medlem
Om jag blir anmäld
– nya bestämmelser från årsskiftet
Från årsskiftet förändras systemet för anmälningar mot sjukvårdspersonal.
För dig som läkare innebär det en del nyheter. Disciplinpåföljderna försvinner
och Socialstyrelsen tar över anmälningar från patienter och anhöriga.
Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt
system för anmälningar mot hälso- och
sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna
erinran och varning tas bort och Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN),
som tidigare utdelade disciplinpåföljder,
hanterar i fortsättningen endast frågor om
prövotid, indragning av förskrivningsrätt
och återkallelse av legitimation. Sådana
frågor tar HSAN upp efter anmälan från
Socialstyrelsen.
Kan utreda utöver anmälan

Patienter och närstående som vill anmäla
hälso- och sjukvårdspersonal ska lämna
in sin anmälan till Socialstyrelsen, som
därefter gör den utredning som behövs
för att kunna pröva anmälan. Socialstyrelsen är i sin utredning inte begränsad till
den anmärkning som framförts i anmälan,
utan kan titta på även andra aspekter som
framkommer under granskningen. Utredningen avslutas med ett beslut, där Social-

styrelsen kan rikta kritik mot vårdgivaren
eller hälso- och sjukvårdspersonal.
Syftet är att förebygga risker

Reglerna om det nya anmälningssystemet
finns i patientsäkerhetslagen. Ett huvudsyfte med den lagen är att bidra till ökad
patientsäkerhet, vilket i förlängningen bör
medföra ett större fokus på patientsäkerhetsarbete och därmed färre anmälningar
mot vården. Det centrala i lagen är kraven
på vårdgivarna att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete, där även patienter
och deras närstående ges möjlighet att delta. Arbetet syftar inte i första hand till att
identifiera enskilda yrkesutövare som gjort
ett misstag, utan till att uppmärksamma,
utreda och förebygga risker och negativa
händelser i vården.
Som medlem får du hjälp

Risken för att bli anmäld en eller flera
gånger under ett yrkesverksamt liv som
läkare är ändå påtaglig. Som medlem i Sveriges läkarförbund har
du möjlighet att få råd och hjälp
i anmälningsärenden. Verksamheten bygger emellertid på att du
själv medverkar i processen, eftersom det bara är du som kan lämna
uppgifter kring vad som har inträffat.
Risken att bli anmäld under sitt
yrkesliv är påtaglig. Den anmälde
har alltid rätt att yttra sig.
Läkarförbundet ger dig praktiska
råd och hjälp – om det händer.

Vad erbjuder
Läkarförbundet?
Många patient- och närståendeanmälda ärenden går att hantera
på egen hand med hjälp av råden
i Läkarförbundets folder ”Om jag
blir anmäld”. Som medlem kan
du ladda ner foldern från www.
lakarforbundet.se
Vid mer komplicerade ärenden,
exempelvis när Socialstyrelsen
skickar förslag på ett beslut innehållande kritik eller om du känner
dig osäker, kan du få hjälp av Läkarförbundets jurister. I vissa fall
kan det även vara aktuellt att ta
hjälp av våra konsultationsläkare.
I ärenden där du ska yttra dig
till HSAN bör du så snabbt som
möjligt kontakta medlemsrådgivningen för rådgivning.
MedleMsRådgivningen
Telefon:
08-790 35 10 (daglig telefonjour)
e-post:
medlemsradgivningen@slf.se.
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