
Läkarförbundet vill byta ut da-
gens anmälningssystem inom
sjukvården mot ett nytt, mindre
repressivt och mer preventivt.
Huvudmålet är att skapa ett bra
system som gynnar patientsäker-
heten, motiverar förbundet.

❙ ❙ Bakgrunden är den kritik som riktats
mot dagens hanteringsordning av pati-
entkritik och anmälningar samt avvikel-
serapporter från många håll. Såväl Soci-
alstyrelsen och Ansvarsnämnden HSAN
som patienter och deras anhöriga samt
personal inom hälso- och sjukvården har
pekat på brister i systemet. En mycket
hård och omfattande kritik har framförts
från de yngre läkarnas organisation Sylf
(se nästa artikel).

Läkarförbundet har bland annat kart-
lagt dagens hanteringssystem, hur de

disciplinära systemen ser ut i andra län-
der samt hur tillsynen av andra auktori-
serade yrkesgrupper ser ut. 

Så byggs ett nytt system 
Mot den bakgrunden föreslår nu förbun-
det ett nytt system som bygger på  fem
huvudpunkter.

• En lokal kontaktinstans ska ta emot
patientkritik och anmälningar (blå i
schemat här intill). Det är verksamhets-
chefens ansvar att relevanta åtgärder
vidtas gentemot patienten eller den an-
höriga som lämnat klagomål eller syn-
punkter. Dessutom ska verksamhetsche-
fen se till att klagomålen tas till vara i
verksamhetens kvalitetssystem.

Läkarförbundet påpekar att det är
viktigt att patienternas kontaktmöjlighe-
ter görs så inbjudande som möjligt. En
av utgångspunkterna är nämligen att

sjukvården i större utsträckning ska ut-
nyttja patienternas erfarenheter som en
del i ett kontinuerligt kvalitets- och pati-
entsäkerhetsarbete.

• En anmälan till Ansvarsnämnden
HSAN prövas tre månader efter det att
klagomålet framförts vid den lokala
kontaktinstansen, inte tidigare.

Läkarförbundet framhåller att detta
inte är till för att minimera patienternas
möjligheter att få sitt fall prövat i HSAN.
Tremånadersfristen syftar i stället till att
ge sjukvården möjlighet till dialog och
åtgärder visavi patienten.

• Avvikelse om skada eller sjukdom
som inträffat ska av personalen rappor-
teras (röd i schemat) till verksamhets-
chefen. 

Den som är ansvarig för att fel anmäls
till Socialstyrelsen beslutar om avvikel-
sen ska anmälas dit eller om den ska han-
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»Huvudmålet är att gynna patientsäkerheten«

Läkarförbundet föreslår ett nytt 
anmälningssystem i sjukvården

Bakom Läkarförbundets förslag
till ett nytt system för bland an-
nat anmälningsärenden finns kri-
tik från flera håll. Tveklöst har de
yngre läkarnas organisation Sylf
spelat en mycket tung roll ge-
nom att driva de här frågorna
hårt.

❙ ❙ Efter olika enkäter bland sina med-
lemmar påpekade Sylf att dagens be-
straffningssystem är ett mycket stort
hinder för en utvecklad medicinsk kva-
litet och en utvecklad patientsäkerhet.
Orsaken är inte bara att jakten på synda-
bockar är verkningslös utan än värre är
att rädslan för att bli anmäld leder till un-
derrapportering av händelser och farliga
förhållanden i vården, hävdade Sylf. 

Organisationen pekade bland annat
på att en tiondel av de unga läkarnas ar-
betstid går åt till att göra insatser som en-
bart syftar till att hålla ryggen fri om de
blir anmälda till Ansvarsnämnden
HSAN. Och inte mindre än 20 procent
av röntgen- och laboratorieundersök-
ningarna utförs av samma skäl.

Sylf ville att patientens missnöje
snabbare och bättre fångas upp av verk-
samheten, att rapportering och återfö-
ring av riskdata blir effektivare och att

läkarna får en tryggare professionell roll
med bättre arbetsinsatser som följd.
Samtidigt underströk organisationen att
man inte ville skrota HSAN och Lex
Maria utan att man tvärtom ville göra
den verksamheten effektivare och bätt-
re.

Kulturförändring inom läkarkåren
Sylfs ordförande Ulrika Nilsson väl-
komnar det nya förslaget från Läkarför-
bundet, som till stora delar återspeglar
de tankar som Sylf under en längre tid gi-
vit uttryck för och säger:

– Vi har drivit den här frågan hårt. Det
är jättebra att den har kommit upp cen-
tralt för den samlade förbundskraften
behövs för att kunna driva frågan vidare.
Nu har vi en modell som vi är eniga kring
och då blir det lättare att kommunicera
den utåt, mot andra aktörer som politi-
ker, myndigheter och patienter.

Ulrika Nilsson tror inte att det är klart
för alla läkare och annan vårdpersonal
exakt vad som bör rapporteras och syftet
med rapporteringen. Hon understryker
att det är något som behöver diskuteras
ingående. 

– Det handlar om en kulturförändring
inom läkarkåren, hela kåren måste förstå
syftet med rapporteringssystemet. Vi

måste få ett system som
inte går ut på att belägga doktorer med
skuld och vi måste också få doktorerna
att lita på systemet och förstå värdet av
systemet, så att man verkligen använder
sig av det. Annars blir förändringen inte
värd någonting.

– Om vi kan ha ett system där man
kan se att det kommer ut bra saker i 
slutänden, främst kvalitetsförbättringar
för patienterna, då är jag övertygad om
att vi kan få ett system som fungerar
mycket bättre än dagens, konstaterar
hon. 

Många har pekat på brister
Eva Nilsson Bågenholm, andre vice ord-
förande i Läkarförbundets centralstyrel-
se, menar att Sylf har spelat en mycket
viktig roll för det nya förslaget, men att
även många andra pekat på brister i da-

De yngre läkarna har drivit frågan hårt
Rubrik ur
Läkartidningen nr
22 i år där vi hade
en intervju med
Anita Werner,
ordförande i
Ansvars-
nämnden 
HSAN.

Aktuellt och reportage

Många av dagens ansvarsären-den platsar egentligen bättre ipatientnämnderna än i HSAN(Hälso- och sjukvårdens ansvars-nämnd). Det skulle medföra eninformellare och snabbare hand-läggning, vilket vore bra för pati-enterna, samtidigt som HSANskulle kunna lägga ner mer tid påde tyngre ärendena.

❙ ❙ Det anser generaldirektör Anita Wer-ner, ordförande i HSAN sedan drygt nioår. Hon menar att det är dags att titta när-mare på ansvarssystemet inom sjukvår-den, eftersom det inte längre fungerarsom det var tänkt från början. – Det är ingenting som har gått snett,men vi har fått en utveckling mot allt flerordförandebeslut (det gäller enklareärenden där det uppenbart inte kan blinågon påföljd; reds anmärkning), och enminskning av påföljderna. Vi har pati-entnämnderna, som inte är en ny institu-tion men som har byggts ut och som kan-ske borde byggas ut ytterligare. Vi harpatientförsäkringen, som enligt Social-departementet ska ses över, motiverarhon.
En fördel med att låta en hel del avärendena som kommer till HSAN hante-ras i patientnämnderna är att handlägg-ningen skulle bli snabbare, menar hon.– Det är ett för patienterna bättre sättatt så nä i

väldigt hygglig doktor, som harförklarat och bett om ursäkt ochhjälpt henne att skriva till pati-entförsäkringen. Då kanske pati-enten inte alls har något intresseav att anmäla doktorn. 
Mer tid för tyngre ärendenEn annan fördel med en nyord-ning som Anita Werner ser är attHSAN skulle kunna lägga nermer tid på de tyngre ärendena.För hon tror absolut att HSANkommer att behövas även fram-över eftersom den spelar en vik-tig roll. 
Men många ser HSAN somen tandlös myndighet. Det bliren varning eller erinran och sågår man vidare. Det händer ing-enting konkret. Anita Wernerkommenterar:

– Jo, men det beror lite på hurman ser det. När det gäller läka-re i offentlig tjänst får alltid che-fen del av beslutet och vi utgårifrån att det föranleder en diskus-sion eller åtgärd där det behövs.Det är förstås inte alltid så, detkan ju vara ett misstag som hän-der en gång och som inte berorpå att läkaren allmänt sett är oskicklig.Hon tror att HSANs v k sat att de yngr läk

Dags att se över ansvarssystemet, tycker HSANs generaldirektörFärre ärenden bra för patienterna

I sommar kommer Anita Werner efter nio år att
lämna sin post som generaldirektör vid Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).
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teras inom verksamhetens kvalitetssäk-
ringssystem.

Åtskilliga fall anmäls inte
Redan idag har personalen en skyldighet
att anmäla avvikelser. Men många miss-
tänker att åtskilliga fall inte blir anmäl-
da. För att fler fall ska anmälas krävs en-
ligt Läkarförbundet ett enkelt och icke
repressivt system med god återföring till
personalen.

• Socialstyrel-
sens anmälnings-
skyldighet till
HSAN begränsas
till fall där det
finns skäl för in-
skränkning i för-
skrivningsrätten,
prövotid eller de-
legitimation. Idag
ska även fall där
erinran och var-
ning är aktuella
anmälas.

En orsak, som
alltid återkommer,
till att hälso- och
sjukvårdspersonal
drar sig för att rap-
portera händelser

enligt Lex Maria är att utredningen i 
slutändan kan utmynna i en disciplinpå-
följd för den enskilde rapportören. Sy-
stemet upplevs som repressivt. 

Eftersom personalens avvikelserap-
portering har en central roll i patientsä-
kerhetsarbetet vill Läkarförbundet ha ett
system där de repressiva momenten är
minimala – utan att samhällets behov av
oberoende tillsyn, kontroll och sanktion
blir eftersatt.

Mycket kritik framförs från sjuk-
vårdspersonal om att det inte är någon
mening med att anmäla avvikelser efter-
som ingenting händer. Kritiken riktas
såväl mot Socialstyrelsen som mot vår-
dens egna kvalitetssystem. 

• Personalen ska rapportera avvikel-
ser som inte inneburit skada eller sjuk-
dom (grön i schemat) till verksamhets-
chefen. Denne ansvarar för att rapporten
tillgodogörs i verksamhetens kvalitets-
system.

Förebyggande patientsäkerhetsarbete
Läkarförbundet menar att ett enkelt sy-
stem för avvikelserapportering och en
fungerande avvikelsehantering är
grundläggande för ett gott förebyggande
patientsäkerhetsarbete. 

Händelser som rapporteras med den
»gröna vägen« hanteras bara inom verk-
samhetens eget kvalitetssystem och kan
aldrig ge den enskilda någon disciplin-
påföljd.

Vid den här typen av avvikelser ska
tonvikten ligga på händelsen och kraf-
terna uteslutande koncentreras på hur
liknande händelser kan förebyggas.

Tom Ahlgren

tom.ahlgren@lakartidningen.se

gens system. Väldigt tydligt för många
är att också att patienterna upplever det
negativt, menar hon. 

– Patienterna är ofta ute efter någon
typ av upprättelse som de inte får i det
här systemet. Upprättelsen är ofta att
faktiskt få en förklaring till varför saker
och ting har hänt. Och det är ju tanken i
förslaget med den lokala kontakten, som
är jätteviktig för patienternas del.

Målet är, säger Eva Nilsson Bågen-
holm, att komma till någon typ av sy-
stem som inte upplevs som repressivt av
läkare och andra utan som uppmuntrar
till att rapportera alla incidenter så att
man kan lära sig av dem och ta med sig
erfarenheterna i kvalitetsarbetet.

Hon tror att det idag finns en stor un-
derrapportering av avvikelser och ska-
dor inom sjukvården.

– Det beror inte bara på att läkarna är
rädda för disciplinpå-
följder. Det beror
även på att man inte
har byggt in rapporte-
ringen som en natur-

lig del i arbetet – man har inte tid och det
kanske inte heller uppmuntras från che-
fernas sida. I stället ses det som en ny ad-
ministrativ pålaga bland alla andra.

Diskussioner med Vårdförbundet
Eva Nilsson Bågenholm berättar om hur
Läkarförbundet tänker arbeta för att föra
ut sina tankar till omgivningen – många
andra yrkesgrupper kan ju till exempel
anmälas till Ansvarsnämnden HSAN.
Allra närmast ligger att föra diskussio-
ner med sjuksköterskornas organisation
Vårdförbundet. Det blir också diskus-
sioner med Läkaresällskapet.

– Och vi funderar på hur vi ska få ut
det här till patientorganisationerna för
att få igång en diskussion med dem. Vi
vill visa dem hur vi tänker här. Det är jät-
teviktigt att vi inte går emot det de öns-
kar. 

– När vi kommit en bit med andra ak-
törer, vill vi gå vidare för att diskutera
förslaget med de berörda myndigheterna
Socialstyrelsen, Socialdepartementet
och HSAN. Det är ju viktigt att vi får
med oss beslutsfattarna, att de förstår hur
vi tänker och att de tycker att det är bra,
slutar Eva Nilsson Bågenholm.

Tom Ahlgren

Läkarförbundets förslag till ny hanteringsordning av patientkritik
och anmälningar samt avvikelserapporter.
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»Vi har drivit den här
frågan hårt, säger
Ulrika Nilsson,
ordförande i Sylf.

❙ ❙ Var femte kommun i södra sjukvårds-
regionen saknar en fast knuten kontakt-
läkare till sina äldreboenden. Alarme-
rande! slår Socialstyrelsens tillsynsen-
het i Malmö fast. Möjligheten för kon-
taktläkarna att medverka i planering,
uppföljning och fortbildning är också
dålig. 

Sedan 1999 gör tillsynsenheten en år-
lig enkätundersökning om kommuner-
nas särskilda boenden för äldre i Skåne,
Blekinge, Kronoberg och södra Halland.
Trots att fler och fler kommuner har upp-
rättat samverkansavtal med landstingen
om läkarmedverkan och ökat tillgäng-
lighet på diabetessköterska, dietist och
kurator kvarstår stora brister. Förutom
alltför liten läkarmedverkan saknas indi-
viduella vårdplaner för mer än häften av
patienterna. Dessutom behöver persona-
len  bättre kunskaper i sjukvårdsfrågor
och tillgång till mer handledning och
fortbildning. (LT)

Alarmerande få 
läkare i äldreboenden


