med 
hälsostatistik för hela Europa 
från den ekonomiska samar-
betsorganisationen OECD.

Med 3,8 läkare per 1 000 in-
vånare ligger Sverige på delad 
tredjeplats i läkartäthet, och 
Sverige tillhör också de län-
der där antalet läkare har 
vuxit mycket under 2000-ta-
let.

När det gäller antalet 
läkar besök per invånare lig-
ger Sverige däremot bland de 
lägsta i Europa. Med 2,9 lä-
karbesök per person och år 

ligger vi på mindre än hälften 
av EU-genomsnittet, som är 
6,3. Endast Cypern redovisar 
en lägre siffra. I andra änden 
av skalan ligger några östeu-
ropeiska länder med 11–12 lä-
karbesök per person och år, 
följda av Tyskland och Bel-
gien.

OECD:s experter tror att en 
del av dessa skillnader kan 
förklaras med kulturella 
olikheter, men att skillnader i 
sjukvårdssystemen också 
kan spela in. Länder där läka-
ren får betalt per besök, som 
Belgien eller Tyskland, ten-
derar att ha fler läkarbesök 
än länder där läkaren har en 
fast lön, som Sverige eller 
Finland.

För Sveriges del kan det 
låga antalet läkarbesök också 
hänga samman med att sjuk-
sköterskorna spelar en större 
roll i primärvården än i 
många andra länder, konsta-
teras det i OECD-rapporten.

Miki Agerberg

Svenskar gör  
få läkarbesök …

… och OECD- 
rapport bekräftar 
bilden av ett Sverige 
med få vårdplatser
OECD-rapporten bekräftar också 
att Sverige har internationellt 
sett få vårdplatser: 2,7 per 1 000 
invånare. Av de 35 ingående eu-
ropeiska länderna är det bara 
Turkiet som har färre (2,5/1 000 
invånare). Det brukar förklaras 
med att vi har en mer effektiv 
sjukvård – det vill säga att vård-
tiderna är kortare. Men Dan-
mark, som har 30 procent fler 
vårdplatser per capita än Sveri-
ge, har kortare vårdtider – något 
som antyder att orsaken också 
kan vara en högre beläggnings-
grad och att färre patienter läggs 
in i Sverige.         

Michael Lövtrup

Drugline blir  
öppet för alla
Från och med januari 2013 blir 
läkemedelsdatabasen Drugline 
öppen för alla, både vårdperso-
nal och allmänhet.

Databasen innehåller veten-
skapligt och kliniskt baserade 
svar på mer än 14 000 läkeme-
delsrelaterade frågor. Svaren 
kommer från universitetssjukhu-
sens läkemedelscentraler och 
frågorna från förskrivare. !

Nu sällar sig Justitiekanslern, 
JK, till kritikerna av den före-
slagna lagen om vård för pap-
perslösa. Att ge god vård bör 
aldrig kunna vara brottsligt, 
anser JK.

Regeringens förslag, som nu re-
missbehandlas, går ut på att 
vuxna som vistas i Sverige utan 
tillstånd ska ha rätt till »vård 
som inte kan anstå«. 

I sitt remissvar hävdar JK att 
det är tveksamt om en sådan 
restriktion är förenlig med Sve-
riges internationella åtaganden 
om bästa möjliga hälsa åt alla. 

En annan kritik rör koppling-
en mellan den föreslagna lagen 
och utlänningslagen. I prome-
morian från regeringen sägs att 
personal som följer anställ-
ningsavtal, hälso- och sjuk-
vårdsförfattningar och den nya 
lagen inte gör sig skyldiga till 
medhjälp till brott mot utlän-
ningslagen. 

JK påpekar att det självklart 
förekommer fall där det är 
svårt att avgöra om vården kan 
anstå eller inte och menar att 
ett så vagt begrepp inte kan ut-
göra en avgränsning mot vad 
som är straffbart. Rent allmänt 
tycker JK att det framstår som 
en orimlighet »att det över hu-
vud taget skulle komma i fråga 
att en av sjukvårdspersonal, i 
överensstämmelse med veten-
skap och erfarenhet, vidtagen 
åtgärd skulle anses utgöra 
brott«. 

JK framhåller att om man 
ger alla som vistas i landet vård 
på samma villkor undviker 
man problemen.                            ML

»Orimligt att 
det kan vara 
ett brott att 
ge vård«

Kritik mot klinik som gav  
anhörig besöksförbud
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