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Alla självmord som inträffar i anslutning till sjukvården 
ska lex Maria-anmälas till Socialstyrelsen, men nu ska 
Socialstyrelsen slopa anmälningskravet.  aktuellt Sidan 130

reflexion

Hälsning från 
herr Karon
»Vi gjorde så gott vi kunde 
för patienterna och jag minns 
inte att någon anhörig hade 
kritiska synpunkter …«

Jag var jour på hjärtinfarktavdel-
ningen på det sjukhus där jag gjor-
de min specialistutbildning. Det 

var i början på 80-talet då behand-
lingsmöjligheterna var mycket be-
gränsade jämfört med dagens tera-
piarsenal. Trombolys hade inte slagit 
igenom och PCI var det ännu inte tal 
om. Dessbättre överlevde trots detta 
de allra flesta patienter med akut 
hjärtinfarkt som kom in på HIA. Just 
den här kvällen var läget dessutom 
ytterst gynnsamt vad gäller platstill-
gång. Inga patienter låg inne på HIA. 
När jag gick av jouren nästa morgon 
var platstillgången oförändrat god 
men under den gångna natten hade 
sex patienter inkommit till avdelning-
en – alla hade dock avlidit. Naturligt-
vis var detta ett extremt dåligt facit 
även med den tidens mått.

Vi gjorde så gott vi kunde för patien-
terna och jag minns inte att någon an-
hörig hade kritiska synpunkter vare 
sig på vården eller resultatet av den-
samma. Någon dag senare låg det i 
postfacket en hälsning från herr Ka-
ron som tackade för hjälpen härom 
natten. Mina kunskaper i antik myto-
logi var på den tiden om möjligt ännu 
sämre än nu och jag funderade på vem 
av de anhöriga som hade varit vänlig 
nog att höra av sig på det här sättet. In-
sikten om att jag var utsatt för ett kol-
legialt skämt infann sig dock tämligen 
snabbt.

Den medicinska utvecklingen har va-
rit dramatiskt framgångsrik på bara tre 
decennier. Våra behandlingsmöjlighe-
ter verkar ibland inte se begränsningar 
i form av hög ålder och samtidiga andra 
kroniska sjukdomar. Ett är dock säkert, 
livet har ett slut. Även om ålder i sig inte 
är skäl för behandlingsbegränsning 
måste vi våga inse att botande behand-
ling inte alltid är möjlig. Politiker må 
stifta lagar och sätta de ekonomiska ra-
marna för sjukvården men omhänder-
tagande och behandling bestäms i mö-
tet mellan patient och läkare. 

Jan Östergren
medicinsk huvudredaktör
jan.ostergren@lakartidningen.se
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kultur »Jag jobbar med människor och 
därför blir det en del människor och käns-
lor. Det är vackert med människor«, säger 
Nadjib Kamgar, som använder målandet för 
att varva ner efter stressiga dagar på vård-
centralen. Sidan 166
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Händer det att du tvingas 
lämna svåra besked per 
telefon?
Se LT Debatt nr 4, sidan 69.

 
186 hade svarat den 21 januari kl 11.00.

47 %

6 %

47 %Nej, aldrig
Ja, ibland

Ja, ofta

Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbe-
dömning. Varje manuskript granskas av minst en 
(ofta fler) av Läkartidningens stab av vetenskapliga 
experter. Granskningen av manuskript sker enligt 
internationella rekommendationer (www.icmje.org).

n Tipsa Läkartidningen
Har du ett nyhetstips – ta kontakt med  
redaktionen! Mejla till:  
tipsa@lakartidningen.se 
Tala om ifall du vill vara anonym!

Rättelse
I artikeln »Kompetensutveckling och 
hållbart arbetsliv viktigt inför avtalsrörel-
sen«, som publicerades i Läkartidningen 
2013;110(1-2):15 blev en siffra fel. Rätt 
ska vara att industrifacken har yrkat på 
löneökningar på 2,8 procent inför årets 
avtalsrörelse.
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