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■ Patientsäkerhetsutred-
ningen har som experter från
personalhåll EvaNilsson-
Bågenholm, Sveriges Läkar-
förbund (39 000medlemmar)
ochVårdförbundet (112 000
medlemmar). Från patienhåll
finnsNjurförbundet (4700
medlemmar) och Patient-
nämndens ordförande i
Stockholm, Åsa Rundqvist.
Utredningen föreslår i sitt

betänkande (SOU2008:117)
bland annat ett avskaffande
av det sjukvårdsrättsliga dis-
ciplinpåföljderna erinran och
varning. Disciplinansvaret
ska ersättasmed ökademöjig-
heter att föreskriva prövotid
för legitimerad personal. Den
somdrabbas av vårdskada ska
informeras om att åtgärder
vidtagits så att »något lik-
nande inte ska in-
träffa igen«. Soci-
alstyrlelsen får i
uppgift att ta emot
anmälningarmot
sjukvårdenmen
det poängteras att
det inte är perso-
ner som ska
anmälas utan
»händelser«.Möjligheten att i
grava fall kunna återkalla legi-
timationen kvarstår.
FörbundsordförandeEva

Nilsson-Bågenholm säger i en
tidig kommenter till utred-
ningens förslag (Läkartid-
ningenswebb, 2008-12-18) att
hon välkomnar förslagen.
Det framgår att det som lig-

ger bakom slopandet av disci-
plinansvaret är ett förändrat
perspektiv, där inriktningen
är att ha ett »systemperspek-
tiv« och inte ett »individper-
spektiv« på patientsäkerhe-
ten.
Systemet ska inte vara re-

pressivt, det anses inte gynna
patientsäkerheten. Det är in-
tressant att försöka komma
underfundmed hur utredar-
na kom fram till denna slut-
sats. En bra utgångspunkt är
att läsa det utredningen skri-
ver ombegreppet oaktsam-
het, jämförelsermed andra

branscher och internationella
jämförelser.
I systemetmedHälso- och

sjukvårdens ansvarsnämnd
(HSAN) har läkare och annan
sjukvårdspersonal prickats,
det vill säga fått varning eller
erinran, omde orsakat per-
sonskada genomatt vara
oaktsamma.
I utredningen förs endis-

kussionomhur vanligt det är
att sjukvårdspersonalenorsa-
kar vårdskadorpå grundav
oaktsamhet. Bortsett från vad
somstår i utredningenär det
ingen tvekanomattmånga
vårdskador beror på slarv
(oaktsamhet).Det är det
HSAN-ärendenahandlat om.
Menutredarna refererar till
Socialstyrelsens erfarenhet,
ochhärhar begreppet oakt-

samhet definerats
omtill »medvetna
risker« ochperso-
nal som»medvetet
skadar patienter«.
Medvetenoakt-
samhet låter sna-
rast somuppsåt att
skada, ochmeden
sådandefinition är

det lätt att påstå att oaktsam-
het inte är ett problem.Men
hela resonemanget är vilsele-
dandeoch felaktigt och snarast
till för attmotivera ett avskaf-
fande av ansvarssystemet.

I utredningens avsnitt »Säker-
hetsarbetet i vägtrafiken och
tillsyn i transportsektorn –
vad kan vården lära?« redo-
görs för erfarenheterna att få
ner antalet personskador och
dödsfall i trafikenmed säk-
rare bilar, viltstängsel, cirku-
lationsplatser, avvikelserap-
portering, olycksutredningar
medmera. Det framhålls att
mycket gjorts på ett fram-
gångsrikt sätt för attminska
trafikskadorna.Men intemed
ett ord nämns att trafiksäker-
het inte bara är beroende av
förebyggande arbete utan
även av ett repressivt system
med böter och fängelse för
brottmot trafiklagstiftning-

en. Utan dessamoment skulle
inte trafiksäkerhet uppnås.
När det gäller flyget görs i

utredningen den vanliga
sammanblandningen av ris-
ker och personskador. Flyg-
personal kan utan risk för dis-
ciplinansvar rapportera om
riskhändelser. Det handlar
alltså om risker och inte om
personskador. Ompiloten va-
rit oaktsam så att personska-
dor inträffar blir han givetvis
anvsvarig.Men i debatten och
i utredningen kanman få in-
trycket att det inte finns ett
ansvarssystem inom flyget.

Utredningen gör under rubri-
ken »Tillsyn, ansvarssystem
mm i några andra länder« en
jämförelsemedDanmark,
Norge, Storbritannien och
USA vad gäller framför allt
förebyggande patientsäker-
hetsarbete och avvikelserap-
portering. I Danmark, Norge
och Storbritannien harman,
förutom system för avvikelse-
rapportering, systemmed di-
sciplinansvar, till exempel
varning,men i sanktionssy-
stemet ingår i vissa fall även
vite, böter och fängelsestraff.
Avsnittet omUSAnämner

inte det omfattande system
som finns där i form av disci-
plinära åtgärder, böter, viten
medmera. Det framgår både
när det gäller det danska och
det amerikanska systemet att
avvikelserapporter inte får
användas disciplinärt. Från
svensk sida (utredningen, si-
dan 365) hävdas att disciplin-
påföljder skulle påverka rap-
porteringsbenägenheten ne-
gativt,men det verkar fungera
i andra länder.
Andra länder har alltså inte

bara en »systemsyn« på pati-
entsäkerheten utan även ett
repressivt systemmed disci-
plinansvarmedmera. Denna
kombination är enligtmin
mening nödvändig för att
uppnå patientsäkerhet, och
för övrigt även den som gäller
även inomandra områden, till
exempel trafiken.

Ompatientsäkerhetsutred-
ningens förslag går igenom
blir Sverigemig veterligen det
enda land i världen som av-
skaffar det hälso- och sjuk-
vårdsrättsliga disciplinansva-
ret, vilket blir förödande för
patientsäkerheten. Det an-
mälningssystemmed anmä-
lan omhändelser till Social-
styrelsen, och de utredningar
av händelser som vårdgivarna
ska göra, kan rimligen inte ha
den förebyggande effekt som
antas kunna ändra det förhål-
lande att 100000-talsmän-
niskor får vårdskador varje år
och att 3000 dör till följd av
bristande patientsäkerhet.
När ska för övrigt persona-

len hamöjlighet att sätta sig
in i dessa 100000-tals hän-
delserapporter? Argumenten
för avskaffande av discipli-
nansvaret har varit att så få
fall leder till en prickning, vil-
ket beror på att patienten
lämnats utan juridisk ochme-
dicinsk hjälp i processen
medanmotparten/läkaren
haft både juridisk ochmedi-
cinsk hjälp från Läkarförun-
det. Obalansen har varit total.
Det är dennaobalans som

bordeha rättats till i stället för
att avskaffa disciplinansvaret.
De somkanvaranöjda ompa-
tientsäkerhetsutredningens
förslag genomförs är de intres-
segrupper somhaftmest infly-
tandepåutredningen.
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Patientsäkerhetsutredningens förslag
äventyrar patientsäkerheten

I Patientsäkerhetsutredningen
jämförs säkerhetsarbetet i väg-
trafiken med det i vården.

»Det är denna
obalans som
borde ha rättats
till i stället för att
avskaffa disci-
plinansvaret.«


