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I år kommer Hälso- och sjuk-
vårdens ansvarsnämnd att be-
sluta i ca 3 000 ansvarsärenden.
Anmälningarna ökar med om-
kring 10 procent per år och ök-
ningstakten visar inga tecken på
att avta.

– Vi har föreslagit regeringen
att låta ordförandena få större
möjlighet att fatta egna beslut
utan att nämnden sammankal-
las. Men då krävs först en lag-
ändring, säger Lars-Åke Johns-
son, ordförande i HSAN.

Ofta ringer det någon patient till
Lars-Åke Johnsson och ifrågasätter att
en av patienten anmäld läkare blivit fri-
ad av nämnden. Det förekommer också
att patienter tar sig till HSANs kansli på
Kungsgatan i centrala Stockholm. Då
handlar det oftast om att med egna ord
försöka lägga ytterligare tyngd bakom
sin inlämnade anmälan.

Det är nämligen inte särskilt lätt att
få en läkare fälld i sjukvårdens egen
»domstol», när dess nio ledamöter var-
je torsdagseftermiddag träffas för att ta

beslut i 20–25 ärenden: 80 procent av
patientanmälningarna lämnas utan åt-
gärd efter det att någon av nämndens 13
rotlar gjort en utredning.

– Det beror ofta på att preskriptions-
tiden på två år har passerats, eller att an-
mälan gäller något som vi inte kan prö-
va enligt lagen om disciplinpåföljd
inom hälso- och sjukvården, t ex perso-
nalens bemötande eller krav på skade-
stånd, säger Lars-Åke Johnsson.

– Det händer även att de som inte är
behöriga att anmäla ändå gör det, kan-
ske någon som legat i sängen bredvid
den patient som anmälan gäller. 

HSANs möjlighet att pröva persona-
lens bemötande försvann i stort sett
1994 i samband med att Tillsynslagen
ersattes med Disciplinpåföljdslagen.
Då infördes även den s k absoluta pre-
skriptionstiden som innebär att även
beslut som överklagats till Kammarrät-
ten kan preskriberas – på fem år. Den
tidsgränsen vill Socialdepartementet nu
förlänga till tio år på grund av ökningen
av antalet HSAN-ärenden och motsva-
rande ökning av överklaganden.

Till skillnad från allmänheten väntar
Socialstyrelsen med att göra en anmä-
lan till HSAN tills styrelsen på goda

grunder tror på en fällande dom. Hela
90 procent av styrelsens anmälningar
leder också till en varning eller en erin-
ran. Av totalt omkring 500 påföljder
svarar varningar för hälften. 

3 000 ärenden per år
Sedan HSAN blev en egen myndig-

het 1980 har antalet ärenden ökat med
omkring 10 procent varje år. Nu är anta-
let uppe i ca 3 000 per år.

Varför ökningen är så kraftig – och
håller sig så konstant – går det bara att
spekulera i.

Lars-Åke Johnsson tror att massme-
dierna spelar en viktig roll.

– Vi märker ofta en ökning av an-
mälningar efter det att t ex teve tagit upp
ett patientfall om någon som blivit fel-
behandlad. Folk drar paralleller med
sina egna erfarenheter och blir mer be-
nägna att göra en anmälan.

– En annan orsak kan vara att dagens
patienter är mer kritiska än gårdagens.
Neddragningarna inom sjukvården kan
också spela roll, inte så att vårdkvalite-
ten har försämrats men genom att köti-
derna förlängts. Vissa spekulerar i att
den stora sjuksköterskestrejken 1995
har lett till fler anmälningar, men det går

80 procent av patientanmälningarna lämnas utan åtgärd

Sjukvårdens egen ”domstol”
fäller sällan någon läkare

Varje torsdag tar HSANs nämnd beslut i 20–25 ärenden. Nämndens medlemmar, överst fr v: riksdagsledamot Christina Pettersson (s),
ombudsman Annika Jansson, docent Rolf Sundblad, hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Barckström, riksdagsledamot Göte Jonsson (m),
samt f d riksdagsledamot Pontus Wiklund (kd). Sittande fr v: f d riksdagsledamot Nils-Olof Gustafsson (s), nämndens ordförande Lars-
Åke Johnsson samt sjuksköterska Charlotte Pagré från Vårdförbundet.



inte att mäta, säger Lars-Åke Johnsson.
Varje ärende föredras av en expert på

området. Det finns omkring 40 föredra-
gande, de flesta är läkare eftersom 75
procent av nämndens ärenden rör läka-
re, som omsorgsfullt men på ett mycket
informellt vis väljs ut av nämnden. För-
ordnandet är på ett år men de flesta fö-
redragande sitter längre.

– Vi försöker hitta läkare som åtnju-
ter stort förtroende bland kolleger. För i
rent juridiska ärenden, sådana som
handlar om sekretess, är någon av kans-
liets jurister föredragande.

Med den nuvarande arbetsbelast-
ningen avgörs 20–25 ärenden vid varje
sammanträde. Flertalet beslutsförslag
är på mellan 5 och 10 sidor och samtli-
ga ledamöter får förslagen i sin hand en
vecka före sammanträdet. Det kan där-
för röra sig om upp emot 250 sidor ut-
redningstext att ta ställning till.

– Våra jurister har tillsammans med
den föredragande läkaren gjort utred-
ningen och skrivit förslag till beslut. Fö-
redragandena med sina specialkunska-
per är viktiga för bedömningen, men de
har ingen rösträtt i nämnden, säger
Lars-Åke Johnsson.

Vill få till stånd en lagändring
Cirka hälften av ärendebesluten kan

tas av ordföranden själv »vid skrivbor-
det», efter en föredragning. Ordföran-
den får dock inte ensam ta beslut om
disciplinpåföljd eller beslut av principi-
ell karaktär. Dessa måste föredras inför
hela nämnden.

Däremot försöker HSAN nu få till
stånd en lagändring som möjliggör för
ordföranden att i större utsträckning ta
vissa beslut som idag enligt Disciplin-
påföljdslagen måste tas av hela nämn-
den.

– Fall som rör svår sjukdom, t ex
cancer, tas alltid upp i nämnden trots att
inget fel konstaterats. Detsamma gäller
dödsfall. I den typen av ärenden skulle
vi som ordförande själva i många fall
kunna ta beslut, säger Lars-Åke Johns-
son.

– Vi skulle spara två–tre månader i
handläggningstid för dessa ärenden om
vi fick en ändring till stånd, och även en
hel del pengar. Varje möte kostar ca
30 000 kronor i arvoden, resersättning-
ar, traktamenten, interna kostnader etc.
Regeringen har aviserat en proposition
till hösten som ska ta upp frågor om bl a
läkarlegitimationen och då hoppas jag
att den här frågan finns med.

Trots att HSAN får allt fler ärenden
att behandla så har den genomsnittliga
handläggningstiden stadigt gått ner.
Idag är den 7 månader för samtliga
ärenden (11 månader för nämndeären-
den). 1991 låg genomsnittstiden på 19
månader.

– Vi har anställt juristhandläggare

under 1996 och 1997. Men vi har också
effektiviserat hanteringen, bl a genom
att införa ett nytt datasystem, säger
Lars-Åke Johnsson.

Nämndens målsättning är att få ner
handläggningstiden ytterligare någon
månad.

HSAN för ännu ingen statistik över
vilka typer av ärenden som ökar, eller
vilka anmälare som svarar för den störs-
ta ökningen. I april fick nämnden ett
nytt datasystem som gör det möjligt att
bryta ner den samlade informationen i
diagnoser för statistiska jämförelser.
Det har dock ännu inte gjorts.

Uppskattningsvis 100 förlossnings-
fall per år hamnar hos HSAN, och det är
en typ av ärenden som ökar i samma ut-
sträckning som genomsnittet – om-
kring 10 procent årligen. Varje år inträf-
far ca 100 000 förlossningar i Sverige.

Psykiatriärenden svarar för 20–30
procent av HSANs samtliga ärenden.
Även dessa ökar i samma takt som ge-
nomsnittet.

– Ärenden som rör kosmetisk pla-
stikkirurgi ökar, i takt med att det kom-
mer allt fler privata mottagningar för
plastikkirurgi. Men det handlar ändå
om förhållandevis få fall, säger Lars-
Åke Johnsson.

– Det är möjligt att även antalet ord-
förandebeslut ökat något, då det stått
klart att inget fel begåtts. Det är t ex inte
ovanligt att en patient som vill ha sjuk-
pension sedan anmäler den läkare som
skrivit intyget, om patienten den uteblir.

Det har också blivit allt vanligare att
det är patientens anhöriga som gör en
anmälan.

Många av HSANs ärenden är svåra att
klassificera, säger Lars-Åke Johnsson.

– Det gäller inte minst psykiatri-
ärendena, där det kan vara svårt att se

vad som gått fel. Det är ofta svårt för pa-
tienten att redovisa det egentliga felet,
och vi prövar ju bara det som patienten
anmält. Vi letar inte själva efter fel.

– Även vid stora och komplicerade
operationer, där patienten tagit sig ge-
nom en lång vårdkedja, kan det vara
svårt att se vem som bär ansvaret för ett
begånget fel. Då kanske vi har två–tre
föredragande för detta enda ärende, och
dessutom kan vi ta in utlåtanden från
Socialstyrelsens vetenskapliga råd. Det
senare händer vid ca 100 fall av medi-
cinskt svårbedömda ärenden per år, sä-
ger Lars-Åke Johnsson.

Nämnden har möjlighet att kalla till
muntliga förhandlingar. Det görs också
ibland, främst när det gäller ärenden
som rör indragning av förskrivningsrätt
eller delegitimering. Varje år avgörs
omkring 30 delegitimeringsärenden.

– Det blir oftast en sämre utredning
då processen är skriftlig. Men det skul-
le vara praktiskt omöjligt att kalla hit
patienter och läkare från hela landet för
muntliga förhandlingar i större ut-
sträckning än vad som görs idag.

De muntliga förhandlingarna får en
avgörande betydelse då HSAN inom
kort ska behandla delegitimeringsfrå-
gan rörande läkaren Lennart Ransnäs,
ägare av laboratorieföretaget MedAna-
lys (se separat artikel).

Ett nämndebeslut i HSAN sänds för-
utom till patienten och den anmälde lä-
karen även till bl a verksamhetschefen
och chefläkaren där den anmälde arbe-
tar. 

Finns bara i Sverige
Hälso- och sjukvårdens ansvars-

nämnd är internationellt sett en unik in-
stans, berättar Lars-Åke Johnsson. 

I Danmark finns Sundhedsvæsen-
dets Patientklagenämnd, en nämnd som
arbetar ungefär som HSAN men som
saknar möjlighet att besluta om påföljd
i enskilda fall. I Norge är det domstolar-
na som avgör ansvarsärenden, i Finland
sköts det av medicinalmyndigheten.

HSANs samtliga ledamöter, 32
stycken inklusive suppleanter, är utsed-
da av regeringen på förslag från de or-
ganisationer som finns representerade:
Saco, TCO, LO, Landstingsförbundet,
Kommunförbundet samt alla riksdags-
partier. Sammanträdena hålls vanligtvis
i riksdagshuset, för att riksdagsledamö-
terna i nämnden »ska kunna springa
ifrån och rösta i plenisalen».

Enligt disciplinpåföljdslagen ska
varje ledamot ha särskild insikt i hälso-
och sjukvården.

Lars-Åke Johnsson är tillsammans
med HSANs generaldirektör Anita
Werner och lagman Olof Köhl ordfö-
rande i nämnden. Samtliga har en bak-
grund som domare i Svea hovrätt.

Peter Örn
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Ordförande Lars-Åke Johnsson och
HSANs generaldirektör Anita Verner
hoppas på en lagändring för att få
möjlighet att ta fler beslut utan att
sammankalla hela nämnden.


