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Socialstyrelsen har för en tid se-
dan till socialministern över-
lämnat ett förslag till föränd-
ringar i det gällande anmäl-

ningssystemet. Förslaget innehåller i
korthet följande. Yrkesutövare som till-
hör hälso- och sjukvårdspersonalen
skall vara skyldig att inom sju dagar rap-
portera till vårdgivaren om en patient
drabbats av skada eller utsatts för risk
för sådan. Om denna rapporteringsskyl-
dighet har fullgjorts får inte Socialsty-
relsen efter en Lex Maria-anmälan gå
vidare med ärendet och yrka disciplin-
påföljd för anmälaren. Sådant yrkande
får inte heller framställas »om det an-
nars finns särskilda skäl«. Därmed av-
ses, såvitt jag förstår, att det finns en
godtagbar förklaring till varför anmälan
inte kunnat göras inom den stadgade ti-
den. 

Att en rapportering görs inom 7-dagars-
tiden skall emellertid inte hindra Soci-
alstyrelsen från att yrka återkallelse av
legitimation, åläggande av prövotid eller
begränsning i förskrivningsrätten om
det finns vara påkallat. Bortsett från 7-
dagarsregeln föreslås inga begränsning-
ar i Socialstyrelsens skyldighet att yrka
disciplinpåföljd om den anser att det
finns skäl för det. Inte heller görs några
begränsningar i patienternas möjlighe-
ter och rättigheter att anmäla.

Bakgrunden till förslaget är att man
genom att avstå från yrkande om disci-
plinpåföljd tror sig kunna få en bättre
rapportering av misstag som begås inom
sjukvården och därigenom bättre möj-
ligheter att förhindra att de upprepas.
Det är i och för sig lätt att känna sympati
för denna – ingalunda nya – tankegång
som också har välkomnats av Läkarför-
bundet. Den föreslagna lösningen är
emellertid inte utan komplikationer och
framstår som något av en halvmesyr. 

Det nuvarande regelverket, som admini-
streras av vårdgivarna, Socialstyrelsen,
HSAN och den obligatoriska Patientför-
säkringen, skall sammantaget fylla två
funktioner; dels den preventiva, dvs att
se till att misstag inte upprepas, dels den
reparativa, dvs att patienten så långt det
är möjligt får kompensation för ekono-
misk förlust och onödigt lidande.

Först några siffror som belyser förhål-
landena. Antalet patientkontakter är
omkring 200 miljoner om året. Antalet
Lex Maria-anmälningar uppgick 2005
till 1 050, anmälningarna till HSAN
3 670 (avseende 5 713 personer), varav
endast 164 kom från Socialstyrelsen,
och ersättningskraven till Landstingens
Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) till
ca 9 400. Anmälningar till HSAN resul-
terade i 384 disciplinpåföljder, 29 åter-
kallade legitimationer (13 läkare), 10 be-
gränsningar av förskrivningsrätt samt
23 ålägganden av prövotid. 

I de ärenden som prövades hos LÖF
fick 43,5 procent eller 3 915 personer
skadeersättning. 

Anmälningarna till patientnämnder-

na överstiger 20 000 om året, men i de
fallen handlar det ofta om brister i be-
mötande, svårigheter med kontakter
inom sjukvården och liknande som inte
prövas av HSAN.

Alla initierade tycks vara eniga om att
det råder en underrapportering av anta-
let fel som begås inom hälso- och sjuk-
vården, och det förefaller också högst
sannolikt att så är fallet när man kon-
fronteras med ovanstående siffror.

Man kan emellertid ställa sig frågande
till hur effektivt och rättssäkert det nu
lämnade förslaget skulle verka med ett i
övrigt oförändrat regelsystem. 

Några frågetecken inställer sig ome-
delbart. Hur blir det med likheten inför
lagen om tillsynsmyndigheten inte har
skyldighet att göra anmälan i fall som
kan ge påföljd vid en patientanmälan?
Och hur påverkar det rapporteringsbe-
nägenheten att det trots allt inte är risk-
fritt att rapportera ett felsteg inom 7-
dagarsfristen eftersom patienten är
oförhindrad att göra en HSAN-anmä-
lan? Och hur skall Socialstyrelsen ställa
sig i fall då den själv inte har anmält ett
fel på grund av 7-dagarsregeln, men
HSAN ålägger påföljd efter patientan-
mälan och ärendet överklagas? Länsrät-
ten inhämtar i sådana fall regelmässigt
yttranden från Socialstyrelsen, som ju
då måste avge ett yttrande i sak.

Från olika håll, bl a Läkarförbundet, har
det framförts önskemål om att anmäl-
ningar skall kunna anonymiseras, dvs
att de skall kunna göras utan angivande
av vare sig patientens eller den anmäl-
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des namn eller andra uppgifter som gör
att personerna kan identifieras, en lös-
ning man har valt i Danmark. En sådan
anonymitet skulle kanske uppmuntra
anmälningsbenägenheten men Social-
styrelsen har på goda grunder avfärdat
den idén. Från såväl patient- som rätts-
säkerhetssynpunkt är det av största vikt
att det görs en ordentlig utredning när
en patient har utsatts för skada eller risk
för skada, och att patienten får insyn i
utredningen.

Vad gäller den preventiva frågan har
rapporteringen kommit att koncentre-
ras till Lex Maria, ehuru anmälningar
också kommer in till Socialstyrelsen
från andra håll, främst patienter och an-
höriga. Det förefaller i och för sig rimligt
att anta att anmälningsbenägenheten
enligt Lex Maria skulle öka inom den of-
fentliga sjukvården om en anmälan inte
kunde resultera i någon form av be-
straffning, vilket förutsätter att inte hel-
ler patienten får göra anmälan. Däremot
är det väl synnerligen tveksamt om det
skulle ha någon nämnvärd effekt för den
sjukvård som bedrivs i privat regi eller
för tandvården, som i stor omfattning är
privatdriven. 

För det fall en utredning kommer fram
till att en legitimerad yrkesutövare är
olämplig att utöva sitt yrke är det själv-
klart att legitimationen måste återkallas
av preventiva skäl. Men även disciplin-
påföljderna har ett preventivt syfte. Det
är utomordentligt viktigt att man upp-
rätthåller respekten för det personliga
ansvaret inom sjukvården – alla misstag
kan inte skyllas på brister i organisatio-
nen, otillräckliga resurser etc – och en
disciplinpåföljd markerar detta. 

Hur pass effektivt eller meningsfullt
påföljdssystemet är i sin nuvarande ut-
formning kan emellertid diskuteras. Re-
dan det ringa antalet påföljder i förhål-
lande till antalet anmälningar kan ge
upphov till funderingar. Cirka 95 pro-
cent av dessa kommer från patienter,
och det är högst slumpartat vilka inci-
denter som kommer under HSANs
prövning. Detta skulle bli fallet i än hög-
re grad om Socialstyrelsens förslag ge-
nomfördes. 

Systemet har också andra nackdelar än
de av Socialstyrelsen påtalade. Det har
sålunda, särskilt från Sveriges yngre lä-
kares förening (Sylf ), framhållits att
rädslan för att bli anmäld leder till onö-
diga undersökningar. Vidare kan en på-
följd, och ofta redan en anmälan till
HSAN, ibland leda till en uppmärksam-
het på arbetsplatsen och i massmedier-

na, som för den utpekade får konsekven-
ser som inte står i rimlig proportion till
den påstådda eller verkliga försummel-
sen. Även om en anmälan uppenbarli-
gen inte är av en sådan substans att den
kan leda  till påföljd kan den medföra
påtagliga obehag för den anmälde, var-
om många har vittnat. 

Men också i vissa situationer när det
har begåtts ett fel, t ex ett enstaka så-
dant av en erkänt kompetent yrkesut-
övare och det efter utredning inte finns
någon som helst misstanke om att det
kommer att upprepas, kan man ifråga-
sätta det rimliga i att detta av
preventiva skäl skall föranle-
da disciplinpåföljd. Med den
nu föreslagna konstruktio-
nen kan detta undvikas en-
dast om felet anmälts inom
7-dagarsfristen och patien-
ten inte gör HSAN-anmälan.

Den reparativa funktionen
tillgodoses huvudsakligen
genom Patientförsäkringen,
även om självfallet inte alla
skador kan gottgöras genom
ekonomisk ersättning. Hän-
syn till patienten kräver ock-
så att han eller hon tillför-
säkras en ordentlig och ob-
jektiv utredning av hur ska-
dan har uppstått. För att pa-
tienten skall få skadeersätt-
ning krävs emellertid inte att
någon person kan göras an-
svarig. Inte heller är alla pa-
tienter intresserade av att få
ansvarsfrågan prövad om man ändå kan
få sin ersättning. 

Vidare har det hävdats att patienten
genom att den anmälde åläggs en disci-
plinpåföljd kan få upprättelse för den
»kränkning« han eller hon har blivit ut-
satt för genom felbehandling. Detta fin-
ner jag minst sagt tveksamt. Den typen
av upprättelse sker bäst genom ett em-
patiskt omhändertagande hos den vård-
givare där skadan uppkommit, alterna-
tivt genom ingripande av patientnämn-
den. Det är dessutom endast ett relativt
fåtal anmälningar som leder till »fäll-
ning«, och de patienter som får ett, som
regel kortfattat, avslagsbeslut känner
sig ofta ännu sämre behandlade än tidi-
gare.

Det finns alltså brister i det nuvarande
systemet. Jag har i det detta inlägg för-
sökt peka på några av dem. En ytterliga-
re komplikation, som nyligen aktualise-
rats i ett uppmärksammat mål i Högsta
Domstolen, är gränsdragningen mot
strafflagstiftningen. Överåklagaren

Rekke, som företrädde Riksåklagaren,
har i en radiointervju antytt att det kun-
de finnas skäl för att se över de nuvaran-
de reglerna i detta hänseende. Samman-
fattningsvis synes tiden vara mogen för
en översyn av det medicinska påföljds-
systemet i sin helhet.

Några förslag som bidrag till diskussio-
nen utan anspråk på fullständighet:

1. Patientnämndernas ställning för-
stärks. Klagomål från patienter hand-
läggs – i den mån de inte kan redas ut
med vårdgivaren – i första hand av dessa

nämnder. Många av de klago-
mål som nu i onödan kommer
till HSAN eller Social-
styrelsen och där lämnas
utan åtgärd skulle då hante-
ras på ett från början och för
alla parter bättre sätt. Om pa-
tienten inte är nöjd skall han
eller hon kunna gå vidare till
HSAN eller Socialstyrelsen.

2. Bättre samordning mel-
lan olika typer av anmälning-
ar så att prövningen kan bli
mera enhetlig. De, förhopp-
ningsvis mycket färre, anmäl-
ningar som lämnas till HSAN
skall omgående översändas
till Socialstyrelsen för kän-
nedom. Styrelsen kan då ge-
nast ingripa med åtgärder vid
behov och ta ställning till om
man vill biträda patientens
klagomål.

3. Reglerna om disciplinpå-
följd, liksom gränsdragning-

en mot straffrätten, ses över. Man bör
överväga att begränsa användningen av
disciplinpåföljder till fall då det är moti-
verat av hänsyn till den framtida säker-
heten i vården, t ex om det rör sig om
upprepade incidenter eller om det an-
nars finns tecken på brister i yrkesskick-
lighet eller omdöme hos den anmälde.
Om Socialstyrelsen bedömer att så är
fallet skall man vara skyldig att göra an-
mälan till HSAN oavsett när eller hur
man fått vetskap om dem. I de fall där
myndigheten – HSAN eller Social-
styrelsen – inte anser att anmälan bör
leda till påföljd, men finner att det ändå
har begåtts ett fel eller att behandlingen
inte varit optimal, bör detta liksom hit-
tills framgå av beslutet. Genom att på så
sätt ange vad som skall gälla bidrar man
till patientsäkerheten. 

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.

lt debatt

»Cirka 95 pro-
cent av anmäl-
ningarna kom-
mer från patien-
ter, och det är
högst slump-
artat vilka inci-
denter som
kommer under
HSANs pröv-
ning. Detta skul-
le bli fallet i än
högre grad om
Socialstyrelsens
förslag genom-
fördes.« 

Fler debattinlägg på sidan 1120.
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