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Psykiska sjukdomar och gra-
viditetssjukdomar är de van-
ligaste orsakerna till att lä-
kare blir sjukskrivna, enligt 
Försäkringskassan. Siffran 
för graviditetssjukdomar är 
högre för läkare än för andra 
yrken.

Försäkringskassan har för 
första gången gjort en jämfö
relse av sjukskrivningsdia
gnoser mellan olika yrken. 
Rapporten inkluderar alla 
anställda i åldrarna 18–64 år 
för 2009, och gäller sjuk
skrivningsperioder översti

gande 14 dagar. De vanligaste 
diagnoserna för samtliga yr
ken sammantaget är rygg
värk och psykiska sjukdomar.

För kvinnor utgör olika till
stånd i samband med gravidi
tet omkring 9 procent av alla 
sjukskrivningar. För kvinnli
ga läkare är siffran 17,6 per 
1 000 (17,6/1 000), för samtli
ga yrken 10,2/1 000. 

Psykiska sjukdomar är den 
enskilt största orsaken till 
sjukskrivning för läkare: för 
kvinnliga läkare 21,8/1 000 
och för manliga 9,9/1 000. 

Undergruppen »Anpass
ningsstörningar och reaktion 
på svår stress« låg för läkar
nas del bakom sjukskrivning 
i samma utsträckning som i 
totalgruppen. Även här är 
kvinnornas sjukskrivning 
kraftigt övervägande gente
mot manliga kolleger: 
10,2/1 000 för kvinnliga läka
re, för manliga läkare 
4,2/1 000.

Sjukdomar i rörelseorganen, 
där ryggvärk ingår, drabbar 
läkarna jämförelsevis i be
tydligt mindre grad: 

20,3/1 000 läkare sjukskrevs 
med den diagnosen, jämfört 
med 42,6/1 000 för det totala 
antalet anställda. Sett till 
samtliga sjukskrivningar, 
längre än 14 dagar, är läkarna 
friskare än genomsnittet. Un
der 2009 gjordes 126,1 sjuk
skrivningar per 1 000 läkare; 
antalet för samtliga sjuk
skrivningar per 1 000, oavsett 
yrke, var 170,6.

Björn Enström

Läkare sjukskrivs av psykiska orsaker

»Vi levererar ofta obekväma fynd«
Ordföranden i Svensk rätts-
medicinsk förening hoppas 
att konsekvensen av Astrid 
Lindgren-fallet blir skärpning 
av dokumentation och ett 
samtal om vad en obducent 
egentligen bör delegera bort. 
Man han tycker egentligen 
inte att Astrid Lindgren-fallet 
är unikt ur rättsmedicinsk 
synpunkt, bortsett från den 
mediala uppmärksamheten. 

– Vi levererar ofta obekväma 
fynd och sanningar! 

Så säger Peter Krantz, ord
förande i Svensk rättsmedi
cinsk förening, apropå den 
kritik som riktats mot Rätts
medicinalverkets arbete.

I Astrid Lindgrenfallet 
byggde RMV:s analys på en
dast ett blodprov med endast 
3 ml lårblod.

Peter Krantz påpekar att 
otillräckligt provmaterial är 
ett ständigt problem som är 
svårt att åtgärda. Däremot 
tycker han att fallet skulle 
kunna sätta ljuset på prov
tagningsrutiner i samband 
med obduktion, med tanke på 
att den rättsmedicinska as
sistenten inte alls kunde er
inra sig några detaljer om fal
let, när han hördes i rätten.

– Att ha en person som i ef

terhand inte 
kommer ihåg vad 
han gjort, det är 
inte bra. Det vi
sar hur viktigt 
det är med doku
mentation. Man 
kan också fråga 
sig vilka uppgifter vi kan de
legera ifrån oss och fortfa
rande ha fullt ansvar för.

Peter Krantz säger att inte 
heller detta är en alldeles ny 
diskussion, och med tanke på 

att det fortfarande råder 
rättsläkarbrist tror han att 
arbetsgivaren är mer för fort
satt delegation än kåren.

En fråga som Peter Krantz 
själv funderat på beträffande 
Astrid Lindgrenfallet är var
för det inte direkt efter döds
fallet gjordes en polisanmä
lan av den ansvariga läkaren 
utifrån Socialstyrelsens Fö
reskrifter och allmänna råd 
om vissa åtgärder inom hälso 
och sjukvården vid dödsfall, 

SOSFS 1996:29. Där står att 
den läkare som fastställt att 
döden har inträtt, ska göra en 
polisanmälan när dödsfallet 
kan misstänkas ha samband 
med fel eller försummelse 
inom hälso och sjukvården. 
Peter Krantz menar att efter
som flickan vid bara ett par 
dagars ålder råkat ut för en 
överdosering av natrium, och 
att man inte visste om det var 
den eller prematuriteten i sig 
som orsakat flickans hjärn
blödning, så borde man i alla 
fall ha bedömt det som ett 
misstänkt kausalsamband 
mellan ett vårdfel och döden.

En omedelbar anmälan som 
lett till att obduktionen ut
förts långt tidigare hade en
ligt Peter Krantz med all san
nolikhet ökat kvaliteten i 
hela den rättsmedicinska och 
kemiska processen.

– Men Socialstyrelsen tog 
inte heller upp det i sin utred
ning. De driver inte alls den
na fråga. Vi ser ganska ofta 
att man bara struntar i att 
anmäla!

Sara Gunnarsdotter

– Jag är säker på, och känner 
mig trygg med, att den höga 
koncentrationen finns i blod-
provet. Det säger Johan Ahlner, 
enhetschef för avdelningen för 
rättskemi och rättsgenetik vid 
Rättsmedicinalverket (RMV), 
apropå att Solna tingsrätt inte 
ansåg att RMV:s analysresultat 
beträffande tiopental var till-
förlitligt.

Johan Ahlner menar att det är 
rimligt att ifrågasätta det RMV 
gör.

– RMV har en viktig och an-
svarsfull roll, och det är klart 
att vi ska granskas!

RMV har förändrat en del ru-
tiner sedan den aktuella analy-
sen gjordes. 

– Redan när det här resulta-
tet ifrågasattes från början, 

gick vi själva noggrant igenom 
detta och gjorde en intern revi-
sion [i mars 2010, red anm], 
och där gavs vissa rekommen-
dationer om hur vi skulle för-
ändra vårt arbetssätt.  

– Vi har också en kontinuer-
lig utveckling av metodik och 
arbetssätt. Så i dag har vi en 
annan typ av rutin och en an-
nan typ av utrustning som vi 
screenar obduktionsproverna 
med. 

Kommer RMV att vidta några 
åtgärder utifrån den kritik som 
kommit fram i samband med 
rättegång och dom?  

– Vi får titta igenom all kritik 
och se om det har betydelse för 
vår verksamhet. Man kan sä-
kert ta lärdom av några av de 
invändningar som finns.       SG

Astrid Lindgren-fallet:

»Det är klart att vi ska granskas!«

Peter 
Krantz

läs mer En längre version 
finns på Lakartidningen.se

läs mer Längre versioner 
finns på Lakartidningen.se
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När det blir allt vanligare att 
infektioner hoppar över art-
gränserna måste vetenska-
pen och medicinen följa med.  
Den tanken ligger bakom ett 
unikt samarbete i Uppsala, 
där man introducerar gemen-
samma seminarier för läkar- 
och veterinärstudenter.

I ett grupprum på Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU, i 
Uppsala sitter en handfull ve
terinärstudenter och lika 
många läkarstudenter och 
diskuterar ett scenario där en 
orolig förälder kommer med 
en liten dotter som råkat äta 
rävbajs. Man försöker komma 
på hur man kan avgöra om 
flickan kan ha fått i sig dvärg
bandmask, som nyligen kon
staterats hos rävar i Sverige.

– Vad gör vi om vi vet att hon 
är smittad? undrar plötsligt 
Björn Österberg, läkarstudent 
vid Uppsala universitet.

– Ja, avmaskningsmedel tar 
väl bara adulta maskar, och 
det är äggen man får i sig, kon
staterar Malin Guldbrand, ve
terinärstuderande vid SLU.

I andra grupper diskuterar 
studenterna hur man ska 
hantera ett utbrott av mjält
brand respektive ett stuteri 
som drabbats av salmonella. 
Ett syfte med det gemensam
ma seminariet är att studen
terna ska inse att de talar 
samma språk, trots att de har 
olika patienter. Och det är up
penbart att så är fallet – sam
talet löper obehindrat och för 
en utomstående är det svårt 

att avgöra vilka av studenter
na som läser vad.

Att mikroorganismerna 
lika lite som den internatio
nella brottsligheten bryr sig 
om några gränser, och att 
man därför måste samarbeta 
över desamma – i detta fall de 
professionella gränserna – är 
en insikt som vuxit sig allt 
starkare, inte minst efter ut
brotten av fågel och svinin
fluensa på 2000talet. 

– Vi har en mer explosiv si
tuation i dag, när vi måste 
skaffa mat till allt fler och le
ver allt tätare, vilket under
lättar spridningen av mikro
organismer från djur till 
människa. Det är viktigt att 
läkare och veterinärer redan 
under utbildningen lär sig 
tala med varandra om de ge
mensamma problemen, säger 
Björn Olsen, professor i in
fektionssjukdomar vid Upp
sala universitet och en av ini
tiativtagarna till samarbetet.

Ulf Emanuelson, professor 
i veterinärmedicinsk epide
miologi vid SLU, menar att 
behoven av samarbete finns 
inom både forskningen och 
vården.

– Inom forskningen, där 
det handlar om personliga 
kontakter, sker ganska myck
et samarbete. Inom sjukvår
den, däremot, samarbetar vi 
inte så mycket som vi borde 
göra.

Studenterna som diskuterar 
dvärgbandmaskscenariot 
enas om att magpumpning 
kan vara ett alternativ om det 
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Artöverskridande seminarier i Uppsala

»Vi levererar ofta obekväma fynd«

Gemensamt seminarium där Ulf Magnusson (högra bilden), professor i husdjurens reproduktion vid SLU, berättade om lärdomarna  
från utbrottet av fågelinfluensa. Mittenbilden: Björn Österberg, Emma Lövenhamn och Linnea Jonsson diskuterar.
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bara gått kort tid. Annars 
finns det inte mycket be
handling att erbjuda.

– Det man kan göra är att 
upplysa om att risken för att 
bli sjuk är väldigt liten, säger 
veterinärstudenten Linnea 
Jonsson, medan kurskamra

ten Emma Lövenhamn kon
staterar att det behövs mer 
kunskap.

– Man måste forska mer på 
vad som är den största smitt
källan, så att man kan jobba 
mot den.

Michael Lövtrup


