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debatt och brev

ska underlaget; de upplevs
inte sällan som partiska. 

När personskadechefen på
försäkringsbolaget If tillfrå-
gades om huruvida bolaget
var skyldigt att sakligt moti-
vera sina beslut, svarade han:
»det finns ju inga skyldigheter
naturligtvis att göra någon-
ting«, utan bolaget får fatta
beslut på »vilken grund [det]
egentligen vill«. 

När ett bolag fattar beslut
på tvivelaktiga grunder får
den skadelidande överklaga
till Patientskadenämnden,
som i sin tur kan rekommen-
dera ändringar, men bolagen
är fria att bortse från rekom-
mendationerna. Det är få ska-
dade patienter som vågar gå
vidare och ta den ekonomiska
risk som en stämning av ett
försäkringsbolag medför.

Det finns även talande fall där
patienter som påpekat fel hos
vissa privata vårdföretag bli-
vit konsekvent motarbetade.
Radioprogrammet »Kaliber«
rapporterade i april 2007 om
grova försummelser som pati-
enter utsatts för hos det av

Försäkringskassan anlitade
vårdbolaget Doktorn & Co.
Socialstyrelsens påföljande
»godkännande« av företaget
byggde på en utredning där
patienternas iakttagelser
hade uteslutits.

Ett avslöjande exempel på
Praktikertjänst ABs avvikel-
sehantering visar ett liknande
mönster. Efter många års av-
visade påstötningar från en
patient, kontrollerade bolaget
till slut rutinerna hos en Prak-
tikertjänstanställd som hade
utfört ett ingrepp (HSAN
2005/2095: A1) utan journal-
förd indikation, vilket enligt
ledande expertis inte är ac-
cepterat i Sverige [9].

Den anställda hade dessut-
om glömt att journalföra in-
greppet när det utfördes och
hade endast en minnesmässig
journalanteckning om det,
som införts flera år senare. I
det här fallet ingrep Socialsty-
relsen mot den anställda vid
två tillfällen (Dnr. 42-8566/05,
Dnr. 24-06663/06), och hans
försäkringsbolag godkände
skada orsakad av hans be-
handling samt ersatte patien-
ten för resulterande invali-
ditet.

Men när den Praktiker-
tjänstanställda även anmäl-
des för otillåten utlämning av
inkompletta journalutskrifter
till utredande instanser, fann
HSAN detta ursäktligt (HSAN
2006/3473:A1), och trots att
Praktikertjänst AB inte tillba-
kavisade några uppgifter tog
bolaget inte avstånd från den
anställdas förfarande utan
skrev i ett brev till patienten:
»Vi … har kontrollerat [hans]

rutiner utan att kunna finna
några felaktigheter.«

Om patienter på det här sättet
förvägras ett hederligt bemö-
tande när de påpekar brister,
kan den ursprungliga oförrät-
ten utvecklas till ett bestå-
ende sår som är kostsamt för
såväl individen som samhäl-
let. I stället för att förnekas
bör vårdkonsumenternas
iakttagelser bidra till kvali-
tetsutveckling, och skadeli-
dande bör på ett betydligt
rättssäkrare sätt kunna utkrä-
va ett erkännande, en ursäkt
och kompensation.

Målet för kvalitetssäkring
av vården bör vara att minska
lidandet som misslyckad vård
innebär, särskilt för patien-
ten, men ofta även för yrkes-
utövaren. Både personal och
patienter skulle gynnas av
kvalitetssäkring av dem som
ytterst ansvarar för avvikelse-
hantering i vården. En kraft-
full, patientinfluerad regle-
ring av etik och ansvarsta-
gande i  landsting, myndighe-
ter, försäkringsbolag och
vårdföretag borde finnas på
dagordningen.

■ Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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kommentar:

Utredning pågår om sakkunniga 
läkare ska stå under statlig tillsyn 
■ I den pågående Patientsä-
kerhetsutredningens direktiv
ingår bl a att utreda om sak-
kunniga läkare och tandlä-
kare, som anlitas i t ex försäk-
ringsärenden, samt försäk-
ringsläkarna och tandläkarna
på Försäkringskassan ska stå
under statlig tillsyn. Slutbe-
tänkandet ska lämnas senast
den 31 december 2008. 

Patienter som anmält skada
till Personskadereglering AB
(PSR) eller annat försäkrings-
bolag kan överklaga fattade
beslut till Patientskadenämn-
den. Detta görs i cirka 10 pro-
cent av fallen. Nämnden re-
kommenderar ändring av be-

sluten i ungefär hälften av
dessa fall. 

Nämnden är ett oberoende
sakkunnigorgan, vars uppgift
är att på begäran av en ersätt-
ningssökande, Patientförsä-
kringscentralen eller någon
som bedriver hälso- och sjuk-
vård, ge rekommendationer
om hur ett ersättningsärende
ska avgöras. 

På begäran av en domstol
eller part kan nämnden avge
utlåtande i ett ersättnings-
ärende som behandlas i dom-
stolen. Nämnden står under
tillsyn av Försäkringsinspek-
tionen.

red

»I stället för att för-
nekas bör vårdkonsu-
menternas iakttagelser
bidra till kvalitetsut-
veckling, och skade-
lidande bör på ett be-
tydligt rättssäkrare
sätt kunna utkräva ett
erkännande, en ursäkt
och kompensation.«

»Både personal och patienter skulle gynnas av kvalitetssäkring av
dem som ytterst ansvarar för avvikelsehantering i vården.« 
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