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■ patientsäkerhet
   

Nu börjar det komma invändningar mot 
HSAN:s nya policy att inte dela ut några 
disciplinpåföljder. Såväl ledamöter i 
nämnden som Socialstyrelsen har syn-
punkter på den.

När den nya patientsäkerhetslagen trä-
der i kraft vid årsskiftet upphör syste-
met med möjlighet för Hälso- och sjuk-
vårdens ansvarsnämnd att dela ut dis-
ciplinpåföljder till legitimerad personal 
som gjort fel i sitt yrkesutövande. Men 
som Läkartidningen kunde berätta i 
mitten av september (LT nr 38/2010, 

sidan 2223)  har 
HSAN i princip re-
dan slutat att dela 
ut disciplinpåfölj-
der, även då den slår 
fast att en yrkesut-
övare har gjort fel. 

Anledningen är en-
ligt HSAN:s gene-
raldirektör Aud Sjö-
kvist disciplinpå-
följdernas strafflik-

nande karaktär som gör att det ur 
juridisk synvinkel är rimligt att låta 
lagändringen, med slopade disciplinpå-
följder, slå igenom redan nu. Nämndens 
tre alternerande ordförande har enats 

om denna linje, men nu står det klart 
att det finns nämndledamöter som 
tycker att det här är en dålig idé.  

I flera beslut har flera olika ledamö-
ter reserverat sig mot beslutet med 
motivet att det inte finns något stöd i 
övergångsbestämmelserna eller i pro-
positionen som ligger bakom den nya 
lagen för att HSAN skulle kunna sluta 
tillämpa delar av den gällande lagen 
redan nu.  

Ett exempel är ett fall där en 27-årig 
kvinna sökte vårdcentralen för hjärt-
klappning, andnöd och magsmärtor. 
Hon hade också både en tid före och da-
gen efter haft gynekologkontakt för 
svåra svampinfektioner i underlivet. 
Vid vårdcentralsbesöket verkade pa-
tienten stressad och mycket trött. Blod-
tryck, puls och bukstatus bedömdes 
normala, och en AT-läkare ställde dia-
gnosen paniksyndrom och uppmanade 
patienten att uppsöka gynekolog för ut-
sättning av p-piller. Ett par dagar sena-
re dog patienten i vad som antas vara 
sviterna av en obehandlad och odia-
gnostiserad diabetes mellitus. 

Fadern anmälde flera yrkesutövare 
till HSAN, som i sitt beslut är kritisk till 
AT-läkarens handläggning. Hon borde 
enligt HSAN mer noggrant uteslutit so-

matiska sjukdomar, och detta skulle en-
ligt den nuvarande lagstiftningen ha 
resulterat i en disciplinpåföljd. Men 
med anledning av den förestående lag-
ändringen prickas inte läkaren (HSAN 
2509/09). 

De nämndledamöter som opponerade 
sig mot beslutet påpekar att en konse-
kvens blir att yrkesutövare kommer att 
sakna möjlighet att överklaga beslutet, 
eftersom det inte finns någon påföljd 
att överklaga, något som strider mot 
grundläggande rättssäkerhetskrav. 
Även Socialstyrelsen är kritisk mot ny-
ordningen och har hittills överklagat 
tre ärenden till förvaltningsdomstolen, 
dock än så länge inte det refererade. 
Styrelsen påpekar att den nuvarande 
lagen ska tillämpas så länge den är gäl-
lande, vilket innebär att disciplinpå-
följd ska utdömas när förutsättningar-
na för att ålägga disciplinpåföljd är upp-
fyllda. 

– Men i inget av fallen har Socialsty-
relsen kommenterat disciplinpåfölj-
dens straffliknande karaktär, det som 
vi anser är själva grunden för vårt 
handlande, säger Aud Sjökvist.
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■ Läkartidningen blev kontaktad av 
Britt-Marie Persson, sektionschef för 
tillsynsavdelningen Region Sydöst, an-
gående ett lex Maria-ärende som Lä-
kartidningen skrev om i nr 41/2010. 
Hon skriver följande:

»Under rubriken ’Viktigt använda 
auktoriserad tolk’ i Läkartidningen nr 
41 hänvisas till ett beslut av Socialsty-
relsen den 1 oktober 2010. I beslutet 
anges att Socialstyrelsen anser att auk-
toriserad tolk ska användas i hälso- och 
sjukvården. Olyckligtvis har skrivning-
en avseende tolk felformulerats. Ut-
trycket auktoriserad tolk användes med 
avsikten att förtydliga att det i det aktu-
ella fallet borde ha varit en professionell 
tolk, ingen anhörigtolk. I lagstiftningen 
finns inte ett krav på att auktoriserade 
tolkar ska användas i hälso- och sjuk-
vården. 

Auktoriserad tolk är en skyddad yr-
kestitel som endast får användas av tol-
kar som är auktoriserade av Kammar-

kollegiet. Man kan arbeta som tolk utan 
att vara auktoriserad.

 Vi beklagar felformuleringen. Beslu-
tet kommer att justeras.« ■

Socialstyrelsen omformar beslut om tolk

Läkartidningen nr 41/2010

Vården av Anna Lindh 
granskas av nordiska 
experter
Den 17 oktober sände TV4:s Kalla Fakta 
ett reportage om den vård som Anna 
Lindh fick på Karolinska universitets-
sjukhuset. I programmet ifrågasattes 
den operationsmetod som kirurgerna 
använde i sina försök att rädda hennes 
liv. Sjukhusledningen har vänt sig till 
Socialstyrelsen för att få till stånd en 
objektiv granskning av fallet. 

Nu har Socialstyrelsen beslutat att 
man verkligen kommer att ta upp ären-
det trots att det är äldre än två år. Gene-
raldirektör Lars-Erik Holm hänvisar 
till det stora allmänintresset.

– Jag har vänt mig till generaldirek-
törerna för de nordiska tillsynsmyndig-
heterna för att få deras hjälp att utse ex-
perter som kan granska journalhand-
lingar och begära in kompletterande in-
formation från personal som arbetade 
det aktuella dygnet, säger Lars-Erik 
Holm i ett pressmeddelande. ■

Aud Sjökvist
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