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de kortisolsvikt efter be-
handling ad modum dr Muns-
terhjelm och medförfattare.  

Det är alltid frustrerande att 
som läkare ha patienter vil-
kas symtom man inte kan för-
klara. Att acceptera en fiktiv 
diagnos baserat på avsaknad 
av vetenskap och beprövad 
erfarenhet och med minst 
sagt diskutabelt analysunder-
lag är värre. Men värst är att 
behandla med kortisol när 
man gör mer skada än nytta! 
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n debatt och brev

n Staten har nu via sina tjäns-
temän (beslutsfattare eller 
processförare, som tjänste-
beteckningen är) på Försäk-
ringskassan tagit över från 
läkarna ansvaret att bestäm-
ma när en person är sjuk nog 
att uppbära sjukpenning.

Detta absolut avgörande 
ingrepp i vårt yrkesutövande 
och vårt uppdrag gentemot 
patienterna har mötts av 
spridda protester från några 
enskilda och grupper av läka-
re, men inget samlat rama-
skri från kåren eller Läkar-
förbundet. 

Vi har under relativ tystnad 
accepterat denna statliga in-
genjörskonst som låter medi-
cinskt helt outbildade perso-
ner, eventuellt sekonderade 
av kassans egna medicinska 
rådgivare, vilka aldrig träffat 
eller kommer att träffa våra 
patienter, avgöra om vår dia-
gnos och bedömning av pa-
tienten är riktig. 

Nej, motåtgärden tycks i 
stället bli att läkare tvingas 
till någon sorts juridisk jour-
nalföring där spetsfundighe-
terna görs så invecklade att 
sannolikheten för ett god-
kännande från Försäkrings-
kassan möjligen ökar. Gert 
Präntare i stället för Hjärt 
Läkare.

Det är oförenligt med läkar-
eden att läkaren lämnar av-
görande insatser för patien-
tens tillfrisknande till outbil-
dade, anonyma tjänstemän 
med politisk instruktion om 
restriktion.

Risken att förlora patien-
ternas förtroende genom det-
ta tysta överlämnande av 
våra regalier är uppenbar.

Läkarförbundet borde, om 
förhandlingar (som aldrig 
krävdes) kring denna nya an-
svarsförordning bröt sam-
man, ha utlyst allmän läkar-
strejk. 

Sedan 1965 är jag betalande 
medlem i Läkarförbundet. 
Otaliga gånger har jag förma-
nat unga kollegor som velat 

lämnat förbundet därför att 
de ansåg sig inte få valuta för 
den höga medlemsavgiften: 
»Bliv kvar, för den dag kan 
komma då vi tillsammans 
måste försvara våra och pa-
tienternas intressen.« 

Men när den dagen väl kom 
ställde inte förbundet upp. 

Skammen att tillhöra en 
organsation som svikit sina 
uppdragsgivare – patienterna 
– i ett avgörande ögonblick är 

stor. Men det är aldrig för 
sent, har ju Göran Sonnevi 
lärt oss. 

Repa mod och gå till sam-
lad attack mot dessa orättfär-
digheter. Jag garanterar full 
medlemsuppslutning.  

Sven Britton
72 år, seniorvikarie, 
professor emeritus, 
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n Professor Sven Britton har 
rätt i att läkarnas roll i sjuk-
skrivningsprocessen har på-
verkats, och att arbetet med 
sjukskrivningar innebär ar-
betsmiljöproblem för många 
läkare. I förbundets webbpej-
ling i fjol var svårigheten att 
bedöma patienters arbetsför-
måga och bristen på stöd i 
sjukskrivningsarbetet det 
som bekymrade läkare mest. 
Monika Englund från Karo-
linska institutet bekräftar 
detta i sin nyutkomna av-
handling. 

Det förändrade regelverket 
för rätt till ersättning vid 
sjukdom har sannolikt bidra-
git till minskningen av sjuk-
talen. Men reglerna har också 
haft negativa effekter för pa-

tienter och läkare. De är dock 
beslutade i en demokratisk 
process, och att utlysa allmän 
läkarstrejk för att få tillbaks 
regalierna låter väl drama-
tiskt. 

Förändringar och anpass-
ningar behövs och är att vän-
ta. Läkarförbundet är aktivt i 
debatten och har sedan länge 
ett pågående samtal med För-
säkringskassan och Sveriges 
Kommuner och landsting om 
de medicinska underlagens 
utformning och rutinerna för 
detta. Vi fortsätter med det 
här viktiga arbetet till sam-
hällets, patienternas och lä-
karkårens fromma.
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Det är oförenligt med läkar eden att lämna avgörande insatser 
för patientens tillfrisknande till outbildade, anonyma tjänstemän 
med politisk instruktion om restriktion, anser Sven Britton.

C
ol

la
ge

: E
w

a 
K

nu
ts

so
n

LKT1121s1196_1199.indd   1198 2011-05-19   14.41




