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n lt debatt

n Jelmer Brüggemann och 
Katarina Swahnberg föreslår 
att kränkningar ska omfattas 
av anmälningsplikt enligt lex 
Maria (LT 5/2011, sidan 217). 
Förslaget framförs mot en 
fond av påståenden om pa
tientens beroende, tystnads
kultur i sjukvården och hier
arkier. I artikeln bemöts 
 sedan en rad konstlade mot
argument. Vi vill här anföra 
några verkliga sådana. I vårt 
tycke innebär förslaget myck
et liten verklig nytta.

Att verksamheten själv an
mäler kränkningar påstås be
spara patienten obehaget att 
påtala händelsen. Kränkning 
är en subjektiv upplevelse, 
och förutsättningen för en lex  
Mariaanmälan är att hän
delsen kommer till verksam
hetens kännedom. Rimligen 
kan detta ske endast genom 
att patienten berättar vad 
som hänt; personal i sjukvår
den kan knappast åläggas att 
gissa om någon upplever sig 
kränkt.

Att anonymitet skulle öka 
anmälningsbenägenheten 
kan också ifrågasättas, efter
som det sällan kommer att 
råda tveksamhet kring vem 
som anmält en viss situation. 

Man kan sedan fråga sig vad 
tillsynsmyndigheten ska göra 
med en anmälan om en 
kränkning, annat än att kon
statera att en sådan ägt rum. 
Subjektiva upplevelser av 
 dåligt bemötande är ofrån
komliga i sjukvården, som 
dagligen har att hantera dis
kussioner om missbruk, för
skrivning av läkemedel, sjuk
skrivningar, vårdens omfatt
ning och begränsningar med 
mera. För Socialstyrelsen ris
kerar förebyggbara kränk
ningar att drunkna i detta 
bakgrundsbrus. 

Förslaget tillför alltså inget 
utöver dagens ordning, där 
varje verksamhet som får 
kännedom om dåligt bemö
tande av en patient måste be
döma om något kan göras för 
att förhindra framtida lik

nande händelser lokalt utan 
Socialstyrelsens inblandning.

Lex Maria-anmälningar rör 
i dag medicinska risker och 
resulterar inte sällan i kon
kreta förbättringar av patient 
säkerheten. Socialstyrelsen 
har i år fått utökat ansvar i 
och med den nya patientsäker
hetslagen, och sjukvården 
 arbetar aktivt med att öka 

anmälningsfrekvensen, efter
som det troligen görs för få 
lex Mariaanmälningar 
 gällande patientsäkerhet. 

Inkludering av bemötande
frågor i anmälningsplikten 
skulle innebära en ökad be
lastning på systemet och att 
resurser tas från det viktiga 
säkerhetsarbetet.

Förslaget att kränkningar ska 
ingå i lex Maria är politiskt 
korrekt men saknar förank
ring i sjukvårdsverkligheten. 
Bemötandefrågor är viktiga i 
vården men bör hanteras som 
en del i vårdens nödvändiga 
utveckling, inte som en kon
troll och sanktionsfråga.
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apropå! Anmälningsplikt

Kränkningar hör inte hemma i lex Maria

svenska politiker fattar beslut om de 
ekonomiska ramarna. För sådana be
slut krävs genomarbetade underlag på 
nationell och lokal nivå. Socialmedi
cinsk och folkhälsovetenskaplig kom
petens omfattar färdigheter i epidemio
logi och preventiv medicin, men även i 
sjukvårdsplanering, beslutsprocess och 
hälsoekonomi. 

Den nya influensan visade att sådan 
kompetens är viktig att tillgå även inom 
smittskyddsområdet. Det finns ingen 
anledning att i efterhand kritisera det 
svenska beslutet att vaccinera hela be
folkningen mot den nya influensan. 
Men det går att konstatera att beslutet i 
hög grad kom att fattas i organisationer 
med huvudsakligen traditionell indi
vidfokuserad smittskyddskompetens. 
Samtidigt är dagens folkhälsoproblem 
och dess lösningar i stor utsträckning 
samhällsrelaterade och globala. 

WHO och andra internationella folk
hälsoorganisationer har en multidisci
plinär struktur som täcker alla sjukdo
mar och alla steg i preventionskedjan, 

från individuell kartläggning till ge
nomförande av samhällsåtgärder. För 
att kunna möta de globala hoten mot 
folkhälsan tillsammans med andra län
der, måste Sverige anpassa strukturen 
för det övergripande folkhälsoarbetet. 

De nationella organen för smittskydd 
och folkhälsa – Smittskyddsinstitutet 
och Folkhälsoinstitutet – bör därför 
förenas i en gemensam organisation 
som förvaltar hela kedjan i folkhälso
arbetet, från epidemiologisk kartlägg
ning till åtgärdsanalyser för alla sjuk
domar och hälsoproblem. Bara på det 
sättet kan väl genomlysta nationella 
beslut om smittskydd och folkhälsofrå
gor  arbetas fram och effektivt genom
föras. 

Parallellt krävs på lokal nivå att 
landstingens enheter för folkhälsoar
bete och smittskydd slås samman för 
att bättre kunna utnyttja infrastruktur 
och personella resurser. Ny teknik ger 
möjlighet att i ännu högre grad arbeta 
med stora datamängder och följa medi
cinska förlopp i befolkningen under 

lång tid. ITsystem kan utvecklas ge
mensamt för smittskydd och övrig folk
hälsoverksamhet för att lokalt kunna 
följa hälsoläget, planera befolknings
baserade interventioner, genomföra 
dessa och utvärdera effekterna. 

n Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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Bemötandefrågor är viktiga,  
men de bör inte hanteras som  
en kontroll- och sanktionsfråga, 
anser artikelförfattarna.
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