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Läkaryrket är inte vad
det har varit. Det är lätt
förmig att säga, jag som
steg avmin karriär som

läkare förmer än trettio år se-
dan. Det är inte bara jag som
tycker det. Häromdagen hör-
de jag av unga läkarstude-
rande att de valt yrket för att
det gav bra betalt, hade en sä-
ker karriärmed fasta arbetsti-
der och så »behövdeman inte
bry sig«.
Det är väl just den senare

versionen av läkarens vardag
som gör att sjukvården inte
klarar av sitt uppdrag fullt ut.
Inte i Sverige, inte i England
(ocksåmed socialiserad sjuk-
vård) och, i allra högsta grad,
inte i USAmed dess privatise-
rade vård,många oförsäkrade
medborgare och de försäk-
rade i försäkringsbolagens
klor.

En allmän uppfattning har va-
rit att sättet att bedriva sjuk-
vård orsakar bekymmer för
dem sombehöver den, patien-
terna. Sjukvårdspersonalen,
mest läkare och sjuksköter-
skor, har blivit alltför inord-
nad i administration, vars be-
slut de ändå inte kunnat på-
verka.

Många gånger verkar det ha
varit likamycket synd om lä-
kare och sjuksköterskor som
ompatienterna i deras vän-
tan. Läkarna har varit under-
ställda andra, haftmer pap-
persarbete än insats i vården
och otillräcklig jourkompen-
sation,medan sjuksköterskor
haft låg lön och inget tack för
att de sliter ut sig.

På sistone har emellertid
många börjat fråga sig – som
RichardHorton i en recen-
sion – omdet inte är persona-
len det är fel på. Horton, re-
daktör för Lancet, själv lä-
kare, använder bl a två nyli-
gen utkomna böcker, skrivna
av lärare vidHarvardMedical
School [1, 2] somunderlag för
sin bedömning av hur läkare
numera sköter sitt pastorat
[3].
Den samlade uppfattningen

i dessa tre inlägg är att läkare
inte tänker sig för, delvis kan-
ske för att de inte har tid att
tänka, att de följer schabloner
i sin verksamhet, saknar forna
tiders kritiska inställning och
inte är intresserade av att dis-
kuteramedicinska frågeställ-
ningar. De lyssnar inte heller
på patienterna, och omde
skulle lyssna, så är det bara
med ett öra, för de har hela ti-
den i bakhuvudet att de vet
vad problemet är. De behöver
bara svar på några laboratori-
eundersökningar för att kon-

firmera vad de redan har klart
för sig.

Även om det ligger en del i
kritiken kan jag inte instäm-
ma i allt de framför. Bland an-
nat skjuter Groopman [1] in
sig på begreppet »evidence
basedmedicine«, somhan på-
står harmedfört att underlä-
kare påHarvards undervis-
ningssjukhus inte längre dis-
kuterar alla alternativ som en
patients sjukhistoria kan ge
anledning till. Snabbt stoppas
patientens sjukdom in i ett
fack somdemed hjälp av rikt-
linjer och tumregler vet hur
de ska behandla –
utan att behöva
anstränga tanke-
apparaten.
Groopman vin-

ner billiga poäng
med att raljera om
att läkare har bli-
vit vad han kallar
»bean counters«
när de litar till re-
sultat av epide-
miologiska studier
som inte kan hjäl-
pa dem att ta ställ-
ning till den
multisjuke äldre
patient somblir allt vanligare.

Sommånga andra har han
missförstått vad evidensbase-
radmedicin är, och att till-
lämpning av dessmetodik
inte innebärmindre utan sna-
raremer, och i alla fall bättre
strukturerad, tankeverksam-
het. Tyvärr tycks ävenHorton
betrakta evidensbegreppet
som suspekt när han i sin re-
cension tycks hållamed om
att läkare slutat att tänka [3].

Läkares påstådda oförmåga
att lyssna på patienter utgör
en allvarlig följd av dagens ut-
bildningsfilosofi. Den gode lä-
karenmåste ha förmåga att
innefatta patienten i en posi-
tiv attityd till att sjukvård så

långtmöjligtmåste baseras på
evidens. Att ävenHorton an-
ser att dagens läkarutbildning
är negativ när det rör sig om
patienten och dennes pro-
blem är allvarligt [3, 4].Med
den plattformhan har som re-
daktör för en av världensmest
lästa och citerademedicinska
tidskrifter, biter hans kritik
mycketmer än den från två
okända kirurger somberättar
ommisslyckade fall.

Författarna anser att dagens
läkare blivit alltför stelbenta.
De fastnar lätt för en diagnos
somde sedan inte kan ifråga-

sätta eller omprö-
va, även omnya
data kommer fram
som inte passar
den ställda diag-
nosen. Vikten av
att inte vara
bombsäker kan
inte nog betonas –
det finns inte nå-
got imedicinsk
vetenskap som är
100-procentigt sä-
kert.
Det finns därför

alltid anledning
att ha kvar en liten

gnutta av tvivel även närman
tror sig veta diagnosen.Här
närmarman sig den hinduis-
tiska filosofin, sompräglat ut-
trycket »osäkerhet i säkerhe-
ten« – var aldrig totalt överty-
gad [4].
Nogmåste varje aldrig så

skicklig diagnostiker alltid re-
servera sig omnya fakta till-
kommer. Vi är tillbaka till det
som goda kliniker alltid vetat
om– lyssna på patienten, ana-
lysera vad han eller hon säger.
Lika viktigt är vad som inte
kommer fram. Bakom tystna-
den kanske lösningen till pro-
blemen finns.

Groopman och Gawande, båda
kirurger, ger exempelmed in-

Har läkarna förlorat
förmågan att tänka?

LARS WERKÖ
professor, Stockholm

Nyligen utkommen litteratur riktar ljuset
mot hur dagens läkare lever upp till erkän-
da kriterier för god diagnostik och vård. I
modern vårdorganisation är utrymmet
litet för en av läkarens viktigaste uppgifter
–att i ett gytter av patientbesvär urskilja
de verkligt sjuka som ärmest i behov av
läkarens insatser, skriver LarsWerkö.

»De lyssnar inte
heller på patien-
terna, och om de
skulle lyssna, så
är det bara med
ett öra, för de
har hela tiden i
bakhuvudet att
de vet vad pro-
blemet är.«
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gående sjukhistorier på hur
även kända sjukhusinrätt-
ningar somMemorial Sloane-
KetteringHospital i NewYork
misshandlar patienter. Om lä-
kare där begårmisstag låter de
andra ta över för att reda upp
en olycklig situation. Över-
lägsna specialister kanmissa
diagnosen utan att erkänna
det. När patienten vill komma
tillbaka för vidare undersök-
ningar gör sig specialisten i
stället otillgänglig.

Det finns inte någon anled-
ning att betvivla dessa uppgif-
ter,men att därifrån dra slut-
satsen att alla läkare, alla spe-
cialister, skulle bära sig åt så,
saknar trovärdighet.Många
av dessa sjukhistorier är dock
intressanta exempel på hur
åtgärder i sjukvården kan få
effekter som inte avsetts, och
som inte gagnat patienten.
Ödesdigra beslut kan ha tagits
alltför snabbt och kanske på
felaktiga grunder.
Detta innebär att de exem-

pel sombådeGroopman och
Gawande ger utgör utmärkta
underlag för en diskussion
bland kolleger omhur patien-
ten egentligen borde ha be-
handlats. De tvåHarvardlä-
karnas kritik kan läsas som
exempelsamling på vad som
kan gå snett i sjukvården, och
därmed ge läsaren tillfälle att
analysera varför och vadman
själv skulle ha gjort i en lik-
nande situation.Med andra
ord tänka, det som varken för-
fattarna eller RichardHorton
tror att läkare gör numera.

Groopman har intemycket till
övers för den akademiska
undervisningen [1]. Hans kol-
leger påHarvard har upp-
muntrat en tro att vem som
helst kan ta hand ompatien-
ter. Denna vad han kallar »ar-
rogans« har skapat en kultur i
amerikanska »medical
schools« att forskning är vik-
tigast och att undervisning
skermer ellermindre av sig
själv. Att varamedförfattare
till en vetenskaplig artikel är
mer angeläget än att utveckla
klinisk färdighet.
Groopmans karakterisering

avmedicinsk forskning och

utbildning tycks tyvärr vara
allmängiltig. Att arbetamed
patienter i klinisk forskning
är för tungt och tidskrävande;
att använda försöksdjur eller
provrör ärmycket enklare än
att sitta nedgrävd i journal-
anteckningar somkan ha till-
kommit under en flerårig pe-
riod för en patientmed ett all-
varligt hjärtfel eller en ovanlig
leverrubbning. Klinisk forsk-
ning som vänder sig från pati-
enterna och deras verklighet
påverkar lätt läkarnas inställ-
ning till sjukvård över huvud
taget.

Läkarkåren har förlorat i anse-
ende och inflytande. Richard
Horton anser att läkarna
överskattar sin betydelse. De-
ras föregångare var högt an-
sedda personermed stort in-
flytande både i samhället och
inom sjukvården. Dagens lä-
kare har inte förstått att de
numera är kuggar i ettmaski-
neri där andra sitter vid spa-
karna.
Demångamisstag sombe-

gåtts på sjukhus eller läkar-
mottagningar både i England
ochUSAharmedfört att de
inte längre får behålla privile-
giet att själva kontrollera sin
verksamhet. I synnerhet i
England införs nu alltmer in-
gående kontrollstationer över
kvaliteten i sjukvården, och

varje kirurgsmortalitetssiff-
ror ska rapporteras och of-
fentliggöras. Återkommande
kontroll av att läkarna följer
denmedicinska utvecklingen
fordras för att de ska få fort-
sätta i yrket.

Läkaryrket fordrar mer insikt.
Brådskan att åstadkomma åt-
minstone en preliminär diag-
nos för vidare handläggning
kan leda till allvarligamisstag
somupptäcks för sent: »En
solidmedicinsk kunskapsbas
är inte längre tillfyllest för att
man ska bli en godmedicinare
eller kirurg. Vetenskapliga
studier omkognitiva fel som
begåtts i sjukvården har visat
att flertaletmisstag inte är av
teknisk karaktär. De beror i
stället på felaktigheter i tan-
keverksamheten. Intuitivt
handlande, ett kliniskt sjätte
sinne, är opålitligt. Samtidigt
som tron attmedicin är en to-
talt rationell process också är
fel« [3].
Alla kommentarermed råd

som läkare får härutgår från
att varje patient har en allvar-
lig sjukdom, vars diagnos är
väsentlig för att hon skaundgå
allvarliga följder.Detta före-
kommerhos alla, ävendehär
nämnda, när de analyserar
varför sjukvården fungerar
somdengör, varför läkare age-
rar somdegör och varför inte
allmänhet,medier ochpatien-
ter höjer läkare till skyarnapå
sammasätt somtidigare.

Det gäller att finna de verkliga
problemen. Verkligheten är
knappast så enkel som förfat-
tarna föreställer sig. Proble-
met för läkaren – och för sjuk-
vården över huvud taget – är
attmånga patienter som sö-
ker läkare inte behöver ha, el-
ler snarare oftast inte har, nå-
gon allvarlig sjukdom.
De söker hjälp för existenti-

ella problem, oenighet i famil-
jen, ekonomiska svårigheter
eller något annat av de var-
dagliga problem somallamö-
ter i dagens samhälle. Läka-
rens första åtgärdmåste där-
för vara att sortera bland de
hjälpsökande, att avgöra vem
av de tio–tjugo patienter han
har att välja bland somhar en

allvarlig sjukdom somgrund
för sina besvär.
Detta val innebär att också

kunna avgöra vilka patienter
som inte har det. Detta pro-
blem gav PC Jersild ett utom-
ordentligt exempel på när han
intervjuades av ÅkeOrtmark
den 30 september 2007 i TV
Axess. Han påpekade att det
kontinuerliga problemet för
akutmottagningarna på de
stora Stockholmssjukhusen
är att avgöra vilka patienter
som inte hade behövt komma
dit, som egentligen skulle ha
blivit omhändertagna och fått
råd i primärvården.

Tidigare fanns i Stockholm
(och flera städer) akutbilar
somkörde runt i stadenmed
läkare som åkte hem till pati-
enterna. Detta är avskaffat –
varför står inte klart (det bru-
kar skyllas på kostnader),
men det leder till att en äldre,
orolig, kanske ensamstående
individ sommitt i natten
plötsligt får ont någonstans
måste åka till en akutmottag-
ning, eftersomdet endast är
där somdet finns expertis.
Detta – att det gäller att

finna de verkliga sjukdomsfal-
len i ett gytter av olika besvär
– ingår i den gode doktorns
uppgifter, lika väl som att
djuploda de fall där det verkli-
gen finns en grund förmedi-
cinska åtgärder. För att kunna
göra detta kan det behövas
längre tid, inte bara en första
konsultation, utan upprepade
sådana.
De engelska och danska pri-

märvårdssystemen är upplag-
da för just detta – genomatt
besöken hos läkare är kost-
nadsfria.Men i Sverige skulle
fler besök – för attmedge tid
att tänka – orsaka patienten
stora och onödiga kostnader.
Alltmåste därför avgöras vid
en konsultation, på en och
samma gång.
Sjukronorsreformen hade

en verkligt god tanke – pati-
enten skulle betala en gång
för ett och samma sjukdoms-
fall. Ytterligare undersök-
ningar, upprepade besök – allt
skulle vara ersattmed en av-
gift: det första besökets, som
då var sju kronor! Detta syn-

»Dagens läkare har inte förstått
att de numera är kuggar i ett ma-
skineri där andra sitter vid spa-
karna.«
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sätt har försvunnit, och pati-
enterna ska betala för alla be-
sök, eventuellt också för olika
remisser, nu över 100 kronor
varje gång.

Det största problemet enligt
Horton är en bristande kom-
munikationmellan läkare och
patient: »Somde flesta av oss
som söktmedicinsk hjälp kan
intyga, är bristande kommu-
nikationmellan patient och
läkare inte ovanlig.Många lä-
kare har påvisbara luckor i sin
förmåga att överföra viktig in-
formation till patienten – de
är ofta särskilt dåliga i att för-
klara för patienter hur de ska
handskasmed utskrivname-
diciner.«
Följaktligen betonar han

vikten av att verkligen enga-
gera patienten – det är inte
längre tillräckligt att tala om
läkar–patientrelation, det är
patient–läkarrelation som ska
gälla: »Läkarna är långt ifrån
perfekta, det är säkert. Deras
felgrepp kan emellertid inne-
hålla värdefull information
somkan användas i klinisk
verksamhet. En läkaresmiss-
tag kan bäst ses som en följd
av hur hans tankar går. Pati-
ent och läkare har tillsam-
mans ett gemensamtmål i att
få hans tankeverksamhet på
rätt spår.«

Richard Hortons intresse bör-
jade intemed dessa böcker,
han har länge varit intresse-
rad av frågorna omhurmedi-
cinen utvecklas, om läkare är
tillfredsställdamed sitt arbete
och omdet föreligger någon
skillnadmellanmedicin och
kirurgi. I det förra fallet är
hans pessimismpåtaglig: Om
internmedicin framhåller han
att det allmänna klimatet inte
kännetecknas av optimism
utan av »newmillennial«-ång-
est. Sjukhusenhar följaktligen
blivit transformerade till »en
själlös, anonym, slösaktig och
ineffektivmedicinsk fabrik«,
skriver han, citerande en ame-
rikanskmedicinhistoriker,
RoyPorter [5]. Denne varmer
optimistisk när det gällde ki-
rurgi,mendenna optimism
delas inte av de kirurger som
Horton tidigare intervjuat;

inte heller av kirurgerna
GroopmanochGawande.
Toraxkirurgernas ordfö-

rande Timothy JGardner
intervjuas avHorton, som an-
ser att denna subspecialitet
haft de största framgångarna
av alla. Gardner betonar bris-
ten på samhällelig respekt och
uppskattning av denmedicin-
ska professionen.Han anser
den bero på en underförstådd
misstanke att högteknologisk
sjukvård, bådemedicinsk och
kirurgisk, bedrivs av läkarna
med ett krasst vinstmotiv.

En annan ledande kirurg,
Thomas JKrizek, anser att ki-
rurgi inte längre erbjuder den
lyckliga (happy) karriär som
den en gång gjorde. Han kom-
menterade fyra framstående
kollegers självmord, ochKri-
zek såg deras handling som
tecken på att de led av vad han
kallar »moralisk dyslexi«:
»Det är svårt för oss att läsa
skriften på väggen när vi pres-
sas till att ståmed ryggenmot
den.«
Förklaring?Horton påpe-

kar att utbildning till kirurg
tar för lång tid, arbetstiderna
förstör familjelivet och den
emotionella pressen av livsav-
görande ingrepp tömmer ut
all energi. Det blir dessutom
allt svårare att åstadkomma
och bibehålla hög standard
när kirurgin har blivit så frag-
menterad att ämnet förlorat
en del av sin gemensamma
identitet. Eventuellamisstag
blåses samtidigt upp till stora
frågor somhotar kirurgens
hela tillvaro.
Horton för ett långt och in-

tressant resonemang rörande
specifika förhållanden som
förekomst av »learning cur-
ve«, svårighetmed adekvata

kontrollmaterial ochmycket
annat som gör livet svårt för
den kirurg som vill tillämpa
modernametoder på kirur-
gisk klinisk forskning.
Alla, ävenmånga kirurger,

är positiva till ökad insyn,
transparens, i allt vad kirur-
gen företar sig. Horton är inte
säker på att detta skulle för-
bättra situationen. Tvärtom
anser han att ökad transpa-
rens kanmedföra ökadmiss-
tro i stället för förtroende. Ex-
perimentell kirurgi är så kom-
plex att insyn endast ökar för-
virringen. Ingen utomstående
kan fatta demycket speciella
förutsättningar som råder för
verksamheten.

Finns någon väg ut ur detta
problem?Förtroendetmåste
återskapas, även omdet inne-
bär att transparensen inte är
fullständig. Hjälp från etiker
förefaller inte förbättra situa-
tionen –många av de profes-
sionella filosofiska etikerna
har olika syn på hur etik kan
tillämpas i en besvärligmedi-
cinsk situation.
Själv har jag inte någon an-

nan lösning än att de som vill
leda utvecklingenmåste som
personer skaffa sig samma
förtroende somNanna Svartz,
Clarence Crafoord ochHer-
bert Olivecrona (ochmånga
andra) en gång hade. Den per-
sonliga resningen, insikten
omhurmycket av informa-
tion somkan spridas vitt och
hurmycket sommåste förbe-
hållas en liten krets, finns hos
personen, inte i yrket.

� Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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� I Läkartidningen 17–18/
2008 publicerades en klinisk
översikt avseende blödnings-
tidsbestämning (BT) och dess
roll av Radulovic ochmedar-
betare [1]. De granskade flera
studier som rapporterade re-
sultat vid utredning av blöd-
ningsbenägenhet inför njur-
biopsi och leverbiopsi.
Manno ochmedarbetare

rapporterade att det inte var
någon skillnad i blödning vid
njurbiopsi vare sig patien-
terna hade normal eller för-
längd BT [2]. Vid utredning
inför leverbiopsi rapporte-
rade Boberg ochmedarbetare
att patientermed förlängd
BT hade signifikant större
risk att drabbas av blödning
efter leverbiopsi [3]. Dessa
studier är utförda på icke fris-
ka patienter där allmäntill-
ståndet kan tänkas komplice-
ra tolkningen av resultatet av
BT.

Vid avdelningen för käkkirur-
gi, odontologiska institutio-
nen, Karolinska institutet,
har vi nyligen genomfört en
liknande studie rörande preo-
perativ screening av friska
unga elektiva patienter inför
ortognatkirurgi [4].Med an-
ledning av samstämmiga re-
sultatmedRadulovics och
medarbetares artikel i Läkar-
tidningen önskar vi komplet-
teramed att rapportera resul-
tat från denna elektiva grupp
av unga friska individer.

Ortognatkirurgi används för
att korrigera dentofaciala av-
vikelser. Kraftig blödning
under operationen är en all-
varligmen ovanlig komplika-
tion. Olika preventiva strate-
gier som t ex preoperativ
screening för blödningsrubb-
ningar, olika blodstillande lä-
kemedel under operationen
samt hypotensiv anestesi an-

»Alla, även många ki-
rurger, är positiva till
ökad insyn, transpa-
rens, i allt vad kirurgen
företar sig. Horton är
inte säker på att detta
skulle förbättra situa-
tionen.«

Blödningstid
för preoperativ
screening av
ortognatkirurgi-
patienter
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vänds för attminska den per-
operativa blödningen.
Studien baseras på 151 kon-

sekutiva unga (medelålder 23
år) elektiva patienter plane-
rade för ortognatkirurgiska
ingrepp. Preoperativt scree-
nades patienternamedBT
(Surgicutt) som visade för-
längd BThos 20 patienter (19
kvinnor, 1man). Efter ytterli-
gare utredning kundeman
påvisa trombocytfunktions-
defekt hos 10 av dessa 20 pati-
enter. BT gav således en allt-
för hög andel positiva resul-
tat.
Vidare kunde vi inte i denna

grupp påvisa någon korrela-
tionmellan peroperativ blöd-
ning och en förlängd BT. Det
var somnämnts en stark över-
vikt av kvinnormed förlängd
BT i vår studie (19/20). I an-
dra studier har det rapporte-
rats att detta kan bero på
skillnader i blodkärl och bind-
väv [5] samt att kvinnor har
skörare hud [6].

Konklusionen blir därför att
rutinmässigt användande av
BT för hemostatisk screening
preoperativt av friska elektiva
patienter inför ortognatkirur-
gi inte kan rekommenderas
framför allt på grund av ett
stort antal falskt positiva test.

Maria Modig
leg tandläkare, ST

maria.modig@ki.se

Annika Rosén
docent, övertandläkare

Anders Heimdahl
professor, övertandläkare;
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Snälla HSAN, använd
retrospektoskopet med förstånd!
� Ansvarsnämndens beslut är
ofta föremål för kommentarer
i Läkartidningen – och dåme-
nar jag inte redaktionens re-
ferat i sektionen »Patientsä-
kerhet« utan kollegornas re-
flexioner, vilka kommer ur en
klinisk verklighet fjärran från
HSANsmyndighetsutövande,
och där beslutens svepande
formuleringar ifrågasätts.

Som så ofta tidigare påpekats:
om alla de »borde« somHSAN
radar upp skulle tillämpas
verbatim skulle varje öppen-
vårdspatient behöva under-
kastas ett oändligt antal labo-
ratorieprov, röntgen-/DT-
/MR-undersökningar, specia-
listremisser och exploratio-
ner, och allt detta dessutom
utan någon tidsutdräkt! Om
vårdproduktionen enkelt och
kostnadsfritt kundemångfal-
digas och om samtliga under-
sökningar vore ofarliga skulle
detta kunna vara tänkbart
(om änmedicinskt idiotiskt),
men var finns realismen?

HSANs generaldirektör har
deklarerat attman inte kan/
får kommentera sina beslut
eftersomdet »skulle riskera
att bli ett uttalande till för-
mån för någon av parterna«
(Läkartidningen 49–50/2007,
sidan 3791). För tidningens
läsare blir dettaminst sagt
frustrerande. Vi vet inte om
det finns relevanta fakta vilka
utelämnats av tidningens re-
ferent, och vi står kvarmed
ett salomoniskt domslut som i
många fall lett till att vården
tvingats ändra sina rutiner
utan att nyttan därav någon-
sin visats vetenskapligt!

Denna min jeremiad föranleds
av referatet »BordeDT-
undersökts« (Läkartidningen
15/2008, sidorna 1110-1). Två
kollegor fälls till ansvar för att
inte ha genomfört (tvingat pa-
tienten till?) DT-undersök-
ning, sedan en 32-åring sökt
på akuten två dygn efter att

han till följd av ett nacksving
slagit kinden i gatan. Uppgift
ommedvetslöshet saknas, så-
lunda finns inga hållpunkter
för diagnosen commotio cere-
bri. Vid undersökning finner
man normalt neurologstatus.
Patienten vill gå hem,men
återkommer två dagar senare.
Även då saknas objektiva fynd
i status. Först vid ett tredje
besök ställs diagnosen kro-
niskt subduralhematom (?).
Av referatet framgår dock inte
att det som skedde på något
sätt har påverkat utfallet.

Det som för min del får bäga-
ren att rinna över är den skil-
dring av patientens agerande
som framkommer på åtskilli-
ga ställen i referatet och som
bör finnasmed i bilden då
man bedömer läkarnas hand-
lande:
• Patienten ville själv gå hem
(dag 2 och dag 4).

• Patienten var (tidigare?)
tung drogmissbrukare.

• Patienten redogjorde vid
andra besöket (dag 4) inte
spontant för traumat, utan
först efter specifika frågor
med ledning av journalen.
Han bagatelliserade då
traumat, sade sig inte ha
slagit i huvudet, varitmed-
vetslös eller ha amnesi.

• Patienten vägrade bli
undersökt, satt upp och såg
opåverkad ut (dag 4).

• Patienten uppgav (dag 4) att
han struntat i att hämta ut
receptet från första besöket.

• Patienten, somombetts
vänta på akuten för bedöm-
ning, påträffades på väg
hem (dag 4).

I Läkartidningen 24–25/
2007 (sidorna 1928-9 och
1930-2) kritiseras SBUs råd
omDT-undersökning vid
hjärnskakning av två grupper
av erfarna kliniker (Gustafson
ochKongstad; Pålsson och
medarbetare).Man påpekar
bl a att råden baseras på 13
retrospektivt funna fall av
hjärnblödning under en peri-
od då cirka 85 000 vårdtillfäl-
lenmed diagnosen commotio
cerebri registrerats, alltså
0,02 procent. Och i det här ak-
tuella fallet finns inte ens den
diagnosen!

I händerna på HSAN, liksom
på SBU, är retrospektoskopet
ettmycket dubiöst verktyg,
fullt i klassmed irisdiagnostik
eller åderlåtning.Man har ju
aldrig haft anledning övervä-
ga de (84 987!) fall där under-
sökningen inte skulle ha spe-
lat någon roll. Om icke blott
patientermed verifierad com-
motio, utan även de som för-
nekar detta, ska genomgåDT
kan apparaten lika gärna
monteras i entrédörren till
våra sjukhus, så att alla som
där inträden blir vederbörli-
gen genomlysta.

Som alternativ till DT säger
Ansvarsnämnden att kolle-
gorna skulle ha rådfrågat sin
bakjour eller remitterat till
kirurgjouren. TarHSAN för
givet att dessamer erfarna lä-
kare skulle ha ordinerat DT?
Jag tror tvärtom–med längre
erfarenhet harman än större
möjlighet att bedöma sanno-
likheten för relevanta under-
sökningsfynd och vågar ex-
spektera. Jag hoppas att kolle-
gorna har kurage att överkla-
ga till kammarrätten, vilket är
generaldirektörens förHSAN
lakoniska råd i ovannämnda
uttalande.
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Inget retrospektoskop, men väl
ett spektroskop (tidigt 1900-tal).
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