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Svenska Läkaresällskapet 
och Läkarförbundet har i 
sina respektive remissvar på 
»Översyn av de nationella 
kvalitetsregistren: Guldgru-
van i hälso- och sjukvården« 
[1] lyft fram översynens bris-
tande analys av sekretess- 
och integritetsfrågor. Läka-
resällskapet skriver bl a: 

»Översynen har inte i nämn-
värd utsträckning analyserat 
de etiska aspekterna på en 
elektronisk överföring av data 
från patientjournalen till oli-
ka register, till samkörning 
mellan olika kvalitets register 
och mellan kvalitetsregister 
och andra register. Vad kan 
ett sådant förfarande innebä-
ra för allmänhetens förtroen-
de för sjukvården, för förtro-
endet för läkar sekretessen? 
Kan ett eventuellt rubbat för-
troende komma att innebära 

felaktiga  eller uteblivna upp-
gifter i patientjournalerna? 
En mycket viktig fråga i sam-
manhanget är metoden för in-
formerat samtycke från de pa-
tienter vars data registreras. 
Där har Översynen inte gjort 
någon djupare analys.« 

Ska en utredningsprocess 
över huvud taget ha någon 
mening måste tid ges för att 
sammanställa remissyn-
punkter och låta en offentlig 
debatt värdera förslagen in-
nan de kommer till omröst-
ning i riksdagen. Inte minst 
är detta viktigt i integritets-
frågor som berör varje svensk 
som i framtiden inträder på 
en vårdinrättning. Läkarför-
bundet konstaterar i sitt re-
missvar i starka ordalag: 

»Än mer förvånande blir 
det när SKL och regeringen 
redan i december 2010 slutit 
ett avtal om en genomföran-
degrupp med uppgift att be-
reda de organisatoriska för-
slag som Översynen lämnat. 
Inför detta faktum ifrågasät-
ter Läkarförbundet starkt 
varför ett krävande remiss-
förfarande överhuvudtaget 
genomförts.«
 
Det Läkarförbundet syftar på 
är nu i full gång. Tidigare 
landstingsdirektören Mona 
Boström, av Sveriges Komu-
ner och landsting (SKL) och 
Socialdepartementet utsedd 
att leda implementeringen av 
registeröversynens förslag, 
skriver i ett e-brev till de ca 
100 registerhållarna om sin 
strategi: 

»Mitt uppdrag är att se till 
att åtgärder för att förstärka 
registerutvecklingen genom-
förs. ––– Jag räknar med att 
arbetet ska bedrivas i två 
steg. Det första steget ska 
leda till att det finns ett väl 
förankrat förslag till överens-
kommelse framme senast i 

augusti 2011. Överenskom-
melsen ska träffas mellan 
staten, kommuner/lands-
ting/regioner och företrädare 
för industrin/näringslivet. I 
överenskommelsen ska nivån 
för de utökade ekonomiska 
satsningarna beskrivas och 
organisationen slås fast. I det 
andra steget ska de åtgärder 
som kräver längre tid hante-
ras och stödjas, t ex arbetet 
med lagstiftningsfrågorna, 
etik och program för effektiv 
datainsamling.«

Någon proposition efter 
 remissbehandlingen av 
»Guldgruvan« kommer inte 
att läggas på riksdagens bord. 
Endast sekundära lagstift-
ningsförändringar, t ex på se-
kretessområdet, kommer att 
presenteras riksdagen 2012–
2013. Den demokratiska tåg-
ordningen skulle naturligtvis 
vara att först beakta remiss-
synpunkter, ytterligare ut-
redning av lagstiftningsfrå-
gor, en offentlig debatt och 
politiska ställningstaganden. 

Det är inte givet att »Guld-
gruvans« efterspel, sekundä-
ra förslag om lagförändringar 
i integritetsfrågor, accepteras 
av riksdagen. En offentlig de-
batt kan vara under uppseg-
ling. Efter vår DN-artikel [2]
med repliker [3, 4] har frågan 
diskuterats i många bloggar. 
På Sydsvenskans ledarsida 
har man också tagit upp kon-
flikten mellan personlig inte-
gritet och central samkör-
ning av känsliga uppgifter [5]. 

Precis som med FRA-lagen 
kan det i sista hand bli den 
enskildes samvete som styr 
riksdagsmän och kvinnor, 
inte partipiskan. I Holland 
har nyligen överhuset röstat 
ned ett liknande lagförslag 
som den nu aktuella svenska 
översynen med hänvisning 
till medborgarnas integritet, 
och Tjeckiens konstitutions-

domstol avvisade den 1 april 
datalagringsdirektivet såsom 
oförenligt med grundläggan-
de mänskliga rättigheter.
 
Boströms uppdrag ligger i 
demokratins utmarker. Hon 
ska sjösätta ekonomi och or-
ganisation innan etik och lag-
stiftning klarats av. Hon för-
söker inbegripa registerhål-
larna i denna bakvända pro-
cess. Men det är inte alls 
säkert att de är beredda att 
medverka som önskas. 

Särskilt anmärkningsvärt 
är det att Boström tar det som 
självklart att före riksdags-
behandlingen sluta ett avtal 
med industrin. Både Läkar-
förbundet och Läkaresällska-
pet varnar för sammanbland-
ningen av kommersiella in-
tressen och oberoende forsk-
ning. Läkaresällskapet skriver:

»Det finns en stor risk att 
kvalitetsregistrens höga an-
seende för objektivt arbete i 
syfte att förbättra sjukvården 
kan äventyras om industrin 
kommer med i styrande or-
gan för kvalitetsregistren.« 
 
Handläggningen av »Guld-
gruvan« är en exponent i en 
långvarig utveckling av 
svenskt utredningsväsende.  
Janken Myrdal, professor i 
agrarhistoria, skriver i boken 
»Spelets regler i vetenska-
pens hantverk« [6]: 

»En parallell erbjuder ut-
redningsväsendets förfall i 
Sverige. Under dess stora tid 
gjordes omfattande studier 
som kunde pågå i årtionden. 
Utredningarna blev diskus-
sionsforum mellan forskare 
och politiker. Där prövades 
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Vi hoppas att kvalitetsregis-
terhållarna i praktiken anslu-
ter sig till den ståndpunkt 
som Läkaresällskapet och 
Läkarförbundet intagit. Det 
skriver åtta läkare som anser 
att integritetsfrågorna inte 
utretts tillräckligt i översy-
nen av kvalitetsregistren. 
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Patienternas integritet i kvali-
tetsregistren är otillräckligt 
 utredd, anser skribenterna.
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teorier och praktiska lösning-
ar. I dag ska utredningarna gå 
fort och bara bekräfta de före-
ställningar som politikerna 
redan har. Argumentet är att 
omvärlden förändras så fort 
att man inte kan hålla på 
länge. Den egentliga innebör-
den i detta argument är att 
utredningar inte ska leda till 
oväntade eller mer grundläg-
gande förändringar.«

flera av oss har tidigare tagit 
upp frågan om de deletära ef-
fekterna av att primärvården 
åläggs ett stort antal kvali-
tetsregistreringar anpassade 
för annan verksamhet. Det är 
dock inte alls den frågan som 
vi vill ta upp med detta in-
lägg. Det vi vill uppmärksam-
ma är att integritetsfrågorna 
för våra patienter inte har ut-
retts tillräckligt och det otill-
börliga i regeringens ageran-
de. Vi hoppas att kvalitetsre-
gisterhållarna i praktiken an-
sluter sig till den ståndpunkt 
som Läkaresällskapet och 
Läkarförbundet intagit i just 
denna fråga. 

Till SKL och Socialdepar-
tement: Redovisa för läkar-
kåren de motiv som föranled-
de avtalet i december 2010 
och som lett till Boströms här 
diskuterade agerande, såle-
des den politiska process som 
till sin anda är så odemokra-
tisk att Läkarförbundet fin-
ner ett remissförfarande när-
mast meningslöst. 

 n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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replik i: Socialstyrelsen bör 
underlätta att bli specialist 
i en grenspecialitet om man 
har fel basspecialitet
I det nya utbildningssystemet 
är det svårare att byta specia-
litet om man valt fel bas. Detta 
bör Socialstyrelsen se över, 
skriver Peter Gjertsson, verk-
samhetschef, klinisk fysiologi, 
Sahlgrenska universitetssjuk-
huset. Däremot håller han inte 
med om att det skulle vara 
svårt att rekrytera framtida 
specialister i fysiologisk dia-
gnostik. Tvärtom, det är lättare 
i dag än tidigare, menar han.

replik ii: Medicinsk radiologi 
och klinisk fysiologi har 
mycket gemensamt
Min uppfattning är att medi-
cinsk radiologi och klinisk fy-
siologi har mera gemensamt än 
vad artikelförfattarna ger ut-
tryck för. Budskapet att kom-

petensen inom 
fysiologisk dia-
gnostik skulle be-
höva förfalla med 
den nya speciali-
tetsindelningen är 
olyckligt. Hotet 
bör avdramatise-
ras. 
Hans Jacobsson

Slutreplik: De diagnostiska 
specialiteterna innebär 
ett mervärde för hälso- 
och sjukvården
Att rekrytering och utbildnings-
möjligheter minskar i och med 
bild- och funktionsmedicin är 
ett kvitto på att den nya kon-
struktionen inte är optimal för 
att förvalta och vidareutveckla 
fysiologisk diagnostik. Det 
skriver Henrik Engblom och 
Magnus Hansson, som litar på 
att Socialstyrelsen och Natio-
nella rådet för specialisttjänst-
göring kommer att fatta kloka 
beslut för att säkerställa 
 dagens och morgondagens 

 patienters behov av både bild- 
och funktionsdiagnostik.

Sorgligt att Sverige inte 
profilerat sig på humanitärt 
arbete i afghanistan
Om vi som läkare anser att vårt 
yrke handlar om läkande och 
ett etiskt förhållningssätt till 
alla skadade människor, obero-
ende av ursprung eller sida i en 
konflikt, är vi hänvisade till en-
bart personliga etiska ställ-
ningstaganden. 

Henrik Hedelin 

n En patient sökte mig i dag. 
Han klagade på en massa oli-
ka besvär. Jag blev inte riktigt 
klok på symtomen, de hängde 
liksom inte ihop. Kirurgen i 
mig försökte spalta upp be-
svären för att förstå om det 
möjligen fanns någon kirur-
gisk åkomma bakom, något 
som kniven skulle kunna 
bota. 

I förbifarten nämnde min 
patient att han nyligen börjat 
ta en medicin för »myrkryp-
ningar i benen«. Varför inte? 
tänkte jag och surfade in på 
Fass.se för att kolla om det 
fanns några biverkningar av 
hans nya medicin, Sifrol. Allt-
mer förundrad läste jag:

»Följande biverkningar kan 
förväntas vid behandling 
med SIFROL: onormala 
drömmar, minnesförlust, be-
teendemässiga symtom på 
störd impulskontroll och 

tvångsmässiga symtom som 
hetsätning, tvångsmässigt 
köpbeteende, hypersexuali-
tet och patologiskt spelbero-
ende, förvirring, förstopp-
ning, vanföreställningar, 
yrsel, dyskinesi, dyspné, 
trötthet, hallucinationer, 
huvudvärk, hicka, hyperki-
nesi, hyperfagi, hypotension, 
sömnlöshet, störningar av 
libido, illamående, para-
noia, perifert ödem, pneu-
moni, pruritus, hudutslag 
och annan överkänslighet, 
rastlöshet, somnolens, episo-
der av plötsligt insomnande, 
synkope, synförsämring in-
klusive diplopi, dimsyn och 
nedsatt synskärpa, kräknin-
gar, viktminskning inklusive 
minskad aptit, viktökning.«

Jag kliade mig i huvudet 
medan jag funderade på hur 
jag skulle tolka denna parad 
av »biverkningar«. Efter att 

ha uteslutit farliga orsaker 
till min patients symtom kom 
vi gemensamt fram till att 
hans besvär nog ändå kunde 
vara biverkningar av medici-
nen. Han verkade nöjd, vi ska-
kade hand. På vägen ut påpe-
kade han att han ändå skulle 
fortsätta ta Sifrol! Kvar blev 
jag med mina funderingar 
kring Sifrols biverkningar: 
Hur ska man tolka dem? 

Johan von Schreeb 
med dr, specialist i allmän 

kirurgi, kliniskt verksam på 
Aleris, Sabbatsbergs sjukhus 

Johan.von.Schreeb@ki.se

Biverkan av Sifrol eller inte?

En av många tänkbara biverk-
ningar.
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läs mer Fullständig referens- 
lista Lakartidningen.se

Datortomo-
grafisk bild.
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På ‹http://www.sverigeiafgha-
nistan.se›, »officiell webbplats 
för Sveriges stöd till 
det internationella 
engagemanget 
i Afghanistan«, 
finns samlad 
information om 
Sveriges insats
 i Afghanistan 
med länkar till 
myndigheter
och organi-
sationer.

för Sveriges stöd till 
det internationella 

Mer debatt på Lakartidningen.se

LKT1116s931_932.indd   932 2011-04-13   10.59


