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I år kommer Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd (HSAN) att besluta i cirka 3 000 ansvarsären-
den. Anmälningarna ökar med omkring 10 procent
per år och ökningstakten visar inga tecken på att avta.

Av tradition är det endast den lilla minoriteten
fällda ärenden som refereras i pressen och som blir
föremål för offentlig debatt. Läkartidningen vill
bredda det synsättet och försöka beskriva även den
gråa och många gånger ganska monotona – men
ständigt ansvarskrävande – läkarvardagen. Fakta vi-
sar nämligen att 80 procent av patientanmälningarna
till HSAN lämnas utan åtgärd efter att någon av
nämndens 13 rotlar gjort en utredning.

Läkartidningen vill, med HSANs ärendebeskriv-
ningar som grund, skildra de olika fallen på ett så
äkta och detaljerat sätt som möjligt. Vi vill att både
läkaren och patienten ska få komma till tals med
egna ord, autentiskt och utan omtolkningar. Kort
sagt: den komplicerade medicinska vardagen så som
den ter sig runtom i vårt land. (Det blir dessutom en
principiellt felaktig bild av ansvarsfrågorna om man
uppmärksammar HSANs verksamhet som enbart en
kedja av utdelade varningar och erinringar.)

Läkartidningens redaktionella bevakning av Häl-
so- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) kom-
mer därför att få en delvis ny form.

1. Vår beslutsbevakning kompletteras med en
mer fördjupad presentation av enskilda ansvarsären-
den i urval. Detta urval – som görs i samråd med Lä-
karförbundets juridiska sektion och med förbundets
ansvarsråd – kommer att inkludera såväl HSAN-
ärenden som lett till disciplinpåföljd som ärenden
där den anmälde läkaren blivit friad. Urvalet omfat-
tar ärenden som bedöms vara medicinskt eller på an-
nat sätt principiellt intressanta för läkare.

Ty även i mer rutinbetonade ärenden, och i ären-
den där den anmälde läkaren blivit frikänd, göms
många gånger tänkvärd information om vårdens
vardag, den känsliga patient–läkarrelationen och om
läkekonstens praktiska utövande!

2. Övergripande trender inom det medicinska an-
svarsområdet, medikolegala nyheter osv, kommer
dessutom att följas upp då och då med fördjupade
expertartiklar, krönikor och reportage.

3. Genom ett nytt samarbete med Tidningarnas
telegrambyrå (TT) får vi också möjligheten att
snabbt presentera de aktuella besluten i ansvars-
nämnden. De flesta HSAN-ärenden som medfört
disciplinpåföljd redovisas på så vis i löpande form
av korta, men snabbt publicerade nyhetsglimtar.

Mats Ekdahl, 
chefredaktör 

Förnyad bevakning av ansvarsärenden

Den gråa – och kanske monotona – vardagen omfattar för Ansvarsnämndens del ca 3 000 ärenden årligen.
Medlemmarna är 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: riksdagsledamot Nils-Olof Gustafsson (s), nämndens ordförande Lars-Åke Johnsson samt
sjuksköterska Charlotte Pagré från Vårdförbundet. Nämndens sammansättning varierar.


