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Varje år kommer det in ett par tusen anmälningar om 
påstådda fel och försummelser till HSAN. Under ett arbetsliv 
finns det därför en påtaglig risk att bli anmäld. Risken att bli 
fälld är däremot betydligt mindre. I de flesta fall är det patienter 
eller anhöriga som anmäler läkare. Den andra varianten, som 
är mindre vanlig, är att Socialstyrelsen anmäler.

Som medlem i Läkarförbundet kan du få hjälp i anmäl-
ningsärenden om du önskar. Men du behöver själv medverka 
i processen eftersom det bara är du själv som kan lämna upp-
gifter om vad som har inträffat. Många patient- och anhörig-
anmälningar kan du hantera på egen hand med hjälp av vår 
broschyr ”Om jag blir anmäld”. Den beskriver hur processen 
kring anmälningar och eventuella överklaganden går till, 
samt ger konkret hjälp med mallar över hur dina handlingar 
kan utformas. Vid mer komplicerade ärenden, exempelvis 
Socialstyrelsens anmälningar eller ärenden där HSAN anlitat 
utomstående experter, kan det vara bra att ta hjälp av Läkar-
förbundets jurister. Vissa ärenden kräver medicinsk diskussion 
och i dessa fall tillhandahåller vi även konsultationsläkare som 
har till uppgift att bedöma och eventuellt hjälpa kollegor i 
anmälningsärenden.

Var saklig i ditt svar
Vid anmälningsärenden är det ärendets inledningsskede som 
är viktigast. Ditt första svar bör innehålla alla relevanta fakta 
så att du slipper komplettera senare. HSAN uppger en svarstid 
på tre eller fyra veckor som standard, men det finns möjlighet 
att få anstånd.  Utnyttja det såvida ärendet inte är helt enkelt. 
Tänk på följande när du utformar ditt svar: 

Disponera ditt svar med en kort beskrivning av din be-•	
fattning/roll. Redogör sedan övergripande för den aktuella 
vårdepisoden och särskilt den kritiserade episoden. Om du 
motsätter dig anmälan så ska det framgå av ditt yttrande.

Gör inte egna värderingar av dina handlingar. Ge bara •	
objektiva beskrivningar. 

Oavsett hur obefogad anmälan än verkar vara är det viktigt •	
att svara sakligt. Ju mindre substans det finns i anmälan, 
desto enklare ska svaret vara.

Det kan vara svårt att förstå vad anmälaren avser. Undvik •	
alla egna tolkningar.

Ibland kan det vara svårt att exakt komma ihåg den aktu-•	
ella episoden. Du bör initialt inte uppge att du inte minns. 
Erfarenhetsmässigt väcks minnet av detaljer efter hand. 

Ett svar bör vara 1-2 sidor långt. Undvik långa bilagor. •	
HSAN har alltid tillgång till journalen. 

Försök använda ett enkelt språk. Undvik förkortningar och •	
medicinska termer. Undvik även att skriva i punktform.

Låt Läkarförbundets jurister granska dina handlingar om •	
du känner dig osäker.

Yrkesförsäkring täcker kostnader
Alla medlemmar erbjuds en kostnadsfri basservice som omfat-
tar att Läkarförbundets jurister ger rådgivning och vid behov 
går igenom ett ärende och granskar inlagor. I mer omfattande 
fall som kräver större insatser från Läkarförbundets sida, som 
exempelvis överklaganden och delegitimationsärenden, frågar 
vi medlemmen om rättskyddsmomentet i deras yrkesförsäkring 
kan utnyttjas. Läkarförbundet rekommenderar alla yrkesverk-
samma medlemmar att teckna en yrkesförsäkring.

Om jag blir anmäld

Som medlem i Läkarförbundet får du 
råd och hjälp i anmälningsärenden.

Som medlem kan du:
Beställa eller ladda ner  
Läkarförbundets broschyr  
”Om jag blir anmäld” via  
www.lakarforbundet.se

Ta hjälp av  
medlemsrådgivningen,  
e-post: medlemsradgivningen@slf.se, 
telefon: 08-790 35 10  
mån 9-12, tis-fre 9-12, 13-15.
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