
SKRIFTER FRÅN 
JURIDISKA FAKULTETEN I UPPSALA

119

Redaktör: Mattias Dahlberg

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   1 2011-10-06   09.07



Till minne av Birger Axelsson
1943–2006

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   2 2011-10-06   09.07



Patientsäkerhet och  
kvalitetssäkring i svensk  

hälso- och sjukvård
En medicinrättslig studie

Ewa Axelsson

IUSTUS FÖRLAG

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   3 2011-10-06   09.07



Abstract

Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård. En medicinrättslig studie.  
Patient Safety and Quality Assurance in Swedish Health Care. A study in Medical Law. 
Iustus Förlag AB. 417 pp. Uppsala 2011. ISSN 0282-2040, ISBN 978-91-7678-799-1.

The aim of this dissertation is to map and examine the regulation and the division 
of responsibilities in the quality assurance system in Swedish health care. The system 
includes actors of various kinds, all with different responsibilities aimed at ensuring that 
patients are provided with health care of good quality. The actors who are examined are 
both the internal actors such as health care providers and health care personnel, and 
the external actors, consisting principally of the National Board of Health and Welfare 
(Socialstyrelsen), the Medical Responsibility Board (Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd) and the local Patient Committees (patientnämnder).

The point of departure is the goals and demands stipulated in the Health and Medical 
Services Act (1982:763). Furthermore, section 31 in this Act explicitly stipulates that the 
quality of health care shall be guaranteed and systematically and continuously developed. 
Chapter Three in the new Patient Safety Act (2010:659) also imposes a duty on health 
care providers to systematically work to ensure a high level of patient safety.

Other necessary conditions are the health care personnel’s education, demand on 
authorization and the obligations and duties stipulated by law. The National Board och 
Health and Welfare has an important role in the system, controlling that the health care 
providers as well as the personnel fulfill their obligations and duties. 

One of the main conclusions is that the set of regulations concerning health care 
and quality assurance needs to be revised in order to become clearer, more logical, more 
applicable and more accessible. Another conclusion is that the actors who supervise the 
internal actors must make sure that the legal tools available are used when needed. In 
short, the control system must also work effectively.
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läkaren vid Försvarsmaktens Högkvarter, fått omsätta mina teoretiska kun-
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f och följande sida
ff och följande sidor
FL förvaltningslagen (1986:223)
FN Förenta nationerna
FT Förvaltningsrättslig tidskrift 
HF högskoleförordningen (1993:100)
HL högskolelagen (1992:1434)
HFD Högsta förvaltningsdomstolen
HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
HSL hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
HSU Hälso- och sjukvårdsutredningen
JK Justitiekanslern
JO Justitieombudsmannen
KL kommunallagen (1991:900)
KvackL  lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot yrkesverksam-

het på hälso- och sjukvårdens område
LGI lagen (2006:351) om genetisk integritet 
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LOU lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
LOV lagen (2008:962) om valfrihetssystem
LPT lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
LRV lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
LSS  lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade
LVM lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
LYHS  lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-

vårdens område
LÖF Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag
NJA Nytt juridiskt arkiv
OSL offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
PDL patientdatalagen (2008:355)
PjL patientjournallagen (1985:562)
PNL lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m m
prop proposition
PSF patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
PSkL patientskadelagen (1996:799)
PSL patientsäkerhetslagen (2010:659)
PSN Patientskadenämnden
PUL personuppgiftslagen (1998:204)
RB rättegångsbalken (1942:740)
RF regeringsformen (1974:152)
s sida
st stycke
SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering
SjvL sjukvårdslagen (1962:242)
SKL Sveriges Kommuner och Landsting
skr skrivelse
SMER Statens Medicinsk-Etiska Råd
SoL socialtjänstlagen (2001:453)
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling
SOU statens offentliga utredningar
RÅ Regeringsrättens årsbok
TL lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården 
TvL tandvårdslagen (1985:125) 
VrL vårdregisterlagen (1998:544)
WHO World Health Organization
ÅL  lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- 

och sjukvården
äTL  lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdsperso-

nalen m fl
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1 Inledning

1.1 Hälso- och sjukvården – en högriskverksamhet
Hälso- och sjukvården är en högriskverksamhet där vårdskador inträffar. 
Vårdens huvudsyfte är att återställa eller förbättra människors hälsa, men 
trots detta utgör den också – paradoxalt nog – en verksamhet där män-
niskor kan komma till skada. I en undersökning från år 2008 konstaterar 
Socialstyrelsen att under en ettårsperiod fick 8,6 procent av patienterna 
inom den somatiska slutenvården vårdskador.1 Av dessa 8,6 procent fick 
nästan var tionde patient bestående men och i genomsnitt beräknades 
varje vårdskada medföra sex extra vårddygn. Om undersökningens resul-
tat extrapoleras till att omfatta alla vårdtillfällen på sjukhus under ett 
år skulle det motsvara 105 000 vårdskador och 630 000 extra vårddagar 
varje år.2 I tre procent av vårdskadefallen bidrog vårdskadan till att patien-
ten avled.3 Detta kan betyda att cirka 3 000 människor avlider varje år 
till följd av vårdskador inom den slutna somatiska hälso- och sjukvården 
i Sverige. Resultaten kan jämföras med att 2 888 personer skadades svårt i 
trafiken år 2010.4 Samma år omkom 266 personer i trafiken, vilket anses 
som mycket mot bakgrund av det långsiktiga målet om noll dödsfall, 
vilket uttrycks som en nollvision.

Enligt 1:5 patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL) avses med vård skada 
lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 
hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 
kontakt med hälso- och sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses, enligt 
samma lagrum, vårdskada som är bestående eller inte ringa, har lett till att 
patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. Följande fall är 
exempel på inträffade vårdskador och risker för vårdskador.

•	 	En	tre	månader	gammal	flicka	avled	till	följd	av	att	hon	i	ett	dropp	
fått en tio gånger för hög dos av ett kramplösande läkemedel.5

1 Socialstyrelsen, Vårdskador inom somatisk slutenvård s 5. Granskningen avsåg 1 967 
slumpmässigt utvalda journaler från alla sex sjukvårdsregionerna gällande tidsperioden 
2003-10-30 till 2004-09-30.
2 A st.
3 A a s 6.
4 Trafikanalys, Vägtrafikskador 2010 s 3.
5 NJA 2006 s 228, det så kallade Kalmarmålet. Den sjuksköterska som färdigställt drop-
pet dömdes till villkorlig dom och dagsböter för vållande till annans död. Se avsnitt 5.4.5.
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•	 	En	kvinna	i	30-årsåldern	kom	in	till	akuten	och	fel	patientjournal	
valdes ut i det datoriserade systemet. Detta ledde till att hon ordi-
nerades fel läkemedel, något som i sin tur ledde till att hon avled.6

•	 	En	patient	opererades	på	fel	sida	eftersom	ingen	märkning	av	ope-
rationsstället gjorts.7

•	 	Ett	provsvar	med	besked	om	att	en	patient	hade	hudcancer	blev	lig-
gande i fyra månader eftersom svaret skickades till en läkare som var 
sjukskriven. Patienten hörde inte av sig till vårdcentralen för att fråga 
om provsvaret eftersom han fått besked om att läkaren inte skulle 
kontakta honom om svaret visade att hudförändringen var godartad. 
Behandlingen av det elakartade födelsemärket fördröjdes.8

Dessa är endast några få exempel på oförutsedda händelser som medfört, 
eller hade kunnat medföra, allvarliga konsekvenser i form av personligt 
lidande och i vissa fall även dödsfall.

Studier liknande Socialstyrelsens vårdskademätning har tidigare 
ge nomförts i flera andra länder. Inledningsvis kan nämnas att Insti-
tute of Medicine i USA i en rapport från år 1999 konstaterade att fler 
personer avlider i USA på grund av vårdskador i hälso- och sjukvår-
den än i trafik olyckor, bröstcancer eller AIDS.9 Rapporten baseras på 
studier som visat att mellan 44 000 och 98 000 personer avlider varje 
år till följd av vårdskador.10 även i Australien,11 Kanada,12 Danmark13  

6 Socialstyrelsen, Fallstudie, Analys av avvikelser i hälso- och sjukvården nr 18. 
7 Socialstyrelsen, Fallstudie, Analys av avvikelser i hälso- och sjukvården nr 15.
8 Socialstyrelsen, Patientsäkerhet, Fallstudie nr 28, Provsvar om hudcancer blev liggande 
i fyra månader.
9 Kohn et al s 1.
10 Två olika studier från 1991 ligger till grund för siffrorna 44 000 respektive 98 000 
avlidna personer; Brennan T A, Leape L L, Laird N M et al, Incidence of Adverse Events 
and Negligence in Hospitalized Patients, Results of the Harvard Practice Study I, New 
England Journal of Medicine, 1991, 324(6):370–376; Leape L L, Brennan T A, Laird 
N M et al, The Nature of Adverse Events in Hospitalized Patients. Results of the Harvard 
Medical Practice Study II, New England Journal of Medicine, 1991, 324(6):377–384.
11 Wilson R M, Runciman W B, Gibberd R W et al, The Quality in Australian Health 
Care Study, Medical Journal of Australia, 1995, 163:458–471.
12 Baker G R, Norton P G, Flintolf V, et al, The Canadian Adverse Events study: the in -
cidence of adverse events among hospital patients in Canada, Canadian Medical Associa-
tion Journal 2004, 170(11):1678–1686.
13 DSI Institut for Sundhedsvæsen, september 2001, Utilsigte hændelser på danske syge-
huse. Studien tjänade som underlag för den danska lagen om patientsäkerhet som inför-
des år 2004. Lov om patientsikkerhed i sundhedsvæsenet, lov nr 429 af 10/06/2003. 
Patientsäkerhetsregleringen finns numera i 61 kap Sundhedsloven.
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och Storbritannien14 har undersökningar av detta slag gjorts. I studierna 
varierar an  delen vårdskador15 mellan 3,2 och 16,6 procent.16 Dessa varia-
tioner kan uppstå genom olika sätt att mäta, användning av olika metoder 
eller olika sätt att definiera avvikelse och vårdskada.17 Variationerna kan 
sannolikt också i någon mån bero på varierande vårdkvalitet. Sammantaget 
pekar studierna på att det inträffar något som avviker från det normala 
vårdförloppet vid ungefär vart tionde vårdtillfälle.

Vårdskador medför att ett betydande antal människor råkar ut för ska-
dor som orsakas av vård eller utebliven sådan, något som i sin tur orsakar 
personligt lidande. En konsekvens av vårdskador är att vårdens resurser 
måste tas i anspråk för undvikbara extra vårddygn, vilket i sin tur medför 
stora och onödiga samhällskostnader. Ytterligare en konsekvens är att den 
skadade personen förlorar arbetsinkomst under den förlängda sjukskriv-
ningen. Därutöver medför ökade kostnader för sjukskrivningar även stora 
samhällsekonomiska konsekvenser. Regeringen har uppgivit att kostnaden 
för 630 000 extra vårddygn till följd av vårdskador motsvarar omkring 5,7 
miljarder kronor.18

Det primära syftet med kvalitetssäkring måste vara att förebygga och 
förhindra onödigt personligt lidande för enskilda patienter. I en rapport 
från 2002 nämner Riksdagens revisorer tre skäl till att förebygga vård-
skador i syfte att förbättra patientsäkerheten.19 Det första skälet utgörs av 
humanitära motiv. En patient som vänder sig till hälso- och sjukvården 
för att få vård ska inte behöva riskera att drabbas av onödigt lidande 
eller skadas av vårdinsatserna. Ett annat skäl att förebygga vårdskador är 
hänsyn till hälso- och sjukvårdspersonalen och deras arbetsförhållanden. 
Risken för att begå misstag i arbetet kan upplevas som en stor påfrestning 
och utgöra en stressfaktor. Det tredje skälet, enligt Riksdagens revisorer, 

14 Department of health, An organisation with a memory, Report of an expert group on 
learning from adverse events in the NHS chaired by the Chief Medical Officer, 2000.
15 Min översättning av begreppet adverse event som används i rapporten. Med adverse 
event avses i detta sammanhang skada som orsakats av ett medicinsk ingripande. Kohn 
et al s 210. 
16 World alliance for patient safety forward programme 2005, October 2004, s 2; WHO 
fifty-fifth World health Assembly, Provisional agenda item 13, A55/13, 23 March 2002, 
s 2.
17 En vidare definition av begreppen leder till att fler händelser rapporteras medan en 
snävare definition följaktligen leder till att färre händelser rapporteras.
18 Prop 2009/10:210 s 174.
19 Riksdagens revisorer, Rapport 2002/03:20, Att förebygga vårdskador. Statliga åtgärder 
för patientsäkerhet s 16 f.
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utgörs av ekonomiska överväganden.20 Misstag i vården är kostsamma 
från såväl samhällssynpunkt som ur den enskilde patientens synvinkel. 
Det är angeläget från flera perspektiv att minimera riskerna för att patien-
ter utsätts för komplikationer av olika slag och därmed höja vårdkvali-
teten.

Vårdskador medför således inte endast onödigt mänskligt lidande 
utan också stora kostnader för samhället. För att förebygga och undvika 
vårdskador är det nödvändigt med ett effektivt och ändamålsenligt kvali-
tetssäkringsarbete där vård av god kvalitet och hög patientsäkerhet efter-
strävas. Kvalitetssäkring kan företas på olika sätt, dels förebyggande, dels 
genom att i efterhand korrigera de skador som uppstått. Inom området 
för medicinsk verksamhet föreligger ett stort behov av tydliga rättsregler 
och ett ändamålsenligt och funktionellt system för förebyggande av risker 
samt återföring av erfarenheter.21 Det är detta system som är föremålet 
för undersökningen i denna avhandling.

För att kunna arbeta förebyggande är det nödvändigt att känna till vilka 
risker som finns avseende hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det finns flera 
olika kunskapskällor avseende risker och avvikelser i hälso- och sjukvården. 
Till de viktigaste förebyggande och korrigerande kunskaps källorna hör 
vårdgivarnas avvikelsehantering22 och Lex Mariaanmälningar,23 Social-
styrelsens återföring av kunskap från myndighetens hantering av Lex 
Maria anmälningar, anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

20 För individen kan det också röra sig om lönebortfall, eventuella framtida inkomst-
bortfall etc. För hälso- och sjukvårdens vidkommande innebär misstag i vården extra 
kostnader till följd av nya undersökningar, upprepade behandlingar, återbesök, fler vård-
dagar etc.
21 Se Rynning 1994 s 492 f. (Med hänvisning till Brazier M, Medicine, Patients and the 
Law s 467.)
22 Med avvikelsehantering avses rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera 
negativa händelser och tillbud samt för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgär-
dernas effekt och sammanställa och återföra erfarenheterna, Socialstyrelsens föreskrifter 
(SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjuk-
vården.
23 Lex Maria kallas den skyldighet som enligt 3:5 PSL åligger vårdgivaren att rappor-
tera händelser som har medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada till Social-
styrelsen. Anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria har funnits sedan år 1937 efter att 
fyra patienter av misstag förgiftats genom förväxling av lokalbedövningsmedel och desin-
fektionsmedel i samband med behandling på Maria sjukhus i Stockholm år 1936. Patien-
terna avled och mot bakgrund av denna händelse utfärdades en kungörelse angående 
anmälningsskyldighet om någon tillfogats skada eller sjukdom av allvarlig beskaffenhet. 
Syftet var att ge myndigheterna bättre möjligheter att utreda orsakssamband och därefter 
utkräva ansvar vid inträffade allvarliga skador.
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(HSAN),24 patientnämndernas olika ärenden samt Patientförsäkringens 
reglering av patientskadeanmäl ningar. Nedan illustreras omfattningen av 
vårdgivares, patienters och närståendes anmälningar avseende till exempel 
fel i vården till olika instanser under år 2010. Det bör påpekas att parallella 
anmälningar kan förekomma varför det inte går att summera dem.

Anmälningar inom hälso- och sjukvården år 2010

Socialstyrelsen HSAN Patient- Patientförsäk- Justitie-
  nämnderna ringen LÖF ombuds
    mannen

2 051 Lex Maria 4 563 ärenden  24 065 ärenden 10 486 ansök- 275 klagomål
   ningar om 
   ersättning 

Som framgår av tabellen anmälde vårdgivarna 2 051 händelser till Social-
styrelsen enligt Lex Maria år 2010.25 Samma år gjordes 4 563 anmäl-
ningar till HSAN rörande hälso- och sjukvårdspersonal som av anmä-
laren inte ansetts fullgöra sina skyldigheter i yrkesutövningen.26 Vidare 
handlägger landstingens och regionernas patientnämnder varje år unge-
fär 25 000 ärenden avseende synpunkter och klagomål från patienter 
och närstående27 och Patientförsäkringen LÖF tog år 2010 emot drygt 
10 500 ansökningar om ersättning för skada som uppstått till följd av 
vård eller behandling.28 Justitieombudsmannen (JO), hanterade 275 
klago målsärenden avseende hälso- och sjukvården under tiden 1 juli 
2009 till 30 juni 2010.29

Adekvat och ändamålsenlig återkoppling av vunna erfarenheter från 
olika typer av kunskapskällor utgör en viktig del av kvalitetssäkrings- och 
patientsäkerhetsarbetet.

24 Det bör påpekas att de flesta ärenden som anmäldes av patienter till HSAN avvisades 
eftersom de inte ansågs ha betydelse för patientsäkerheten.
25 Socialstyrelsen, Årsredovisning 2010 s 49. Det bör påpekas att anmälningarna har 
gjorts med stöd av 6:4 LYHS som ålade vårdgivarna att snarast anmäla till Socialstyrelsen 
om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att 
drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
26 HSAN, Årsredovisning 2010 s 10.
27 År 2007 uppgick det sammanlagda antalet ärenden hos landets patientnämnder 
till 24 065 stycken, Lagrådsremiss Patientsäkerhet och tillsyn s 68. (siffror från 2006 i 
SOU 2008:117 s 389. Någon nyare sammanställning har inte kunnat finnas 2011-04-02.)
28 Uppgift via e-post från Jakob Ask, försäkringskontroller, Landstingens ömsesidiga för-
säkringsbolag 2011-01-10. Exakt antal ansökningar år 2010 uppgick till 10 486.
29 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2010/11, bilaga 1 s 658.
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1.2 Syfte och avgränsningar
Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka kvalitets-
säkringssystemets rättsliga konstruktion. Syftet uppnås genom en syste-
matisk undersökning av det regelverk som omgärdar kvalitetssäkringen i 
hälso- och sjukvården, de aktörer som ingår i systemet samt en gransk-
ning av ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna. Genom denna 
undersökning kan systemets brister och förtjänster synliggöras och dis-
kuteras. Undersökningen förväntas bland annat ge svar på frågan om 
regelverket är utformat så att det kan bidra till ökad patientsäkerhet och 
kvalitetssäkring.

För att uppnå det övergripande syftet måste ett antal delfrågor besvaras. 
En uppgift är att fastställa vilka delar och aktörer som kan anses ingå i kvali-
tetssäkringssystemet samt vilka av dessa aktörer som har ett rättsligt reglerat 
ansvar för patientsäkerhet och kvalitetssäkring. En grundläggande fråga 
som måste besvaras är vilka mål och krav lagstiftaren har ställt på hälso- 
och sjukvården och i detta sammanhang undersöks också hur lagstiftaren 
har uttryckt detta. Frågor som besvaras är vilken typ av regler som används 
liksom reglernas inbördes förhållande.

De aktörer som har ett uttryckligen reglerat ansvar studeras var för 
sig i syfte att få svar på deras respektive reglering, ansvar och funktion. 
Detta görs för att klarlägga hur ansvarsfördelningen är beskaffad och hur 
delarna och aktörerna förhåller sig till varandra, men också för att bringa 
klarhet i hur reglerna förhåller sig till varandra. En annan viktig uppgift 
innefattar att undersöka vad som händer om aktörerna inte fullgör de 
lagstadgade skyldigheter som åligger dem. De frågor som ställs i detta 
avseende är bland annat hur denna kontroll går till, av vem och vilka 
åtgärder som kan vidtas mot dem som inte fullgör sina skyldigheter. 

Systemet kan delas in i två delar, en inre och en yttre.30 Till de inre 
aktörerna hör vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen som har 
ansvar för vårdens utförande. Vårdgivarnas respektive hälso- och sjukvårds-
personalens rättsliga skyldigheter och ansvar granskas, liksom de mål och 
de krav som lagstiftaren formulerat och som ställs på hälso- och sjukvården. 
I avhandlingen identifieras och undersöks också de aktörer som har ett 
lagstadgat ansvar att utifrån kontrollera att de inre aktörerna fullgör sina 
lagstadgade skyldigheter. De yttre aktörer som bevakar att de inre aktörerna 
fullgör sina skyldigheter utgör den kontrollerande delen av kvalitetssäk-
ringssystemet. Den ordinära tillsynen över hälso- och sjukvårdens kvalitet 
utövas av Socialstyrelsen, medan den extraordinära tillsynen utövas av JO 
och Justitiekanslern (JK). HSAN tillhör inte vare sig den ordinära eller 

30 I avsnitt 2.1 utvecklas min syn på kvalitetssäkringssystemet.
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extraordinära tillsynen, men är ändå en viktig aktör i kvalitetssäkrings-
systemet genom att det är den myndighet som prövar och beslutar om att 
ålägga legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal behörighetsinskränkande 
åtgärder som till exempel prövotid och återkallelse av legitimation. Riks-
revisionen är också en del av den extraordinära tillsynen. Patientnämnderna 
är organisatoriskt placerade inom landstingen och kommunerna och kan 
därför anses tillhöra den utförande delen, men också den kontrollerande 
delen eftersom de ska vara oberoende och opartiska. Genom att stödja 
patienter kan patientnämnderna anses bidra till att granska hälso- och 
sjukvården och i denna avhandling placeras de i den kontrollerande delen 
inom kvalitetssäkringssystemets kärna.

Det finns även andra aktörer eller komponenter som inte har något lag-
reglerat ansvar för patientsäkerhet och kvalitetssäkring, men som ändå kan 
anses ingå i systemet, dock utanför systemets kärna. Till dessa hör Patient-
försäkringen, intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Arbetsmiljö-
verket, Läkemedelsverket, Datainspektionen och den nyskapade Myndig-
heten för vårdanalys. De allmänna domstolarnas och förvaltningsdomsto-
larnas prövning kan också ha betydelse för kvalitetssäkringen och tillhör 
enligt min mening de yttre aktörerna utanför kvalitetssäkringssystemets 
kärna. I kapitel två presenteras samtliga aktörer och komponenter som jag 
anser ingå såväl inom som utanför kvalitetssäkringssystemets kärna.

En medicinrättslig studie av förevarande slag kan ge svar på frågor som 
inte tidigare har behandlats på detta systematiska och övergripande sätt.31 
Genom att belysa den rättsliga regleringen från ett systemperspektiv32 kan 
flera kunskapsvinster förväntas.33 För det första kan studien bidra till en 

31 Westerhäll har berört några av kvalitetssäkringssystemets delar i sin beskrivning av 
hälso- och sjukvårdsrätten, Westerhäll 1990 s 309 ff. I Patientsäkerhetsutredningens 
betänkande 2008:117 och i den efterföljande propositionen 2009/10:210 behandlas 
också aspekter av kvalitetssäkringssystemet, men det övergripande systemperspektivet 
saknas.
32 Ödegård beskriver att ett system kan sägas bestå av ett antal ömsesidigt beroende kom-
ponenter som ska fungera som en helhet och att komponenterna interagerar inom en viss 
systemgräns och har gemensam uppgift. Varje komponent i systemet kan också ses som 
ett system som innehåller olika komponenter. Hon framhåller att systemperspektivet kan 
beskriva dessa ömsesidigt påverkande faktorer. Ödegård, S, Säker Vård – patientskador, 
rapportering och prevention, ak avh, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap 2006 
s 26.
33 I förarbetena till PSL påpekar regeringen att ingen enskild myndighet, vårdgivare eller 
aktör på egen hand förfogar eller kan överblicka hela systemet. Vidare anförs att det även 
krävs ”system- och säkerhetskunskap hos alla aktörer om hur de påverkar patientsäker-
heten hos varandra i detta dynamiska och komplexa system”. Prop 2009/10:210 s 154. 
Detta påpekas även i Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU22 s 16. Min avhandling 
utgör ett bidrag till att få en fördjupad överblick av kvalitetssäkringssystemet.
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samlad och fördjupad överblick över den rättsliga regleringen avseende 
de viktigaste aktörerna i kvalitetssäkringssystemet. För det andra kan 
granskningen av systemets olika delar och aktörer samt systemet som hel-
het medföra att såväl förtjänster som brister identifieras. För det tredje 
bidrar systemperspektivet till att synliggöra interaktionen mellan de olika 
delarna och aktörerna i kvalitetssäkringssystemet. 

Valet att analysera ett system medför att många aktörer och ett omfat-
tande material behandlas, något som i sin tur resulterar i en bred undersök-
ning. En undersökning av vårdens kvalitetssäkringssystem riskerar  således 
att bli omfattande. För att kunna genomföra arbetet på ett hanter bart sätt 
är det nödvändigt att göra vissa avgränsningar. En viktig avgränsning är att 
jag lägger fokus vid att studera aktörernas rättsligt reglerade skyldigheter 
för att bidra till hälso- och sjukvårdens kvalitetssäkring.34 Kvalitetssäk-
ringssystemet omfattar fler aktörer eller faktorer som har betydelse för 
patient säkerhet och kvalitetssäkring, men som framgått avser jag alltså 
att prioritera de aktörer som har ett rättsligt reglerat ansvar att bidra till 
patientsäkerhet och kvalitetssäkring. I kapitel två presenteras även andra 
aktörer som kan anses ingå i systemet även om det inte finns utrymme att 
närmare undersöka dessa.

Avhandlingen är en rättsvetenskaplig studie där fokus ligger på regel-
verkets konstruktion, utformning och tillämpning, vilket medför att jag 
inte undersöker hur patientsäkerhet och kvalitetssäkring uppnås i den 
kliniska verksamheten inom hälso- och sjukvården. Det bör understry-
kas att jag är medveten om att rättsväsendet inte kan lösa alla problem 
avseende förekommande vårdskador i hälso- och sjukvården, men min 
ambition är att kunna dra slutsatser om regelverkets möjlighet att påverka 
kvalitetssäkring och patientsäkerhet.

Som framgått är det regelverket som omgärdar kvalitetssäkringssys-
temet i svensk hälso- och sjukvård som är föremål för denna undersök-
ning. Såväl primärvård som sluten vård i offentlig och privat regi faller 
inom ramen för undersökningen. Däremot har särskilda regler som gäller 
den psykiatriska vården avgränsats bort. Barn kan också vara patienter 
och de utgör en av de särskilt utsatta patientgrupperna. Barns ställning 
som patienter i hälso- och sjukvården utgör ett komplicerat och viktigt 
område som av utrymmesskäl inte behandlas särskilt i denna avhandling.

Läkemedel och medicintekniska produkter behandlas företrädesvis då 
de används i vården av hälso- och sjukvårdspersonal. Den särskilda och 
omfattande specialreglering som rör dessa två viktiga områden undersöks 
däremot inte i denna avhandling.

34 Vad som avses med vårdkvalitet, patientsäkerhet och kvalitetssäkring behandlas nedan.
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1.3 Centrala begrepp och terminologiska frågor
1.3.1 Hälso- och sjukvård
Begreppet hälso- och sjukvård förekommer i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) (HSL), PSL, patientdatalagen (2008:355) (PDL), och patient-
skadelagen (1996:799) (PSkL). Omfattningen av vad som avses utgöra 
hälso- och sjukvård varierar dock mellan de olika lagarna. Inledningsvis 
kan nämnas att det i 1 § HSL slås fast att med hälso- och sjukvård avses 
åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och ska-
dor. Enligt bestämmelsen hör även sjuktransporter samt omhänder tagande 
av avlidna till hälso- och sjukvården. HSL är en skyldighetslag som huvud-
sakligen reglerar vårdgivarnas skyldigheter att erbjuda vård och hur vården 
ska vara beskaffad.

Den tidigare gällande sjukvårdslagen (1962:242) (SjvL), reglerade som 
namnet också antyder, endast den svenska sjukvården. I 3 § första stycket 
SjvL stadgades landstingskommunernas skyldighet att ombesörja såväl 
öppen som sluten vård för sjukdom, skada, kroppsfel eller barnsbörd. 
Någon lagstadgad skyldighet för landstingskommunerna att vidta före-
byggande åtgärder fanns alltså inte i SjvL,35 men genom HSL infördes 
skyldighet att även vidta förebyggande åtgärder. I specialmotiveringen 
framhålls att den materiella innebörden av begreppet sjukvård inte avses 
vara förändrad i förhållande till SjvL.36 Detta innebär att även om det 
numera inte uttryckligen framgår av lagtexten i HSL omfattas fort farande 
vård för kroppsfel och barnsbörd av begreppet hälso- och sjukvård. Vida-
re anförs att åtgärder med anledning av abort, sterilisering och transplan-
tationer omfattas av begreppet liksom företagshälsovård, skolhälsovård 
och studerandehälsovård. Enligt förarbetena hör också omvårdnad och 
rehabilitering till hälso- och sjukvården.37

I 2010 års kommentar till HSL påpekar Johnsson och Sahlin att det 
finns vissa bestämmelser som ibland rör sig i ett slags rättslig gråzon efter-
som inte alla följder av en viss åtgärd kan anses inrymmas i begreppet 
hälso- och sjukvård.38 Detta gäller till exempel åtgärder som regleras i 
lagen (1944:133) om kastrering, lagen (1972:119) om fastställande av 
könstillhörighet samt lagen (2006:351) om genetisk integritet (LGI). 
Enligt Johnsson och Sahlin kan det å ena sidan inte utan vidare hävdas 
att alla dessa åtgärder kan anses ingå i sådan hälso- och sjukvård som 

35 Trots avsaknaden av en lagstadgad skyldighet att vidta förebyggande åtgärder hade alla 
landsting ändå bedrivit sådan verksamhet, prop 1981/82:97 s 110.
36 A prop s 111. 
37 A prop s 44.
38 Johnsson & Sahlin s 34.
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landstingen enligt HSL är skyldiga att tillhandhålla. Å andra sidan menar 
de att bestämmelser inom hälso- och sjukvårdslagstiftningen alltid bör bli 
tillämpliga i den mån till exempel in vitro fertilisering39 eller omskärelse 
utan medicinsk indikation av pojkar förekommer. I synnerhet gäller detta 
bestämmelser med krav på vård av god kvalitet som tillgodoser patientens 
behov av trygghet i vården och behandlingen, vetenskap och beprövad 
erfarenhet samt journalföring. Johnsson och Sahlin påpekar dock att det 
är uppenbart att medicinskt motiverad omskärelse av pojkar är att anse 
som hälso- och sjukvård. Som redan nämnts reglerar HSL vårdgivarnas 
skyldigheter i förhållande till patienten.

I PSL vidgas omfattningen av vad som avses med hälso- och sjukvård. 
Enligt 1:2 PSL avses med hälso- och sjukvård sådan verksamhet som 
omfattas av HSL, tandvårdslagen (1985:125) (TvL), lagen (2001:499) om 
omskärelse av pojkar samt verksamhet inom detaljhandel med läkemedel 
enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Det kan noteras att det 
i 1 § i lagen om omskärelse av pojkar anges att med omskärelse avses ett 
sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt 
penis som inte anses utgöra hälso- och sjukvård enligt HSL. Detta betyder 
att omskärelse av religiösa skäl utgör hälso- och sjukvård enligt 1:2 PSL, 
medan det enligt HSL inte utgör hälso- och sjukvård eftersom det inte är 
fråga om ett medicinskt motiverat ingrepp. Som Johnsson och Sahlin påpe-
kar bör emellertid kraven på vård av god kvalitet och patientens behov av 
trygghet i vården och behandlingen tillgodoses även om ingreppet inte kan 
anses utgöra sådan hälso- och sjukvård som sjukvårdshuvudmännen har 
skyldighet att tillhandahålla.40 I förarbetena till den nu upphävda 1:2 lagen 
(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) 
framhåller regeringen att hänvisningen till HSL inte innebär att HSL blir 
tillämplig på alla personer som vidtar hälso- och sjukvårdande åtgärder.41 
Detta innebär att HSL:s krav inte blir tillämpliga på till exempel alterna-
tivmedicinska yrkesutövare. Genom att PSL, förutom att hänvisa till HSL, 
också anger andra bestämmelser som anses utgöra hälso- och sjukvård kan 
det konstateras att omfattningen av begreppet i PSL är vidare än i HSL.

Begreppet hälso- och sjukvård vidgas ytterligare i PSkL:s mening. I 5 § 
PSkL stadgas att med hälso- och sjukvård avses sådan verksamhet som 
omfattas av HSL, TvL, lagen om omskärelse av pojkar, annan liknande 
medicinsk verksamhet samt verksamhet inom detaljhandeln med läkemedel, 
allt under förutsättning att det är fråga om verksamhet som utövas av per-
sonal som omfattas av första kapitlet PSL. I specialmotiveringen anges att 

39 In vitro fertilisering, IVF, kallas även provrörsbefruktning.
40 Johnsson & Sahlin s 34.
41 Prop 1997/98:109 s 148.
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en utgångspunkt för PSkL är att hälso- och sjukvårdsbegreppet ska överens-
stämma med den grundläggande definitionen i HSL.42 Enligt regeringen 
omfattar PSkL:s definition av begreppet hälso- och sjukvård förebyggande 
vård, vaccinering, blodgivning, arbetsterapi, medicinsk rehabilitering och 
annan verksamhet som till exempel insemination, fastställande av könstill-
hörighet, åtgärder i samband med abort och sterilisering samt vissa åtgärder 
mot smittsamma sjukdomar. Regeringen understryker dock att endast vård 
med medicinskt innehåll som riktar sig till enskilda personer innefattas i 
begreppet. Med annan liknande medicinsk verksamhet avses bland annat 
så kallade levandeundersökningar i rättsmedicinskt syfte, rättspsykiatriska 
undersökningar samt medicinsk forskning på människor.

I Patientskadeutredningens betänkande med förslag till vissa ändringar i 
PSkL anförs att även åtgärder som inte direkt är medicinskt betingade, som 
rena skönhetsoperationer, hör till hälso- och sjukvård.43 Förutsättningen 
är att åtgärden utförts av en person som omfattas av reglerna i LYHS. 
Vid prövning av ärenden enligt PSkL tar Patientskadenämnden (PSN), 
ställning till om en viss åtgärd ska anses som hälso- och sjukvård eller 
inte. Som exempel på PSN:s ställningstagande kan till exempel nämnas 
att massage efter delegation från legitimerad sjukgymnast,44 läkarintyg 
i körkortsärende,45 kosmetisk behandling46 och preoperativ tvättning47 
har ansetts utgöra hälso- och sjukvård. Däremot utgör polishämtning till 
sjukhus,48 pigmentering av eyeliner49 eller skada av medpatient50 inte hälso- 
och sjukvård enligt PSN:s bedömning.

Begreppet hälso- och sjukvård har en vid betydelse även i PDL:s mening. 
Enligt 1:3 PDL är hälso- och sjukvård sådan verksamhet som avses i 
HSL, TvL, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen 
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV), smittskyddslagen (2004:168), 
lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall samt LGI. 
I den allmänna motiveringen till bestämmelsen anförs att utgångspunkten 
är att PDL koncentreras till att omfatta personuppgiftsbehandling i den 
individinriktade patientvården inom hälso- och sjukvården.51 Vidare fram-
hålls att till kärnverksamheten hälso- och sjukvård hör åtgärder för att före-

42 Prop 1995/96:187 s 78.
43 SOU 2004:12 s 114.
44 Patientskadenämndens referatsamling 2007, 2000:06.
45 Patientskadenämndens referatsamling 2007, 2000:04.
46 Patientskadenämndens referatsamling 2007, 2005:11.
47 Patientskadenämndens referatsamling 2007, 1999:08.
48 Patientskadenämndens referatsamling 2007, 2001:09.
49 Patientskadenämndens referatsamling 2007, 2002:13.
50 Patientskadenämndens referatsamling 2007, 2001:10.
51 Prop 2007/08:126 s 49.
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bygga, utreda och behandla sjukdomar och skador hos enskilda oberoende 
av om verksamheten sker enligt HSL, TvL, LPT, LRV, smittskyddslagen 
eller någon annan lagstiftning. PDL avses vara tillämplig för personupp-
giftsbehandling i all individinriktad patientverksamhet som innefattar vård, 
undersökning eller behandling. Enligt regeringen betyder detta att även 
sådan individinriktad patientvård som inte inryms i begreppet hälso- och 
sjukvård enligt HSL omfattas av PDL. På så sätt avgränsas tillämpnings-
området i förhållande till personuppgiftsbehandling hos myndigheter och 
andra inom hälso- och sjukvårdssektorn som inte bedriver patientinriktad 
vård. Socialstyrelsen, HSAN, Läkemedelsverket och patientnämnderna är 
exempel på myndigheter som inte bedriver patientvård och som därmed 
inte omfattas av bestämmelserna i PDL. Personuppgiftsbehandling hos 
dessa myndigheter regleras i personuppgiftslagen (1998:204) (PUL).

Eftersom det av 7:1 PSL framgår att Socialstyrelsen utövar tillsynen över 
hälso- och sjukvården (och dess personal) är det av avgörande betydelse 
om en verksamhet anses utgöra hälso- och sjukvård eller inte. Det finns 
verksamheter som utövas av hälso- och sjukvårdspersonal, men som ändå 
inte anses utgöra hälso- och sjukvård. Ett exempel på detta är rättsläkares 
befattning med rättsmedicinska undersökningar.52 Rättsläkarnas verksam-
het då de utför en rättsmedicinsk obduktion anses inte utgöra hälso- och 
sjukvård enligt den definition som ges i PSL – och inte heller enligt defi-
nitionen i HSL. Detta medför att Socialstyrelsen inte utövar någon tillsyn 
över vare sig denna typ av verksamhet eller över den personal som arbetar 
där, såvida de inte är legitimerade och av den anledningen anses tillhöra 
hälso- och sjukvårdspersonalen enligt 1:4 första  punkten PSL. Skälet till 
denna avgränsning är att verksamheten anses sakna betydelse för patient-
säkerheten eftersom det är fråga om redan avlidna patienter.53 Rättsläkare 
kan emellertid även undersöka personer som överlevt allvarliga vålds- eller 
sexualbrott, men också gärningsmän, i syfte att utfärda rättsintyg som 
används i polisens utredningsarbete. I dessa fall är det inte heller fråga om 
hälso- och sjukvårdsverksamhet, men undersökningarna företas på levande 
personer.54 Varken Socialstyrelsen eller någon annan ordinär tillsynsmyn-
dighet utövar tillsyn över denna typ av verksamhet, vilket betyder att det 
endast är de extraordinära tillsynsorganen JO och JK som utövar tillsyn. 
I förarbetena till den tidigare gällande lagen (1994:954) om disciplin-
påföljd (DpL) anförs att verksamheter inom rättsmedicin, rättspsykiatri, 
rättskemi och rättsserologi till sin natur är undersökande och analyserande 

52 SOU 2002:37 s 157.
53 Prop 1993/94:149 s 87.
54 A prop s 86.
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och att det inte är fråga om hälso- och sjukvård åt enskilda individer samt 
att verksamheterna saknar betydelse för patientsäkerheten.55 Emellertid 
framhölls att den medicinska  säkerheten kan påverkas när undersökningar 
görs eller prover tas från levande människor. Enligt regeringen medförde 
detta att personalen vid Rättsmedicinalverket enbart omfattades av reglerna 
om disciplin påföljd vid utförandet eller provtagning på levande männi-
skor. Detta torde betyda att Socialstyrelsen trots allt kan utöva tillsyn över 
hälso- och sjukvårdspersonal vid Rättsmedicinalverket i dessa fall. även 
om disciplinpåföljderna erinran och varning har utmönstrats genom infö-
randet av PSL kan Socialstyrelsen genom sin individtillsyn finna skäl för 
att uttala kritik mot någon av personalen vid Rättsmedicinalverket. Under 
vissa förutsättningar skulle en legitimerad person vid Rättsmedicinalverket 
också kunna åläggas prövotid eller återkallelse av legitimation, se nedan i 
avsnitt 6.5.

Det bör nämnas att ett nytt begrepp har införts i 1:1 PSL. I bestäm-
melsen stadgas att lagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom 
hälso- och sjukvården och därmed jämförlig verksamhet. Av författnings-
kommentaren framgår att det som avses med uttrycket är sådan verksam-
het som utövas enligt femte kapitlet PSL, det vill säga av personer som 
sysslar med alternativmedicin, verksamhet avseende provtagning, analys 
eller annan utredning samt verksamhet vid enheter för rättspsykiatriska 
undersökningar.56 De nyss nämnda verksamheterna utgör således inte 
hälso- och sjukvård, men däremot ”därmed jämförlig verksamhet” och 
PSL syftar till att främja patientsäkerheten även i fråga om dessa verksam-
heter. Socialstyrelsen kan utöva individtillsyn över legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal vid enheter för rättspsykiatriska undersökningar och 
enligt 7:2 PSL står den som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvår-
den avseende provtagning, analys eller annan utredning under Socialsty-
relsens tillsyn. När det gäller alternativmedicinsk verksamhet i enlighet 
med femte kapitlet PSL får uttrycket därmed jämförlig verksamhet vissa 
– möjligen oväntade – konsekvenser. I 1:1 PSL stadgas som framgått 
att lagen syftar till att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjuk-
vård och därmed jämförlig verksamhet och av författningskommentaren 
framgår att bestämmelsen även omfattar alternativmedicinsk verksam-
het. Patient säkerheten inom sådan verksamhet ska alltså främjas genom 
PSL. Frågan är bara hur detta ska ske eftersom Socialstyrelsen inte utövar 
någon tillsyn över denna verksamhet. Svaret på frågan finns i 7:23 PSL 
där det stadgas att om någon har brutit mot bestämmelserna i 5:1–7 PSL 

55 Prop 1993/94:149 s 87.
56 Prop 2009/10:210 s 188.
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och Socialstyrelsen får kännedom om det, ska Socialstyrelsen vidta åtgär-
der så att bestämmelsen följs. Detta får till följd att Socialstyrelsen trots 
allt kan anses utöva någon form av indirekt tillsyn över alternativmedi-
cinsk verksamhet, även om det i förarbetena till PSL påpekas att nämnda 
yrkeskategori inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och därmed inte 
står under Socialstyrelsens tillsyn.57 Uttrycket därmed jämförlig verksam-
het diskuteras inte närmare vare sig i Patientsäkerhetsutredningens betän-
kande, lagrådsremissen eller i propositionen.

Det är olyckligt att begreppet hälso- och sjukvård inte korresponderar 
mellan olika bestämmelser. Skiftande betydelse och oklara gränser kan 
medföra problem att avgöra huruvida en viss verksamhet eller uppgift 
kan anses utgöra hälso- och sjukvård eller inte. I ett sådant fall kan avgö-
randet bli beroende av om den som utfört uppgiften tillhör hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Grundförutsättningarna för vad som omfattar hälso- 
och sjukvård anges i HSL, men nyanseras och utökas successivt i PSL, 
PSkL och PDL. Om en verksamhet betraktas som hälso- och sjukvård ska 
HSL:s regler tillämpas. Detta innebär bland annat att vården i enlighet 
med 2 a § HSL ska vara av en viss kvalitet, enligt 29 § HSL ska det finnas 
en verksamhetschef och enligt 31 § HSL ska kvaliteten i verksamheten 
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Som framgått är det 
också viktigt att kunna fastställa om en verksamhet anses utgöra hälso- och 
sjukvård för att veta om den står under Socialstyrelsens tillsyn.

Vissa variationer avseende innehållet i begreppet hälso- och sjukvård 
kan emellertid motiveras av ändamålet med lagstiftningen. De olika lagar-
nas syften kan både förklara och motivera variationerna. I gråzonerna kan 
det vara lämpligt att det är avgörande om en person tillhörande hälso- 
och sjukvårdspersonalen utför uppgiften inom ramen för sin anställning 
för att det ska anses vara fråga om hälso- och sjukvård eftersom det kan 
ha betydelse för patientsäkerheten och vårdens kvalitet. Till exempel syf-
tar PSkL till att under vissa förutsättningar tillförsäkra en skadad patient 
ersättning. Det kan motivera den relativt generösa tolkningen av vad som 
avses med hälso- och sjukvård enligt PSkL. PDL syftar enligt 1:2 till att 
säkerställa att informationshanteringen inom hälso- och sjukvården ska 
vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet 
samt främjar kostnadseffektivitet. Patientsäkerhetsintresset kan sannolikt 
motivera det omfattande tillämpningsområdet eftersom det är viktigt att 
den integritetskänsliga information som finns i patientjournalerna hante-
ras på ett korrekt sätt. Som redan nämnts riktar sig HSL till vårdgivarna, 

57 Prop 2009/10:210 s 143.
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vilket kan motivera den snävare omfattningen av vad som avses utgöra 
hälso- och sjukvård och som enligt lagen åligger sjukvårdshuvudmännen 
att tillhandahålla.

Sammanfattningsvis kan innebörden av begreppet hälso- och sjukvård 
enligt HSL anses ha sin utgångspunkt i åtgärder för att medicinskt före-
bygga, utreda och behandla sjukdomar och skador varvid de förebyggan-
de åtgärderna kan vara såväl individ- som miljöinriktade. Därutöver finns 
vissa gråzoner för vad som kan anses omfattas av begreppet enligt lagen. 
Gemensamt för dessa områden är att det rör sig om sådana verksamheter 
som bedöms kräva insatser av medicinskt utbildad personal eller sådan 
personal i samarbete med personal med administrativ, teknisk, farmacev-
tisk, psykologisk eller social kompetens.58

1.3.2 God vård och vårdkvalitet
Ett grundläggande krav som ställs på vården är att den ska vara av god 
kvalitet. Semantiskt brukar ordet kvalitet definieras som värde, egenskap, 
sort, inre värde, beskaffenhet, god beskaffenhet och standard eller klass.59 
I en i sammanhanget relevant rapport från år 1989 uppges att

”[k]valiteten är en sammanfattande värdering av egenskaperna hos en vara 
eller en tjänst. Den ger svaret på frågan hur pass bra varan eller tjänsten 
är. Eftersom en vara har många egenskaper som kan värdesättas och dessa 
egenskaper kan värdesättas olika av olika personer, kan olika personer ha 
skilda uppfattningar om en varas kvalitet. Därför säger man att kvalitet är 
ett mångdimensionellt begrepp. Ytterst är det konsumenternas bedömning 
som är det intressanta.” 60

Vidare anförs i rapporten att hälso- och sjukvården skiljer sig från de 
flesta varor och tjänster eftersom konsumenten, det vill säga patienten, 
inte ensam kan bedöma vårdens kvalitet.61 Patienten måste lita på sjuk-
vårdsexperter för att bedöma hälso- och sjukvårdens kvalitet.

En vara eller en tjänst kan alltså ha flera egenskaper som kan bedömas 
och värdesättas olika av olika personer, vilket kan leda till skilda uppfatt-
ningar om varans eller tjänstens kvalitet. Vad som avses med god vårdkva-

58 Prop 1981/82:97 s 44.
59 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 13:e upplagan 2006, Svenska Aka-
demien; Bonniers ordbok, 8:e upplagan 2002; Nationalencyklopedin http://www.ne.se/
jsp/search/article.jsp?i_art_id=234211, besöksdatum 2010-07-01; i Svenska språknämn-
dens och Nordens ordbok 2003 definieras ordet kvalitet också såsom standard eller klass.
60 Ds 1989:4 s 11 f.
61 A a s 12.
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litet skiftar beroende på vem som definierar begreppet. De kvalitetskrav 
som ställs på hälso- och sjukvården i Sverige har uttryckts av lagstiftaren 
i 2 a–h §§ HSL.62

I 2 a § första stycket HSL har lagstiftaren bland annat formulerat krav 
på att hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en 
god vård. Kännetecknande för god vård är att den särskilt ska vara av god 
kvalitet, hålla en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov 
av trygghet i vården och behandlingen. Vidare ska vården vara lätt tillgäng-
lig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och in tegritet och 
främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersona-
len. Patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården ska tillgodoses. 
Av 2 a § andra stycket HSL framgår att vården så långt som möjligt ska 
utformas och genomföras i samråd med patienten och att olika insatser ska 
samordnas på ett ändamålsenligt sätt. I 2 a § tredje stycket HSL stadgas 
att varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården snarast ska ges 
en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd om det inte är uppenbart 
obehövligt.

Enligt förarbetena till HSL innebär kravet på god vård att vården ska 
ha den medicinskt tekniska kvalitet som behövs och även tillgodose kra-
ven på en god omvårdnad anpassad till den enskilde patientens särskilda 
förhållanden.63 Dessutom förutsätts att vården tillgodoser människornas 
behov av trygghet och säkerhet i medicinskt hänseende. Vård av god kva-
litet förutsätter att den bedrivs i en god miljö med de bästa förutsätt-
ningarna för utredning och ett gott behandlingsresultat. Föredragande 
statsrådet hänvisade även till instruktioner och reglementen för de olika 
yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården som innebär garantier för 
vårdens kvalitet.64 Som exempel på viktiga kvalitetsgarantier anges be -
hörighets- och utbildningskrav för tjänstgöring inom vården samt för 
forsknings- och utvecklingsarbete.

I handboken God vård – om ledningssystem för kvalitet och patient-
säkerhet i hälso- och sjukvården från år 2006 beskriver Socialstyrelsen sex 
olika kvalitetsområden som kännetecknar vård av god kvalitet.65 Social-
styrelsen framhåller att kvalitetsområdena har definierats internationellt 
samt använts av landsting i Sverige.66 

62 De grundläggande kvalitetskraven som lagstiftaren ställer på hälso- och sjukvården 
behandlas närmare i kapitel tre.
63 Prop 1981/82:97 s 56.
64 A prop s 52.
65 Socialstyrelsen, God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- 
och sjukvården.
66 A a s 9 f.
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Socialstyrelsens sex kvalitetsområden som kännetecknar god vård samt motsvarande 
bestämmelser i HSL och PSL

Kunskaps- Säker  Patient- Effektiv Jämlik Rimlig tid
baserad  fokuserad

6:1 PSL 2 a § HSL 2 a § HSL 28 § HSL 2 § HSL 2 a § HSL

 2 c § HSL 2 b § HSL   3 § HSL

 2 e § HSL 6:1 PSL

 28 § HSL

Enligt Socialstyrelsen innebär kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 
att den ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utformas 
för att möta patientens behov på bästa möjliga sätt. Socialstyrelsen menar 
att detta uttrycks i dåvarande 2:1 LYHS (nu 6:1 PSL) som bland annat 
ålägger hälso- och sjukvårdspersonalen att utföra sitt arbete i överens-
stämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Säker vård betyder att genom ett effektivt riskförebyggande arbete 
förhindra att vårdskador uppstår, vilket Socialstyrelsen anser överens-
stämma med bestämmelserna i 2 a, 2 c, 2 e och 28 §§ HSL.67 De nyss 
nämnda bestämmelserna anger de grundläggande kvalitetskraven på god 
vård, förebyggande inslag i hälso- och sjukvården, personal, lokaler och 
utrustning där det bedrivs hälso- och sjukvård samt krav på hälso- och 
sjukvårdens ledning.

Patientfokuserad vård innefattar att vården ges med respekt och lyhörd-
het för patientens individuella behov, förväntningar och värderingar 
och att dessa vägs in i de kliniska besluten.68 Enligt Socialstyrelsen följer 
detta av 2 a, 2 b §§ HSL samt dåvarande 2:1 LYHS (nu 6:1 PSL). Dessa 
bestämmelser reglerar som tidigare nämnts grundläggande krav på god 
vård, krav på individuellt anpassad information, samt grundläggande 
krav på hälso- och sjukvårdspersonalen.

Effektiv vård implicerar ”att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa 
sätt för att uppnå uppsatta mål”, vilket enligt Socialstyrelsens uppfatt-
ning framgår av 28 § HSL där krav på att hälso- och sjukvårdens ledning 
ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet.69 Enligt 
Social styrelsen innebär effektiv vård att vården utformas och ges i sam-

67 Socialstyrelsen, God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- 
och sjukvården s 10.
68 A st.
69 A st.
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verkan mellan vårdens aktörer baserat på tillståndets svårighetsgrad och 
kostnadseffektiviteten för åtgärderna.

Med jämlik vård avses att vård tillhandahålls och fördelas på lika vill-
kor för alla och detta anser Socialstyrelsen motsvaras av de övergripande 
målen och prioriteringsprinciperna som stadgas i 2 § HSL.70 Slutligen 
anförs att hälso- och sjukvård i rimlig tid innebär att ingen ska behöva 
vänta oskäligt länge på de vårdinsatser som hon har behov av och att 
detta framgår av vad som stadgas i 2 a § och 3 § HSL.71 I nyss nämnda 
bestämmelser regleras grundläggande krav på god vård samt landstingens 
skyldighet att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta 
inom landstinget.

Vid en uppföljning av hur hälso- och sjukvårdshuvudmännen använ-
der de sex kvalitetsområdena för god vård i styrning och kontroll av 
verksamheten, fann Socialstyrelsen att majoriteten av huvudmännen 
använder god vård-perspektiven i sina övergripande verksamhetsplaner.72 
Vidare anför Socialstyrelsen att ungefär hälften av huvudmännen använ-
der perspektiven i uppdrag och beställningar samt att cirka 30 procent 
av huvudmännen använder perspektiven i sin övergripande årsredovis-
ning. Socialstyrelsens uppföljning har också visat att i stort sett samtliga 
huvudmän är mycket positiva till Socialstyrelsens tolkning och defini-
tioner som uttrycks i myndighetens föreskrifter om ledningssystem för 
kvalitet och patientsäkerhet samt i den tillhörande vägledningen. Det 
förefaller således  som Socialstyrelsens kvalitetsparametrar är något som 
vårdgivarna använder i arbetet med att kvalitetssäkra vården.

Europarådet definierar begreppet vårdkvalitet i en rekommendation 
från år 1997 om utveckling och implementering av kvalitetsförbättrande 
system.73 I rekommendationen anges att med vårdkvalitet avses graden av 
att meddelad behandling, med hänsyn tagen till gällande kunskapsläge, 

70 Socialstyrelsen, God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- 
och sjukvården s 11.
71 A st.
72 Socialstyrelsen, Årsredovisning 2007 s 34.
73 Min översättning av Europarådets definition: “Quality of care is the degree to which 
the treatment dispensed increases the patient’s chances of achieving the desired results 
and diminishes the chances of undesirable results, having regard to the current state of 
knowledge. The potential components of the quality of health care include the following: 
– Accessibility, efficacy
– Effectiveness, efficiency
– Patient satisfaction, security to the environment in which care is dispensed and the 
appropriateness of care
– Assessment of the degree to which health care has been implemented and achieved and 
results have been attained.” Recommendation No R (97) 17 adopted by the Committee 
of Ministers of the Council of Europe on 30 september 1997 and explanatory memo-
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ökar patientens chanser att uppnå önskat resultat och minskar riskerna 
av oönskat resultat. Bland de potentiella komponenterna av vårdkvalitet 
inkluderas tillgång till vård, effektiv vård och behandling, kostnadseffektivi-
tet, patienttillfredsställelse, säker vårdmiljö, lämplig vård samt uppföljning.

Begreppen strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet används 
ofta i frågor om kvalitet i hälso- och sjukvården.74 I den amerikanska rap-
porten To Err Is Human uttrycks att vårdkvalitet är graden av att enskildas 
och befolkningens hälso- och sjukvård ökar sannolikheten av önskade 
resultat samt utövas i överensstämmelse med rådande professionellt kun-
skapsläge.75

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som träder i kraft 1 janu-
ari 201276 finns en definition av vad som avses med kvalitet:

”att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten 
enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård […] och beslut 
som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter”.

Sammanfattningsvis kan konstateras att vårdkvalitet utmärks av flera fak-
torer. Återkommande kvalitetsparametrar är att vården ska vara effek-
tiv, lätt tillgänglig, kunskapsbaserad, patientfokuserad, jämlik och säker. 
Utgångspunkten för begreppets betydelse i avhandlingen är de kvalitets-
aspekter som uttrycks i 2 a–h §§ HSL och i 6:1 PSL. De aspekter som 

randum, The development and implementation of quality improvement systems (QIS) 
in health care, glossary.
74 Se t ex SOU 2008:15 s 161. Strukturell kvalitet avser resurser, förutsättningar och 
ramar som resursfördelning, ekonomi, personaltäthet, personalkompetens, lokaler etc. 
Processkvalitet rör utförandet av tjänster, t ex arbetssätt, bemötande, innehåll och arbets-
klimat medan resultatkvalitet avser resultat och mål för verksamheten. Se även Socialstyrel-
sen och Sveriges Kommuner och Landsting, Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer 
i socialtjänsten s 21 och SOU 2005:110 s 61. Se även Donabedian s 4 ff. Donabedian, A, 
(1919–2000) var en amerikansk sjukvårdsforskare som anses vara en pionjär i fråga om 
den moderna kvalitetssäkringstanken. Han uttryckte också bland annat att vårdkvalitet 
är produkten av två faktorer: 1) medicinsk vetenskap och teknik samt 2) appliceringen av 
vetenskap och teknik i praktiken. Produkten av dessa två faktorer – vårdkvaliteten – kan 
enligt Donabedian karaktäriseras av flera egenskaper, nämligen: ändamålsenlighet, verk-
ningsfullhet, effektivitet, gynnsamhet, godtagbarhet, legitimitet och rättvishet. 
75 Kohn et al s 211. Hänvisning till Institute of Medicine, Medicare: A strategy for 
Quality Assurance, volume II, Washington DC: National Academy Press 1990. Min 
översättning av “[d]egree of which health services for individuals and populations increase 
the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional 
knowledge”.
76 De nya föreskrifterna ersätter Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om led-
ningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verk-
samhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS.
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Socialstyrelsen anger som kännetecken på god vård överensstämmer med 
dessa bestämmelser. Redan här bör understrykas att patientsäkerhet är en 
av dessa kvalitetsparametrar.

1.3.3 Kvalitetssäkring
Det är inte endast inom hälso- och sjukvården som människor utsätts för 
risker. Människor kan även utsättas för olika risker när de utnyttjar vissa 
andra tjänster eller vissa typer av samhällsservice. Bland andra verksamheter 
som liksom hälso- och sjukvården är förenade med särskilda hälsorisker för 
människor kan luftfarten och kärnkraftsverksamhet nämnas.77 Ett annat, 
kanske mer närliggande exempel, är vägtrafiken, vilken  liksom hälso- och 
sjukvården berör i stort sett hela befolkningen.78 Inom flera områden har 
kvalitetssäkrings- och säkerhetsarbetet kommit längre än vad som är fallet 
inom hälso- och sjukvårdsverksamheten, som först på senare år kommit 
att närma sig detta slag av kvalitetssäkringstänkan de. Inom hälso- och 
sjukvårdsverksamheten har riskerna inte varit lika uppenbara för patienter 
som för passagerare på ett flygplan eller för boende i närheten av ett kärn-
kraftverk. Till exempel kan nämnas att flygplanspassagerare rutinmässigt 
uppmärksammas redan inför start på att det finns vissa risker i samband 
med att de får instruktioner om vilka åtgärder som ska vidtas för det fall en 
oförutsedd händelse inträffar.

77 I synnerhet inom luftfarten finns ett väl utvecklat säkerhetsarbete. Luftfartsstyrelsen 
Statens haverikommission utreder haverier och olyckor inom luftfarten. Varje kärnkrafts-
bolag har ansvar för att verksamheten drivs på ett säkert sätt och Strålsäkerhetsmyndig-
heten kontrollerar att verksamhetsutövaren tar sitt ansvar och följer gällande lagstiftning. 
Myndigheten utfärdar föreskrifter för strålskyddet och utövar tillsyn över kärnkraftver-
ken, http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Vara-arbetsuppgifter/, 
besöksdatum 2011-07-01. De risker som är förknippade med kärnkraftsverksamheten 
drabbar främst samhället i stort och inte endast enskilda individer. Som ytterligare exem-
pel på verksamheter som kan medföra andra typer av skaderisker för den enskilde kan 
nämnas advokat- eller revisorsverksamheten. De sistnämnda riskverksamheterna medför 
inga direkta hälsorisker för den enskilde, utan riskerna är främst av ekonomisk karaktär. 
En person som vänder sig till en advokat eller en revisor förväntar sig naturligtvis att få ett 
gott råd, men om personen istället har oturen att få ett dåligt råd i fråga om t ex ett avtals-
villkors innehåll och utformning kan följderna bli katastrofala sedda ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Vid utövandet av dessa verksamheter finns därför också vissa system för att 
reglera tillsyn och säkra kvaliteten i respektive verksamhet. Revisorsnämnden och Advo-
katsamfundet utövar ett slags tillsyn över revisorers respektive advokaters verksamhet.
78 Beträffande vägtrafiken kan nämnas att riksdagen genom proposition 2003/04:160 
Fortsatt arbete för en säker vägtrafik beslutat att nollvisionen enligt 1997 års beslut ska 
ligga fast. I propositionen anger regeringen att nollvisionen utgör en bra strategi för att 
öka trafiksäkerheten. 
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Beträffande hälso- och sjukvården får oförutsedda och undvikbara 
händelser särskild betydelse för patienten eftersom hon just på grund 
av problem med sitt hälsotillstånd vänt sig till hälso- och sjukvården för 
att få hjälp. Istället för att få hjälp kan hon drabbas av en vårdskada som 
medför att hon blir sämre eller i värsta fall till och med avlider. Det är 
således fråga om tillkommande risker för personer som redan befinner 
sig i en utsatt situation där liv eller hälsa är i fara. Inom hälso- och sjuk-
vården finns förstås inga garantier för att man ska bli frisk utan ett visst 
mått av risker måste accepteras. Acceptabel risknivå i det individuella fal-
let fastställs genom en individuell risk-nytta-bedömning.79 Utöver dessa 
kalkylerade risker kan alltså patienter riskera att drabbas av vårdskador.

Den rättsliga grunden för vårdgivarens skyldighet att inrätta ett kvalitets-
säkringssystem finns i 31 § HSL, där krav uppställs på att kvaliteten i 
verksamheten inom hälso- sjukvården systematiskt och fortlöpande ska 
utvecklas och säkras.80 Denna regel, som infördes först år 1997, föreskri-
ver att kvalitetssäkring ska genomföras där det bedrivs hälso- och sjuk-
vård. Vårdgivarnas egenkontroll av verksamheten omfattar bland annat 
avvikelse rapportering, avvikelsehantering, riskvärdering, utvärdering och 
avstämning av verksamhetens utfall gentemot uppställda mål.81 Återföring 
av erfarenheter av nyss nämnda arbete till den egna verksamheten utgör en 
avgörande del i kvalitetssäkringsarbetet.

Grunden för den systematiska kvalitetssäkringen utgörs även av 2 och 
28 §§ HSL. I 2 § föreskrivs att målet för hälso- och sjukvården är en 
god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. I målbestäm-
melsen stadgas också att vården ska ges med respekt för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det 
största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. I 28 § 
ställs krav på ledningen av hälso- och sjukvården. Enligt bestämmelsen 
ska ledningen vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet 
och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet.

Ett viktigt moment i kvalitetssäkringen är att synliggöra särskilda risk-
områden så att förebyggande åtgärder kan vidtas. Enligt en rapport från 
år 2004 utgör enligt Socialstyrelsen de fem viktigaste områdena med bris-
tande patientsäkerhet

1) läkemedelshantering, 
2) vårdhygien, 
3) fallskador inom vårdinstitutioner, 

79 Så gott som alla behandlingar innehåller ett visst mått av risk som måste vägas mot 
nyttan av vården och behandlingen. 
80 Prop 1995/96:176 s 53 ff och s 104.
81 Se kapitel fyra där vårdgivarnas skyldigheter analyseras.
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4) vissa bristande vårdrutiner, t ex för remisshantering, och slutligen
5)  bristande kommunikation mellan patient, personal och annan 

vårdgivare.82 

Om vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal känner till olika risk-
områden i hälso- och sjukvården ökar förutsättningarna för att genom 
förebyggande åtgärder undvika att vårdskador inträffar.

Som redan påpekats är det angeläget att genom olika åtgärder och 
system så långt det är möjligt säkerställa vårdkvaliteten och minimera 
riskerna för vårdskador i hälso- och sjukvården. Dessa åtgärder brukar 
bland annat benämnas kvalitetssäkring, kvalitetsarbete, kvalitetsförbätt-
ring eller kvalitetsutveckling. Jag betraktar begreppen som synonyma, 
men använder företrädesvis begreppet kvalitetssäkring eftersom det är det 
begrepp som används som rubrik till 31 § HSL.

Tanken att säkerställa vårdens kvalitet har funnits länge i vårt land.83 
Kvalitetssäkring har bland annat skett genom olika former av tillsyn av 
vårdverksamheten och av hälso- och sjukvårdspersonalens arbete och det 
har länge funnits krav på personalens behörighet och kvalifikationer.84 
Bestämmelser om disciplinpåföljd och olika skyddsåtgärder som återkal-
lande av legitimation eller andra behörigheter har ansetts bidra till att 
kvalitetssäkra vården.

Den moderna kvalitetssäkringen på hälso- och sjukvårdens område 
anses ha sitt ursprung i USA.85 Genom organisationen American Col-
lege of Surgeons skapades år 1917 ett system för att godkänna kirur-
giska kliniker. Systemets principer lade grund för det vi idag kallar för 
ackreditering,86 som är ett sätt att kvalitetssäkra vården. Idén utvecklades 
och spred sig över hela USA och därefter till Europa. Till Sverige kom 

82 Socialstyrelsen, Patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete, En översikt s 6.
83 Den svenska kvalitetssäkringen kan sägas ha sitt ursprung i Collegium Medicorum 
som bildades på 1500-talet och som syftade till att säkra kvaliteten i vården genom att 
ställa krav på utövarna och dessutom genom tillsyn över vårdens utförande. Se nedan 
avsnitt 6.3.
84 Till exempel nämns i 55 § Kongl. Maj:ts nådiga instruktion för läkare, som är för 
helso- och sjukvården inom visst område anstälde, äfvensom för andre, som utöfva läkare-
konsten (1890:58) att ”[b]ehörighet att utöfva läkarekonsten och från apotek förskrifva 
jemväl häftigt verkande eller giftiga läkemedel tillkommer endast den, som inom riket 
aflagt medicinsk licentiatexamen eller, utan att hafva aflagt sådan examen, antingen af 
Kongl. Maj:t erhållit särskild tillåtelse att inom riket utöfva läkarekonsten […]”.
85 SOU 2002:31 s 122.
86 Med ackreditering avses en kompetensprövning som sker enligt svenska och inter-
nationella standarder. http://www.swedac.se/sv/Det-handlar-om-fortroende/Vad-ar-ack-
reditering/, besöksdatum 2010-07-01. Ackreditering används till exempel inom labora-
torieverksamhet.
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dessa idéer under mitten av 1980-talet.87 De argument som anfördes för 
att utveckla vårdens kvalitetssäkring i vårt land var främst relaterade till 
den kostnadskris och dess effekter som var aktuella för hälso- och sjukvår-
den under tidsperioden. Det som skiljer sig mellan den kvalitetssäkring 
som vi sedan flera århundraden har haft i Sverige och den så kallade 
moderna kvalitetssäkringen är att fokus har gått från att huvudsakligen 
granska enskilda yrkesutövare till att fokusera granskningen av verksam-
heterna för att komma till rätta med systemfel. Utgångspunkten är att 
människor kan göra fel och att det därför är viktigt att bygga in barriärer 
i systemet som gör det svårt att begå misstag.88 Kortfattat kan ändringen 
av inriktning beskrivas som att tyngdpunkten har flyttats från att granska 
individen till att granska systemen.

Ett sätt att mäta kvalitet är att jämföra vårdens kvalitet mellan lands-
tingen.89 För att möjliggöra jämförelse krävs bland annat användning av 
vissa kvalitetsindikatorer, som till exempel överlevnad vid bröstcancer, 
omoperation efter total höftprotesoperation, hälso- och sjukvårdskost-
nad, patientens förtroende för sjukhus och väntetider i vården.90 En 
kvalitetsindikator är ett kvantitativt mått, en mätbar variabel, som kan 
användas för att följa upp och värdera olika förhållanden.91

Enligt Donabedian innebär kvalitetssäkring alla åtgärder som vidtas 
för att etablera, skydda, främja och förbättra hälso- och sjukvårdens kva-
litet.92 Han menar att kvalitetssäkringen i vid bemärkelse består av två 
delar eller komponenter, nämligen förutsättningar för vård av god kvalitet 
och kontroll av vårdens utförande.93 Donabedian anser att kvalitetssäk-
ring i snäv bemärkelse endast omfattar kontrollen av vårdens utförande.

Donabedians syn på kvalitetssäkring i vid bemärkelse har inspirerat 
tematiseringen i denna avhandling. Förutsättningarna för vård av god 
kvalitet utgörs enligt min uppfattning av de grundläggande lagstadgade 
målen och kraven på hälso- och sjukvården, vårdgivarnas ansvar och skyl-
digheter samt hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter att meddela 
god vård. Kontrollen av vårdens utförande görs i huvudsak av tillsyns-

87 Se t ex Ds 1989:4.
88 Se t ex Reason, J, Human Error, 1990.
89 Sedan år 2006 sammanställer och publicerar Socialstyrelsen och SKL rapportserien 
Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. I den redovisas 
övergripande jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.
90 Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen, Öppna jämförelser av hälso- 
och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, Jämförelser mellan landsting 2008 s 8.
91 Ds 2002:23 s 85.
92 Donabedian s xxiv. Min översättning av “[a]ll actions taken to establish, protect, pro-
mote, and improve the quality of health care”.
93 Donabedian, s xxvi ff. Min översättning av “system design and resources and design” 
och “performance monitoring and readjustment”. 
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myndigheten Socialstyrelsen, men också av HSAN och patientnämn-
derna.

I denna avhandling används begreppet kvalitetssäkring som ett sam-
lingsbegrepp för de åtgärder som vidtas för att säkerställa vårdens kvalitet. 
Till dessa åtgärder hör till exempel vårdgivarens riskinventering, avvikel-
sehantering, egenkontroll och uppföljning av verksamheten. Andra åtgär-
der som kan ingå i kvalitetssäkringen är upprättande av rutiner för verk-
samhetens bedrivande samt för efterlevnaden av gällande bestämmelser. 
Till kvalitetssäkringen hör också den yttre kontrollen av vårdgivarnas och 
hälso- och sjukvårdspersonalens verksamhet. Arbetet med att eftersträva 
hög patientsäkerhet hör till den mest grundläggande delen i kvalitetssäk-
ringsarbetet.94 Samtidigt är det viktigt att inte se patientsäkerhetsarbetet 
som en avskild del av kvalitetssäkringen utan snarare som en grund för 
ett framgångsrikt kvalitetssäkringsarbete.

1.3.4 Patientsäkerhet
Som redan framgått är arbetet med att göra vården säker en grundläg-
gande komponent i kvalitetssäkringsarbetet. Användningen av begreppet 
patientsäkerhet är inte något nytt – lagstiftaren har använt detta begrepp 
i förarbeten åtminstone sedan 1990-talet.95 Någon legaldefinition har 
dock inte funnits före den som anges i PSL. Av 1:6 PSL framgår kort att 
med patientsäkerhet avses skydd mot vårdskada.

I propositionen till PSL påpekas att det är viktigt att begreppet används 
stringent.96 I specialmotiveringen utvecklar regeringen sin syn på begrep-
pet och anför att med patientsäkerhet ska förstås ”ett tillstånd i vården 
som har att göra med i vilken grad vården förmår förhindra att patienter 
skadas i och av vården i samband med hälso- och sjukvårdande åtgärder, 
eller på grund av att vården inte vidtar åtgärder när sådana är motiverade 
med hänsyn till patientens tillstånd”.97 Enligt förarbetena innebär hög 
patientsäkerhet att sannolikheten för att en patient ska drabbas av en vård-
skada är liten, medan låg eller dålig patientsäkerhet innebär motsatsen, 
det vill säga att sannolikheten för att en vårdskada ska inträffa är större. 
Vidare anförs att patientsäkerhet kan ses som en fundamental kvalitets-
dimension i vården, men att begreppet i sig inte säger något om nivån på 
säkerheten. Inte heller ger begreppet besked om vad som bör eller måste 
göras för att nå en hög patientsäkerhet, hur det ska göras samt vem eller 

94 Socialstyrelsen, Patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete s 15.
95 Se t ex prop 1993/94:149 s 122.
96 Prop 2009/10:210 s 83.
97 A prop s 191.
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vilka som ska göra det. Det konstateras att begreppet patientsäkerhet har 
nära koppling till begreppet god vård som uttrycks i 2 a § HSL, men 
att hög patientsäkerhet också förutsätter att andra lagar och föreskrifter 
som gäller inom hälso- och sjukvården följs.98 Att tillhandahålla vård som 
inte står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet kan 
enligt regeringen innebära risker för vårdskada och därmed en fara för 
patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsutredningen framhåller att kvalitet och säkerhet inte 
är statiska tillstånd utan kräver ett ständigt arbete för att upprätthållas.99 
Utredningen påpekar också att hög patientsäkerhet förutsätter att under-
söknings- och behandlingsmetoder baseras på vetenskap och beprövad 
erfarenhet samt på de enskilda yrkesutövarnas kompetens och yrkesskick-
lighet. Patientsäkerheten påverkas även av rådande förhållningssätt och 
attityder.

I den amerikanska rapporten To Err Is Human definieras patientsäker-
het som frånvaro av skada.100 Vidare anförs att säkerställande av patient-
säkerhet involverar etablering av operationella system och processer som 
minimerar uppkomsten av skador och maximerar möjligheten att fånga 
upp dem när de inträffar. En liknande definition av patientsäkerhetsbe-
greppet ges av den amerikanska patientsäkerhetsstiftelsen som anför att 
med patientsäkerhet avses att undvika, förebygga och förbättra oförut-
sedda händelser och vårdskador som härstammar från hälso- och sjukvår-
dens processer.101

Sammanfattningsvis kan konstateras att begreppet patientsäkerhet 
kan uppfattas på flera sätt och därigenom vara svårdefinierat. Som den 
gemensamma nämnaren framstår dock att patientsäkerhet syftar till att 
skydda patienter från att skadas eller utsättas för risk att skadas i hälso- 
och sjukvården. Utöver denna grundläggande syn på begreppet ser jag 
patientsäkerhet som en dimension av kvalitetsbegreppet. Hög patient-
säkerhet är en viktig kvalitetsaspekt liksom att vård av god kvalitet inklu-
derar säker vård. Som kommer att framgå kan det vara fråga om såväl 
konkret som generell patientsäkerhet.

98 Prop 2009/10:210 s 191.
99 SOU 2008:117 s 93. 
100 Kohn et al s 211. “Freedom of injury; ensuring patient safety involves the establish-
ment of operational systems and processes that minimize the likelihood of errors and 
maximizes the likelihood of intercepting them when they occur.” 
101 National Patient Safety Foundation, Agenda for research and development in patient 
safety 2000 s 2, http://www.npsf.org/pdf/r/researchagenda.pdf, besöksdatum 2010-07-
01. Min översättning av “the avoidance, prevention and amelioration of adverse out-
comes of injuries stemming from the processes of health care itself ”.
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1.4 Material och metod
Undersökningen syftar till att kartlägga, beskriva och granska det svenska 
kvalitetssäkringssystemets rättsliga innehåll och konstruktion. Källorna 
utgörs till den största delen av lagtext och andra författningar, förarbeten, 
rättspraxis och doktrin. Undersökningen genomförs genom en traditionell 
rättsdogmatisk metod. Hälso- och sjukvårdslagstiftningens huvudsakliga 
karaktär av ramlag medför dock att även andra källor måste användas och 
dessa består främst av myndighetsföreskrifter, myndighetsbeslut, allmänna 
råd, rekommendationer och rapporter.102

Socialstyrelsen har genom olika bemyndiganden rätt att utfärda före-
skrifter.103 Med stöd av dessa bemyndiganden utfärdar myndigheten 
också kontinuerligt åtskilliga föreskrifter och allmänna råd som hälso- 
och sjukvårdspersonalen har skyldighet att följa vid sidan av de lokala 
riktlinjer och anvisningar som vårdgivaren utfärdar. Många av de före-
skrifter som Socialstyrelsen utfärdar har betydelse för patientsäkerhet och 
kvalitetssäkring.104

Den praxis som används är avgöranden från dåvarande Regeringsrät-
ten105 och Högsta Domstolen.106 Beträffande denna rättspraxis har en 
strukturerad sökning av publicerade fall avseende behörighetsinskränkande 
skyddsåtgärder mot hälso- och sjukvårdspersonal företagits. Den tidsperiod 
som sökningen avser sträcker sig från 1980 och framåt.107 Löpande i texten 
behandlas domstolarnas praxis i syfte att beskriva och ge exempel på till-
lämpningen av gällande bestämmelser. Bristen på prejudicerande domar 

102 Med hälso- och sjukvårdslagstiftning avser jag främst HSL, PSL och PDL. I förarbe-
tena till PDL anges att lagen är utformad som en ramlagstiftning som måste kompletteras 
med föreskrifter och allmänna råd, prop 2007/08:126 s 35.
103 Se kapitel två.
104 Till exempel Socialstyrelsens föreskrifter (2005:12) om ledningssystem för kvalitet 
och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt Socialstyrelsens före-
skrifter (2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. 
105 Regeringsrätten bytte namn till Högsta förvaltningsdomstolen den 1 januari 2011. 
När jag i texten refererar till Regeringsrätten avser jag praxis eller avgöranden som skett 
under den tid domstolen hette Regeringsrätten.
106 Eftersom den praxis som används i studien till viss del rör förhållanden i anslutning 
till vård och behandling av enskilda patienter, har det varit nödvändigt att i viss utsträck-
ning behandla känsliga personuppgifter enligt 13 § PUL. När jag i studien refererar till 
vissa domar eller beslut används inte några direktidentifierade uppgifter, men den rättsve-
tenskapliga metoden kräver att referatnummer respektive målnummer anges vid använd-
ning av denna typ av källor. Den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har godkänt 
mitt forskningsprojekt, dnr 2009/064.
107 Skälet till att jag valt denna avgränsning är att jag även undersöker lagstiftningen från 
1980 och framåt. 
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från högre instans medför att jag ibland använder underrättsavgöranden 
samt beslut från HSAN för att illustrera hur vissa frågor och bestämmelser 
bedömts av rättstillämpningen. Domar och myndighetsbeslut används 
bland annat för att ge exempel på hur frågan om ansvarsfördelningen vid 
inträffade skador bedöms i praktiken. Eftersom det är fråga om underrätts-
avgöranden och myndighetspraxis kan inte några generella slutsatser dras, 
men exemplen kan illustrera rättstillämp ningen. 

Avseende Socialstyrelsens verksamhetstillsyn har jag med hjälp av re -
gistratorerna vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter fått tillgång till 
samtliga beslut och förelägganden som utfärdats från år 1997 och framåt. 
Anledningen till att jag valt år 1997 är att det är då som Socialstyrelsens 
möjligheter att utfärda förelägganden och förbud infördes i lagstiftning-
en. Socialstyrelsens beslut visar hur det regelverk som omgärdar verksam-
hetstillsynen används och hur tillämpningen sker.

I avhandlingen finns en inte alldeles obetydlig mängd information 
som har erhållits av olika myndigheter genom kontakt via e-post eller per 
telefon.108 Denna information har avsett rena faktafrågor.

Mot bakgrund av sparsam förekomst av doktrin inom området för 
patientsäkerhet och kvalitetssäkring framstår det som om det föreligger 
ett stort behov av rättsvetenskaplig grundforskning på området. För min 
undersökning har bristen på doktrin medfört att jag till största delen fått 
använda förarbeten, men även myndighetspraxis och rapporter.

I avhandlingen använder jag redan inledningsvis benämningen ”kva-
litetssäkringssystem” eller ”systemet” om den samlade helheten av olika 
delar och aktörer. Det betyder inte att jag besvarat frågan om förekom-
sten av ett genomtänkt kvalitetssäkringssystem redan innan jag påbörjat 
studien, utan jag talar om ett system för att kunna hantera materialet på 
ett språkligt gångbart sätt.

1.5 Disposition
Att beskriva och analysera ett system på ett lämpligt sätt kräver eftertan-
ke. Valet av att granska ett system med många aktörer medför flera olika 
möjligheter att strukturera materialet. Det vore fullt möjligt att välja 
att disponera texten efter olika sakfrågor eller varför inte olika kvalitets-
aspekter. Jag har dock valt att beskriva systemet genom ett aktörsper-
spektiv. även om denna struktur medför vissa upprepningar är det den 
disposition som jag anser lämpar sig bäst för att beskriva detta system.

108 E-post och dokumentation från telefonsamtal förvaras hos författaren.
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Avhandlingen är uppdelad i tre delar. Den första delen består av kapi-
tel ett till tre som innehåller utgångspunkterna för såväl avhandlingen 
som den svenska hälso- och sjukvårdens kvalitetssäkringssystem. Avhand-
lingens syfte och tillvägagångssättet för undersökningen beskrivs i kapitel 
ett där också viktiga begrepp introduceras. Därefter presenteras kvalitets-
säkringssystemets aktörer i kapitel två för att redan på ett tidigt stadium 
göra läsaren bekant med de aktörer som jag fortlöpande återkommer till 
i texten. I kapitel tre studeras hälso- och sjukvårdslagens bakgrund, ram-
lagstiftning samt de mål och krav som ställs på hälso- och sjukvården i 
Sverige och som jag anser utgör grunden för patientsäkerhet och kvali-
tetssäkring.

Avhandlingens andra del omfattar kapitel fyra till sex. Denna del inleds 
med en genomgång och granskning av det ansvar som åligger vårdgivarna 
för att garantera hög patientsäkerhet och kvalitetssäkring av hälso- och 
sjukvården i kapitel fyra, följt av en undersökning av hälso- och sjuk-
vårdspersonalens skyldigheter i kapitel fem. I kapitel sex granskas hur de 
yttre aktörerna kontrollerar att de inre aktörerna fullgör sina skyldigheter 
och vilka påföljder som kan aktualiseras om så inte är fallet.

I kapitel sju, som utgör avhandlingens tredje del och sista del, kom-
menterar och diskuterar jag intressanta aspekter, problem och brister som 
framkommit i avhandlingens föregående kapitel.
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2  Kvalitetssäkringssystemets  
delar och aktörer

2.1 Inledning
Aktörerna som ingår i hälso- och sjukvårdens kvalitetssäkringssystem har 
olika uppgifter och styrs av olika regler. Vissa aktörer har ett uttryckligt 
och lagreglerat ansvar för vårdens kvalitet och säkerhet. Andra aktörer har 
inte något specifikt lagstadgat ansvar för att delta i hälso- och sjukvårdens 
kvalitetssäkringsarbete, men kan ändå direkt eller indirekt påverka detta. 
Syftet med detta kapitel är att visa kvalitetssäkringssystemets omfång och 
komplexitet, samt att introducera läsaren till de kvalitetssäkrande aktörer 
som i olika sammanhang återkommer i avhandlingen. Kvalitetssäkrings-
systemets delar och aktörer presenteras här helt kort, liksom deras respek-
tive ansvar och funktioner.

De aktörer som har ett rättsligt reglerat ansvar för patientsäkerhet och 
kvalitetssäkring, och som därmed anses tillhöra kvalitetssäkringssyste-
mets kärna, analyseras mer ingående längre fram i avhandlingen. Vid 
sidan av dessa aktörer finns emellertid andra aktörer som bör nämnas, 
men som inte undersöks närmare i denna studie. Vissa aktörer kan inte 
anses till höra någon särskild aktörskategori, utan har enbart stödjande 
och indirekt kvalitetssäkrande funktioner i systemet. Andra aktörer kan 
anses utgöra egna, mer eller mindre fristående, delsystem i det övergri-
pande kvalitetssäkringssystemet. Dessa delsystem kan interagera med eller 
komplettera varandra. I vissa avseenden kan de också motverka varandra.

Kärnan i kvalitetssäkringssystemet delar jag upp i två delar – en ut -
förande och en kontrollerande. Delarna omfattar olika aktörer som kan 
delas in i inre och yttre sådana.109 Utanför systemets kärna finns andra 

109 Lundin använder uppdelningen i intern och extern kontroll beträffande kontroll av 
den kommunala verksamheten se Lundin, O, Kommunal revision, En rättslig analys, 
ak avh s 62. 
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aktörer som också kan påverka patientsäkerhet och kvalitetssäkring. Min 
bild av kvalitetssäkringssystemet illustreras nedan.110

I den del som jag kallar den utförande, ingår de aktörer som har ett lag-
stadgat ansvar för vårdens utförande och kvalitet. Delen omfattar både 
vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal, inom såväl offentlig som pri-
vat hälso- och sjukvård. Jag betraktar utförarna som inre aktörer eftersom 
de genom planering och utförande påverkar, och har ansvar för, hälso- 
och sjukvården och dess kvalitet. Enligt bestämmelser i HSL åläggs vård-
givarna bland annat att meddela god vård samt att kontrollera och följa 
upp densamma. Genom egenkontroll och uppföljning av verksamheten 
utövar vårdgivarna en inre kontroll av vårdens utförande och kvalitet.

Till de inre aktörerna i den utförande delen hör, som nämnts ovan, 
hälso- och sjukvårdspersonalen och därmed särskilt utpekad hälso- och 
sjukvårdspersonal, med ansvar för specifika uppgifter i kvalitetssäkrings-

110 I bilden finns flera förkortningar, HSAN är förkortningen av Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd, PN står för patientnämnder, JO och JK står för Justitieombudsmannen 
respektive Justitiekanslern, SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering, SKL Sve-
riges Kommuner och Landsting, LMV Läkemedelsverket, AMV Arbetsmiljöverket, DI 
Datainspektionen och slutligen MVA Myndigheten för vårdanalys.
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arbetet. I 29 § HSL uppställs krav på att det ska finnas en verksamhets-
chef och inom den kommunala hälso- och sjukvården ska det enligt 
24 § HSL förutom verksamhetschef, också finnas en medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. All hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar att fullgöra de 
skyldigheter som åläggs dem främst genom sjätte kapitlet PSL.

Vid sidan av de inre aktörerna i kvalitetssäkringssystemets kärna finns 
aktörer som har till uppgift att utifrån kontrollera vårdens utförande och 
kvalitet. Dessa utgör enligt min kategorisering de yttre aktörerna, vilka 
utövar en kontroll över vårdens verksamhet, men också över hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Därför placeras dessa aktörer i den kontrollerande 
delen av kvalitetssäkringssystemet.111 Beträffande de yttre aktörerna finns 
de som utövar den statliga kontrollen och som genom lag har ansvar för 
att kontrollera och utöva tillsyn över vårdverksamheten och dess perso-
nal. Den aktör som har det tydligaste ansvaret för detta är Socialstyrelsen. 
även HSAN utövar en slags kontroll av hälso- och sjukvårdspersonalen 
genom sin prövning av behörighetsärenden efter anmälan från Socialsty-
relsen, JO eller JK.

Enligt lag ska det finnas patientnämnder i varje landsting och kom-
mun.112 Patientnämnderna har ett lagstadgat ansvar för att bidra till att 
höja patientsäkerheten och vårdens kvalitet, men till skillnad från de 
förstnämnda yttre aktörerna har patientnämnderna inte möjlighet att 
vidta några sanktioner vare sig mot vårdgivare eller hälso- och sjukvårds-
personal. Patientnämndernas främsta uppgift är att stödja patienten och 
att hjälpa henne att vända sig till rätt instans med sina synpunkter och 
klagomål. Patientnämnderna är avsedda att utgöra fristående och obero-
ende aktörer i förhållande till landstingen och kommunerna, men efter-
som de tillhör nämnderna utgör de också en del av den kommunala verk-
samheten. Därför kan patientnämnderna ses som ett mellanting mellan 
inre och yttre aktörer inom kvalitetssäkringssystemets kärna.

Patienten är föremålet för vården och behandlingen. Genom att vara 
medveten om och utnyttja olika möjligheter att framföra synpunkter 
och klagomål på vård och behandling till de involverade aktörerna kan 
patienten påverka vårdens kvalitet och säkerhet och bör därmed utgöra 
en självklar del av kvalitetssäkringssystemet.

Den ordinära tillsynen över hälso- och sjukvården och dess personal 
utövas som redan nämnts av Socialstyrelsen och omfattar såväl offentlig 
som privat vårdverksamhet.

111 Det faktum att jag benämner denna del av kvalitetssäkringssystemet för den kontrol-
lerande delen betyder inte att jag på något sätt bortser från eller förringar vårdgivarens 
egenkontroll.
112 Lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m m (PNL). 
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Den extraordinära tillsynen, som utövas av JO, JK och Riksrevisionen, 
omfattar däremot i princip endast offentlig verksamhet. Dessa tillsyns-
organ tillhör de yttre aktörerna utanför kvalitetssäkringssystemets kärna. 
De nyss nämnda aktörerna utövar en yttre kontroll över hälso- och sjuk-
vården och dess personal, men också över de ordinära tillsynsorganen. 
även landstingens och kommunernas revisorer och lekmannarevisorerna 
kan anses tillhöra de yttre aktörerna utanför kvalitetssäkringssystemets 
kärna.

Utanför kvalitetssäkringssystemets kärna finns även andra aktörer som 
kan påverka kvalitetssäkringen på ett mer indirekt sätt än de som har 
ett uttryckligt reglerat ansvar för att bidra till ökad patientsäkerhet och 
kvalitetssäkring. Som exempel kan nämnas att Arbetsmiljöverket utövar 
tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö och Läkemedels-
verket ansvarar för kontroll och tillsyn över bland annat läkemedel och 
medicintekniska produkter.113 Genom att dessa myndigheter fullgör sina 
skyldigheter kan de på ett indirekt sätt påverka kvalitetssäkringen. Enligt 
min kategorisering kan de därför anses tillhöra de yttre aktörerna, dock 
utanför kvalitetssäkringssystemets kärna. Andra komponenter som också 
kan anses höra till den kontrollerande delen är Patientförsäkringen LÖF, 
SBU och SKL. även dessa aktörer kan, genom fullgörande av sina skyl-
digheter, påverka kvalitetssäkring och patientsäkerhet trots att det primära 
syftet med deras verksamheter är något annat, till exempel att säkerställa att 
patienter som råkat ut för undvikbara vårdskador får ekonomisk ersättning. 
Vidare bör de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna nämnas.

I avhandlingen ligger fokus vid de aktörer som har ett uttryckligt rätts-
ligt reglerat ansvar att bidra till hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet. 
Dessa aktörer är vårdgivarna, hälso- och sjukvårdspersonalen, patient-
nämnderna, Socialstyrelsen och HSAN och de ingår i kvalitetssäkrings-
systemets kärna.

Kapitlet är disponerat enligt följande. I avsnitt 2.2 presenteras patien-
ten som en av de mest centrala aktörerna i systemet. Därefter introdu-
ceras den utförande delen bestående av vårdgivarna och hälso- och sjuk-
vårdspersonalen i avsnitt 2.3. De aktörer som tillhör den kontrollerande 
delen presenteras i avsnitt 2.4 och de aktörer eller komponenter som 
finns utanför kvalitetssäkringssystemets kärna behandlas i avsnitt 2.5. 
Avslutande synpunkter finns i avsnitt 2.6.

113 1 och 2 §§ förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket och 1 § 
förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket.
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2.2 Patienten 
även om det är patienten som är föremålet för hälso- och sjukvårdens 
omsorger finns ingen legaldefinition av vad som avses med patient, vare 
sig i HSL eller i PSL. I Tillsynsutredningens betänkande anförs att ”med 
patient bör förstås varje enskild person i varje kontakt som denne har 
med hälso- och sjukvården i frågor som rör hans eget hälsotillstånd.”114 I 
betänkandet framhålls också att vederbörande är patient så länge kontak-
ten varar. Vidare anförs att en patient som avlider upphör att vara patient 
i och med dödens inträde. Av betänkandet framgår också att det inte är 
nödvändigt att den enskilde personligen uppsöker och träffar en läkare, 
sjuksköterska eller någon annan som tillhör hälso- och sjukvårdspersona-
len för att den vårdsökande ska betraktas som patient. Det är tillräckligt 
att den enskilde i telefonsamtal med en sköterska redogör för sina besvär 
och får upplysningar och råd. Den enskilde är då att betrakta som patient 
oavsett om hon följer råden eller inte.

I den efterföljande propositionen framhålls att begreppet patient bör 
ges en vidsträckt innebörd oberoende av om kontakten etablerats på den 
enskildes eget initiativ eller på något annat sätt, till exempel genom an  hörig 
eller via ambulans efter en olycka.115 Enligt regeringen täcker definitionen 
även hälsokontroller och liknande. Vidare ges flera exempel på olika situa-
tioner där det inte är helt klart när en enskild är att betrakta som patient. 
Till exempel nämns situationer där den enskilde inte frivilligt tagit kon-
takten med hälso- och sjukvården, som då polisen misstänker någon att ha 
begått trafiknykterhetsbrott och blodprovtagning aktualiseras, eller fall då 
faderskap ska fastställas genom blodprovsanalys.116 Ett annat exempel som 
framhålls är situationer då försäkringskassans förtroendeläkare genomför 
undersökning som förutsättning för viss förmån. I dessa fall är den enskilde 
inte patient i ordets vedertagna mening eftersom syftet med kontakten inte 
är att bota, lindra, trösta eller förebygga ohälsa.117 Samtidigt rör det sig 
om kontakter där det är avgörande att den ena parten utför uppgifter som 
kräver viss kompetens samt att åtgärden riktar sig mot en enskild.

Som redan nämnts utgör patientens samlade behov den grundläggan-
de förutsättningen för hela hälso- och sjukvårdens verksamhet. Patienten 
har inte några rättsligt reglerade skyldigheter att ansvara för kvalitets-
säkring, men eftersom hon har ett egenintresse av att vården är säker 
och av god kvalitet kan hon påverka hälso- och sjukvården genom att 
framföra synpunkter och klagomål till olika aktörer. I förarbetena till 

114 SOU 1991:63 s 107.
115 Prop 1993/94:149 s 77.
116 A prop s 76.
117 A prop s 77.
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lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvår-
den (ÅL) och DpL påpekas också att den effektivaste kontrollen utövas 
av patienterna.118 Vidare framhålls att den patient som kommer i direkt 
kontakt med hälso- och sjukvården kan påtala brister som kan visa sig 
utgöra generella säkerhetsrisker. Genom PSL införs bestämmelser som 
medför att patienten får en mer framträdande roll avseende patientsäker-
hetsarbetet. Vårdens säkerhet och kvalitet kan också påverkas genom att 
patienterna utnyttjar olika valmöjligheter.

Sedan mitten av 1970-talet har synen på patienten ändrats, vilket 
medfört att patienten fått en mer framskjuten position i fråga om hälso- 
och sjukvården.119 Patientens roll har successivt stärkts genom olika lag-
ändringar. Vid förberedandet av HSL och lagen (1980:11) om tillsyn 
över hälso- och sjukvårdspersonalen m fl (äTL) diskuterades vikten av 
att patienten involveras mer i fråga om sin egen hälso- och sjukvård och 
patienternas inflytande har därefter successivt ökat.120 Tidigare hade läka-
ren en starkare roll och läkarens ord ifrågasattes inte av patienten. Dagens 
patienter är dock mer välinformerade än patienterna för 40–50 år sedan 
och är därmed även mer kritiska och ifrågasättande.121 Ofta har patien-
terna själva sökt information om sina åkommor, framförallt via Internet.

Det finns ingen patienträttighetslagstiftning i Sverige, utan patientens 
rätt till hälso- och sjukvård framgår av de skyldigheter som åligger vårdgi-
vare och hälso- och sjukvårdspersonal genom lagar och andra föreskrifter. 
Westerhäll har diskuterat rättighetsbegreppet i förhållande till hälso- och 
sjukvården. Hon påpekar att en rättighet inom förvaltningsrätten måste 
vara utförligt preciserad i lag avseende innehåll, förutsättningar och över-
klagbarhet för den enskilde.122 I vissa fall uppställs också krav på statlig 
tillsyn över förvaltningen. Westerhäll menar att rätten till vård och behand-
ling endast är en kvasirättighet, eftersom den enskilde inte kan erhålla en 
så kallad positiv rättighet123 i det konkreta fallet utan endast en förmodad 
garanti inför framtiden att de i lag uppställda minimikraven på hälso- och 
sjukvården upprätthålls.124 Enligt Rynning förekommer flera betydelser 

118 Prop 1993/94:149 s 48.
119 Ryning 2011 s 307.
120 Se t ex prop 1978/79:220 s 17; prop 1981/82:97 s 12; prop 1991/92:148 10; prop  
1998/99:4; prop 2005/06:115 samt förslaget i SOU 2008:127. Se även SOU 1997:154 
samt prop 1997/98:109.
121 Se t ex prop 1998/99:4 s 22.
122 Westerhäll 1994 s 11. Se även Lind, A-S, Sociala rättigheter i förändring, En konsti-
tutionellrättslig studie, ak avh s 34 ff.
123 En positiv rättighet anses som regel innefatta rätt att få tillgång till en tjänst eller 
särskild förmån som tillhandahålls av någon annan. En negativ rättighet, eller även kallad 
frihet, innebär rätten att slippa något, se Rynning 1994 s 70.
124 Westerhäll 1994 s 44.
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i fråga om rättighetsbegreppet, även avseende patienträttigheter.125 Hon 
nämner konventionsskyddade rättigheter, grundlagsskyddade rättigheter, 
lagstadgade rättigheter, juridiska kvasirättigheter, samt slutligen rent mora-
liska rättigheter.126

I förarbetena till HSL påpekas att frågor om patientens ställning i hälso- 
och sjukvården kommit att uppmärksammas alltmer och att åtgärder också 
vidtagits i syfte att stärka patienternas ställning.127 Bland dessa åtgärder 
nämns att hälso- och sjukvårdspersonalens förhållande till patienten när-
mare klarlagts genom äTL.128 Till exempel ålades hälso- och sjukvårds-
personalen genom äTL att vinnlägga sig om att ge patienten sakkunnig 
och omsorgsfull vård, att utforma och genomföra vården i samråd med 
patienten, att visa patienten omtanke och respekt samt en skyldighet att 
informera patienten om hennes hälsotillstånd och om de behandlingsme-
toder som står till buds. Vidare anges att patientens ställning stärkts genom 
det faktum att hon givits ställning som part i ärenden hos Ansvarsnämnden 
samt att hon också givits rätt att överklaga Ansvarsnämndens beslut.129 
Patientens ställning ansågs också ha stärkts genom införandet av lagen 
(1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården. Utöver 
detta hade också patientens möjligheter att få ersättning för behandlings- 
och läkemedelsskador ökat avsevärt genom införandet att patient- och 
läkemedelsförsäkringarna eftersom fel eller försummelse hos personal inte 
längre behövde visas för att ersättning skulle utgå. Det er  inrades också om 
patientens förstärkta skydd genom att regler om handlingssekretess och 
tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården införts i dåvarande sekretesslagen 
(1980:100). Det bör även nämnas att det i förarbetena till HSL underströks 
att hälso- och sjukvården självklart bör utgå från att den enskilde har ett 
ansvar för sin egen hälsa.130

Sammantaget kan konstateras att patientens ställning i hälso- och sjuk-
vården successivt har stärkts samtidigt som patientens eget ansvar ökat 
parallellt med hennes anspråk på hälso- och sjukvården. Patientens och 
hennes närståendes erfarenheter av hälso- och sjukvården kan ge värdefull 
information om vårdens kvalitet och säkerhet. Slutligen kan påpekas att 

125 Rynning 1994 s 69–73. 
126 Rynning 1994 s 72. År 2011 påpekar Rynning att det övergripande begreppet patien-
tens rättsliga ställning kan vara enklare att använda om man vill undvika terminologiska 
oklarheter rörande de olika rättigheterna, Rynning 2011 s 308 f.
127 Prop 1981/82:97 s 46.
128 A prop s 46 f.
129 A prop s 47. Från och med 1 januari 2011 har patienten inte längre ställning som part 
i ärenden hos HSAN och patienten har inte heller någon möjlighet att överklaga HSAN:s 
beslut. Betyder detta att patientens ställning nu försvagats?
130 A prop s 58.
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regeringen nyligen tillsatt en utredare som fått i uppdrag att föreslå hur 
patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan 
stärkas.131 Utredaren ska också lämna förslag till en ny patientlagstiftning 
där bestämmelser med betydelse för patientens ställning samlas. I kapitel 
sju återkommer jag till patientens möjligheter att påverka patientsäkerhet 
och kvalitetssäkring.

2.3 Den utförande delen
2.3.1 Vårdgivare

2.3.1.1 Begreppet vårdgivare
Vårdgivaren har det övergripande ansvaret för vårdens bedrivande, patient-
säkerhet och kvalitetssäkring. Det är därför viktigt att det står klart vem det 
är som är vårdgivare och som därmed har detta vårdgivaransvar. Tillsyns-
myndigheten behöver känna till det för sin tillsyn och patienten behöver 
veta vem som är vårdgivare för att kunna rikta eventuell kritik till denna. 
Vårdgivaren måste även själv vara klar över vem som har vårdgivaransvaret 
för att kunna fullgöra de skyldigheter som enligt lag åligger denna.

Trots att de krav som ställs på hälso- och sjukvården i HSL riktas mot 
vårdgivarna, innehåller denna lag inte någon definition av begreppet vård-
givare. För att klart kunna utpeka vem som är vårdgivare och därmed har 
skyldighet att uppfylla de skyldigheter som följer av olika författningar är 
det dock viktigt att innebörden av begreppet inte kan missförstås. Situa-
tioner där det är avgörande att det är klarlagt vem som är vårdgivare är 
till exempel vid fullgörandet av skyldigheterna att bedriva ett systema-
tiskt patientsäkerhetsarbete som åligger vårdgivaren enligt tredje kapitlet 
PSL, anmälningsskyldigheten av verksamhet till vårdgivarregistret enligt 
2:1 PSL, den anmälningsskyldighet enligt Lex Maria som stadgas i 3:5 PSL 
eller i fråga om åtgärder som Socialstyrelsen kan vidta mot vårdgivare 
enligt 7:23–28 PSL. Som redan nämnts finns inte någon legaldefinition av 
begreppet vårdgivare i HSL, men av 1:3 PSL framgår att med vårdgivare 
avses:

Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjuk-
vård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt 

131 Kommittédirektiv 2011:25 Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlag-
stiftning. Senast den 30 juni 2012 ska ett delbetänkande med förslag på hur patientens 
ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas lämnas. Slutredovis-
ningen med förslag till en ny patientlag ska lämnas senast den 1 januari 2013.
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annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och 
sjukvård.

Regeringen valde samma definition som används i 1:3 PDL, med undan-
tag för begreppen offentlig respektive enskild vårdgivare eftersom de inte 
används i PSL.132 I den numera upphävda 1:3 LYHS stadgades att:

Med vårdgivare avses fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver 
hälso- och sjukvård.133

I PSL förekommer inte längre rekvisitet yrkesmässigt bedriven verksamhet, 
men av specialmotiveringen framgår att någon ändring i sak i för hållande 
till 1:3 LYHS inte är avsedd.134 Detta borde betyda att det fortfarande 
ska vara fråga om en yrkesmässig verksamhet. Att det ska vara fråga om 
yrkesmässig verksamhet har sitt ursprung i Lagrådets yttrande över bestäm-
melsen.135 Lagrådet påpekade att begreppet vårdgivare har betydelse bland 
annat vid bedömningen av om Socialstyrelsen kan ingripa  mot den som 
utövar verksamhet med anknytning till hälso- och sjukvårdsverksamhet. 
Eftersom Lagrådet ansåg det orimligt om Socialstyrelsens tillsyn även skulle 
avse all icke yrkesmässig verksamhet förespråkades en begränsning till yrkes-
mässig verksamhet. I förarbetena till PSL ansågs definitionen av begreppet 
vårdgivare i LYHS inte tillräckligt tydlig, varför en något modifierad defini-
tion infördes i PSL.136

Definitionen i LYHS var kortfattad och lämnade utrymme för svårig-
heter att klart utpeka vem som är att anse som vårdgivare i bemärkelsen 
ansvarig för vissa skyldigheter som stadgas i lag och andra föreskrifter. 
I författningskommentaren till denna bestämmelse som ursprungligen 
infördes i 2 § tredje stycket lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och 
sjukvården (TL), framhålls att staten, landsting, kommuner, aktiebolag 
eller stiftelser kan vara vårdgivare, liksom även en person som bedriver 

132 Prop 2009/10:210 s 81. Någon ändring i sak är inte avsedd. I 1:3 PDL föreskrivs 
att vårdgivare är: Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och 
sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vård-
givare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och 
sjukvård (privat vårdgivare). Samma definition används i Socialstyrelsens föreskrifter 
(SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.
133 Mina kursiveringar. Denna definition av begreppet vårdgivare används också bland 
annat i 2 § Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2004:11 om ansvar för remisser för patien-
ter inom hälso- och sjukvården, 1:2 i SOSFS 2005:12 om ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, 2:1 i SOSFS 2005:28 om anmälningsskyldighet 
enligt Lex Maria samt i 2 § SOSFS 2005:29 om utfärdande av intyg inom hälso- och 
sjukvården m m.
134 Prop 2009/10:210 s 189.
135 Prop 1997/98:109 s 274 f.
136 Prop 2009/10:210 s 81.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   55 2011-10-06   09.07



56

enskild näringsverksamhet.137 Som exempel på enskild näringsverksam-
het nämns tandläkare med egen praktik som bedrivs i form av enkelt 
bolag. Vårdgivare kan alltså vara olika associationsrättsliga subjekt eller 
enskilda läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, logopeder, naprapater 
eller optiker med egen verksamhet. Däremot används begreppet vård-
givare inte avseende dem som är anställda hos en vårdgivare.138

Ordalydelsen i 1:3 PSL kan fortfarande lämna utrymme för vissa 
oklarheter. Ett landsting är att betrakta som vårdgivare i fråga om sådan 
hälso- och sjukvård som landstinget har ansvar för. Landstingets ansvar 
för hälso- och sjukvården regleras i HSL. Detta betyder att landstinget är 
vårdgivare i fråga om hälso- och sjukvård som landstinget enligt bestäm-
melser i HSL har ansvar för. Av 1:3 PSL följer dock att även annan juri-
disk person eller enskild näringsidkare är vårdgivare om de bedriver hälso- 
och sjukvård. Det står inget om att landstinget ska bedriva hälso- och 
sjukvård för att anses vara vårdgivare, utan det lagstadgade ansvaret för 
hälso- och sjukvården räcker.

Det är viktigt att det i avtalet mellan sjukvårdshuvudmannen och en 
enskild vårdgivare regleras hur kvalitetssäkringen ska säkerställas, vem 
som i egenskap av vårdgivare ska anmäla verksamheten till Socialstyrel-
sens vårdgivarregister etc. Den enskilda vårdgivaren torde ha det primära 
an  svaret för kvalitet och patientsäkerhet avseende den vård som bedrivs, 
medan landstinget såsom sjukvårdshuvudman fortfarande har det yttersta  
ansvaret att tillhandahålla vård av viss kvalitet. Utformningen av avtalen 
får således avgörande betydelse för att säkerställa var vårdgivaransvaret 
ligger och hur det fördelas.

Begreppet vårdgivare definieras även i PSkL.139 Av 5 § PSkL framgår 
att med vårdgivare avses:

Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och 
sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för 
(offentlig vårdgivare) samt enskild som bedriver hälso- och sjukvård (privat 
vårdgivare).

Bakgrunden till definitionen av begreppet vårdgivare i PSkL var att Lag-
rådet hade invändningar mot den kortfattade definitionen i remissförsla-
get, vilken hade följande lydelse:140

Vårdgivare: fysisk eller juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård.

137 Se prop 1995/96:176 s 93. Bestämmelsen fanns i 2 § TL.
138 Tidigare fanns inte någon legaldefinition av begreppet vårdgivare varför det ibland 
förekom att man använde begreppet även i fråga om hälso- och sjukvårdspersonalen.
139 PSkL trädde i kraft den 1 januari 1997.
140 A prop s 148.
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Lagrådets förslag avsåg att klargöra att en statlig myndighet, ett landsting 
eller en kommun som enligt lag har ansvar för en viss verksamhet behåller 
egenskapen av vårdgivare även om verksamheten läggs ut på entrepre-
nad.141 Landstinget eller kommunen anses följaktligen ha fortsatt vård-
givaransvar för den vård som genom avtal lagts ut på entreprenad, vilket 
medför att både landstinget eller kommunen och entreprenören är att 
betrakta som vårdgivare.142 Lagrådet påpekade även att det framgår av 
författningskommentaren att definitionen är avsedd att utesluta hälso- 
och sjukvårdspersonal i fråga om begreppet vårdgivare. Detta gäller även 
i alla andra sammanhang – när man talar om vårdgivare är det inte hälso- 
och sjukvårdspersonalen som avses, även om det är personalen som de 
facto meddelar vården.

I propositionen till PSL framhåller regeringen att ett privat företag 
som bedriver hälso- och sjukvård är att betrakta som vårdgivare i lagens 
mening oavsett om en kommun eller ett landsting träffat avtal med 
företaget att tillhandahålla hälso- och sjukvård.143 I betänkandet anför 
Patientsäkerhetsutredningen att det är avgörande vem som bedriver vår-
den.144 Om Socialstyrelsen i sin tillsynsverksamhet finner allvarliga miss-
förhållanden på en klinik inom ett universitetssjukhus, ska ett eventuellt 
föreläggande om att avhjälpa missförhållandena således riktas mot den 
juridiska personen som utgörs av det landsting inom vilket sjukhuset är 
beläget. Vidare konstateras att det finns många olika organisationsformer 
inom hälso- och sjukvården, till exempel enmansföretag där yrkesutöva-
ren och vårdgivaren är en och samma person, men också aktiebolaget 
Praktikertjänst som består av ca 2 500 driftsenheter vars ställföreträdare 
är anställda av Praktikertjänst AB. I lagens mening är det Praktikertjänst 
AB som är vårdgivare och inte de enskilda verksamhetsutövare som är 
anställda av Praktikertjänst AB.145

Om Socialstyrelsen skulle fatta beslut om föreläggande mot någon 
driftsenhet inom Praktikertjänst AB torde föreläggandet följaktligen 
riktas mot vårdgivaren Praktikertjänst AB och inte den enskilda drifts-
enheten. även i fråga om anmälan till vårdgivarregistret och anmälan 
enligt Lex Maria torde det vara Praktikertjänst AB såsom vårdgivare som 
har ansvar att säkerställa att skyldigheterna uppfylls även om uppgiften 
delegerats till någon annan. Varken i propositionen eller i betänkandet 

141 Prop 1995/96:187 s 148.
142 Enligt 12 § PSkL är det den offentliga vårdgivaren som har ansvar för att teckna en 
patientskadeförsäkring.
143 Prop 2009/10:210 s 80.
144 SOU 2008:117 s 307.
145 A bet s 308.
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nämns något om detta. Emellertid påpekar Patientsäkerhetsutredningen 
att i omfattande och komplexa verksamheter som till exempel landsting-
ens hälso- och sjukvårdsverksamhet måste höga krav ställas på hur ansva-
ret delegeras.146 Om delegeringen av ansvaret leder till att vårdgivaren 
avhänder sig sina möjligheter att överblicka och kontrollera verksamhe-
ten därför att ansvaret för patientsäkerheten sprids på många befattnings-
havare, bör detta enligt utredningen falla tillbaka på vårdgivaren. Efter-
som vårdgivaren har det yttersta ansvaret för verksamheten, och därmed 
vårdens kvalitet, bör det inte heller vara möjligt att frånträda detta ansvar.

Åtskilliga bestämmelser riktar sig explicit till vårdgivaren och det är 
avgörande att det står klart vem det är som avses och därmed har över-
gripande skyldigheter och ansvar. Mot bakgrund av detta kan argumen-
teras för att definitionen av begreppet vårdgivare i PSL skulle behöva 
förtydligas ytterligare för att undvika oklarheter i detta avseende. Ett sätt 
skulle kunna vara att lagfästa hur ansvaret ska fördelas för det fall vård-
givaren delegerat ansvaret på ett sådant sätt att det blir svårt att överblicka 
och kontrollera verksamheten. Som Patientsäkerhetsutredningen anfört 
borde ansvaret i en sådan situation falla tillbaka på huvudmannen. 

Slutligen kan konstateras att ordalydelsen i 1:3 PSL har medfört ett 
visst förtydligande av begreppet vårdgivare. Innebörden har dock inte 
förändrats i förhållande till 1:3 LYHS och det har inte utvecklats något 
förklarande resonemang i förarbetena till PSL.

2.3.1.2 Offentliga vårdgivares särskilda ansvar
Enligt bestämmelserna i HSL har landstingen och kommunerna det 
direkta och övergripande ansvaret för att meddela hälso- och sjukvård 
och det är de som i flera sammanhang brukas kallas sjukvårdshuvudmän. 
I förarbetena till HSL framhålls att ”den som har ett författningsregle-
rat ansvar för att vård meddelas betecknas huvudman”.147 Bestämmelser 
som uttryckligen pekar ut landstingens ansvar för hälso- och sjukvård 
finns i 3–16 §§ HSL och regler som gäller kommunernas ansvar finns i 
17–25 §§ HSL.

146 SOU 2008:117 s 308.
147 Prop 1981/82:97 s 33. Se även prop 2005/06:1 s 20. Landsting och kommun är de 
som huvudsakligen kallas sjukvårdshuvudmän, men det händer att även andra vård givare 
kallas huvudmän för den sjukvårdsverksamhet de bedriver. I denna avhandling är det 
emellertid landsting och kommun som avses med sjukvårdshuvudmän av den anled-
ningen att det är de som har det lagstadgade ansvaret enligt HSL att meddela hälso- och 
sjukvård.
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Varje landsting ska enligt 3 § HSL erbjuda en god hälso- och sjukvård 
åt dem som är bosatta inom landstinget.148 Vidare föreskrivs att lands-
tinget även i övrigt ska verka för en god hälsa hos hela befolkningen.149 
Det lagstadgade ansvaret innebär emellertid inte någon skyldighet för 
sjukvårdshuvudmannen att själv bedriva verksamheten, utan driften av 
verksamheten kan ligga på någon annan fysisk eller juridisk person som 
då betecknas som vårdgivare.150 I 3 § tredje stycket HSL stadgas där-
för att landstinget får sluta avtal med någon annan att utföra de uppgif-
ter som landstinget ansvarar för enligt HSL. Om ett sådant avtal ingås 
ska landstinget ange de särskilda villkor som gäller för överlämnandet. 
Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 1993 och syftar till att öka 
inslagen av konkurrens i den kommunala verksamheten. I specialmotive-
ringen framhålls emellertid att ansvaret för den övergripande ledningen 
rörande landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård inte får 
överlåtas på annan huvudman.151 Detta innebär bland annat att generella 
beslut om vårdens organisation och dimensionering inte får överlåtas till 
en entreprenör.

Kommun och landsting får enligt 3:16 kommunallagen (1991:900) 
(KL) efter beslut av fullmäktige överlämna vården av en kommunal ange-
lägenhet till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en 
ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ, även kalla de kom-
munala företag. En förutsättning för ett överlämnande är dock att det 
inte är fråga om en angelägenhet för vars handhavande särskild ordning 
föreskrivits. Vården av en angelägenhet som innefattar myndighetsutöv-
ning får enligt 11:6 RF endast överlämnas om det finns stöd för det i lag. 
Sjukvårds huvudmännen kan bedriva hälso- och sjukvård i egen regi, kon-
kurrensutsätta egenregiverksamhet genom driftentreprenad, köpa enstaka 
vårdplatser eller tjänster, privatisera verksamhet eller genom att införa ett 
valfrihetssystem.

Landstingets ansvar omfattar inte sådan hälso- och sjukvård som en 
kommun inom landstinget har ansvar för. Enligt 18 § HSL har kom-
munen ansvar för att erbjuda god hälso- och sjukvård till dem som bor i 
särskilda boenden för stöd och service för äldre människor som behöver 

148 Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) 
och stadigvarande vistas inom landstinget. Det som sägs i HSL om landsting gäller också 
kommuner som inte ingår i ett landsting.
149 I 1:4 KL föreskrivs att medlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast 
egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där. I samma lagrum slås fast att 
medlem av landsting är den som är medlem av en kommun inom landstinget. I folkbok-
föringslagen (1991:481) finns regler bland annat för var en person ska anses folkbokförd.
150 Prop 1981/82:97 s 33.
151 Prop 1992/93:43 s 22.
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stöd. Kommunens ansvar omfattar även boenden med särskild service för 
människor som av fysiska, psykiska eller av andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring.

Som framgår av 18 § fjärde stycket HSL omfattar kommunens ansvar 
inte sådan hälso- och sjukvård som meddelas av läkare. Avsaknaden av 
läkare inom den kommunala hälso- och sjukvården medför att det måste 
finnas en annan kategori yrkesutövare som har det medicinska ansvaret. 
Detta ansvar faller enligt 24 § HSL på den medicinskt ansvariga sjuk-
sköterskan. Enligt 26 d § HSL ska landstingen avsätta de läkarresurser 
som behövs för att enskilda inom kommunerna ska kunna erbjudas god 
hälso- och sjukvård i särskilda boenden och ordinära boenden som kom-
munerna har ansvar för enligt 18 § HSL. Landstingen och kommunerna 
ska sluta avtal om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan. 
Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet ges kom-
munerna enligt 26 d § tredje stycket HSL rätt att på egen hand anlita 
läkare och få ersättning för sina kostnader av landstinget. I förarbetena 
till bestämmelsen anförs att enskildas behov, men också landstingets 
organisering av hälso- och sjukvården, ska beaktas på ett rationellt sätt 
i avtalet.152 Vidare påpekas att det är angeläget att de patienter som ges 
insatser inom hemsjukvården – och som ofta är förhållandevis svårt sjuka 
personer med stora vård- och omsorgsbehov och nedsatt autonomi – vid 
behov också får tillgång till läkarvård i boendet utöver de vårdinsatser 
som ges av sjuksköterskor med flera.

Beträffande den offentliga vården är det den eller de nämnder som avses i 
10 och 22 §§ HSL som ytterst är att betrakta som vårdgivare och som utgör 
ledningen för verksamheten. Den politiska organisationen kan dock skilja 
sig mellan olika landsting och kommuner. Detta är också avsikten eftersom 
principen om kommunalt självstyre anses vara det bästa sättet att tillvarata 
och tillgodose lokala intressen och behov.153 Beträffande privat hälso- och 
sjukvård är det den valda associationsformen som avgör vem som är den 
juridiska personen och därmed anses vara vårdgivare. Det kan också röra 
sig om en legitimerad läkare som ensam bedriver hälso- och sjukvård i egen 
regi. Hon är då både vårdgivare och tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen. 
I de fall ett landsting har ingått avtal med en privat aktör om att meddela 
hälso- och sjukvård är det den privata aktören som är att betrakta som 
vårdgivare, men om landstinget avhänt sig ansvaret på ett oklart sätt torde 
ansvaret falla tillbaka på landstinget. Det framstår som att såväl landstinget 
som den privata vårdgivaren betraktas som vårdgivare.

152 Prop 2005/06:115 s 44.
153 Se nedan avsnitt 3.2.
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Som redan framgått utövas ledningen av landstingens hälso- och 
sjukvård enligt 10 § HSL av en eller flera nämnder, för vilka gäller vad 
som föreskrivs om nämnder i KL. Hänvisning görs också till de särskil-
da bestämmelser som finns om gemensam nämnd i lagen (2003:192) 
om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Beträffande 
den kommunala hälso- och sjukvården stadgas i 22 § HSL att ledning-
en av kommunens hälso- och sjukvård utövas av den eller de nämnder 
som kommunfullmäktige enligt 2:4 socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 
bestämmer. även för kommunen gäller de särskilda bestämmelser som 
finns i lagen om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.154

En viktig bestämmelse för kvalitetssäkringen finns i 3:8 KL. Där stad-
gas att det ska finnas revisorer för granskning av den verksamhet som 
bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde.155 Stadgandet i 3:9 KL har 
betydelse för hälso- och sjukvårdens inriktning. I bestämmelsen föreskrivs 
att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt för kommunen eller landstinget, som till exempel mål och 
riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga frågor samt 
nämndernas organisation och verksamhetsformer. Enligt 3:13 KL beslu-
tar nämnderna i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt 
lag eller annan författning ska handha, samt i frågor som fullmäktige har 
delegerat till dem. I 3:14 KL föreskrivs att det är nämnderna som bereder 
fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Det finns inte någon bestämmelse som ålägger landstingen skyldighet 
att erbjuda all vård som finns156 och det finns inte heller någon besvärs-
regel gentemot landstingens erbjudande av vård.157 Den enskilda patien-
ten har således inte någon möjlighet att anföra förvaltningsbesvär med 
stöd av HSL. Landstingsfullmäktiges beslut att erbjuda viss vård kan 
endast angripas genom så kallad laglighetsprövning enligt tionde kapitlet 
KL. En medborgare kan klaga på att det beslut som landstingsfullmäk-
tige fattat är olagligt och om domstolen i ett sådant fall skulle finna att 
landstingsfullmäktiges beslut är olagligt upphävs det. Något nytt beslut 
fattas däremot inte.

154 Avseende en kommun som inte ingår i ett landsting utövas ledningen av den hälso- 
och sjukvård som avses i 18 § första eller andra stycket HSL i enlighet med 10 § HSL. 
Det vill säga samma regel som gäller för organisationen av landstingens ledning. Detta 
framgår av 22 § 2 st HSL.
155 Se nedan avsnitt 2.5.2.1.
156 Johansson & Sahlin s 115.
157 A a s 119.
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2.3.1.3 Myndighetsutövning inom hälso- och sjukvården
Som nämnts får landsting sluta avtal med någon annan om att denne 
ska utföra de lagstadgade skyldigheter som åligger landstinget, men det 
finns ett undantag. I 3 § tredje stycket andra meningen HSL stadgas att 
en uppgift som innefattar myndighetsutövning inte utan särskilt lagstöd 
får överlämnas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller 
en enskild.158 I förarbetena framhålls att rättsläget i viss mån är oklart 
när det gäller att närmare precisera vilka uppgifter som är att betrakta 
som myndighetsutövning inom hälso- och sjukvården.159 Vidare anförs 
att den subventionerade vården i och för sig kan uppfattas som en för-
mån för enskild, men eftersom vården i princip ska vara tillgänglig för 
alla som söker den, kan tilldelningen knappast uppfattas som beslut om 
förmån för enskild och därmed inte heller uppfattas som myndighets-
utövning. Regeringen påpekar att inom den psykiatriska tvångsvården 
och inom smittskyddet är det dock uppenbart att vissa uppgifter innefat-
tar myndighetsutövning. Beträffande hälso- och sjukvården i övrigt kan 
själva vårduppgifterna – och med dem sammanhängande beslut som fat-
tas uteslutande utifrån medicinska indikationer – mer sällan anses som 
myndighetsutövning.

Sahlin nämner flera olika typer av myndighetsutövning inom hälso- 
och sjukvården.160 Den mest typiska myndighetsutövningen mot patien-
ter sker med stöd av tvångslagstiftning som till exempel LPT, smittskydds-
lagen och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).161 
Myndighetsutövning i enlighet med nämnda författningar utgörs av 
olika tvångsåtgärder som vidtas gentemot den enskilda patienten. Vidare 

158 I 11:6 st 3 RF föreskrivs att förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, 
samfällighet, stiftelse, registrerat trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar 
eller till en enskild individ. Dock krävs lagstöd i de fall överlämnandet av förvaltnings-
uppgifter innefattar myndighetsutövning. I prop 1971:30 med förslag till lag om all-
männa förvaltningsdomstolar m m s 331 f behandlas begreppet myndighetsutövning. 
Där framhålls bland annat att det är fråga om ”utövning av befogenhet att för enskild 
bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jäm-
förbart förhållande.” Vidare anges att ”[g]emensamt för all myndighetsutövning är, att 
det rör sig om beslut eller andra åtgärder, som ytterst är uttryck för samhällets makt-
befogenheter för medborgarna”. Myndighetsutövning kan röra sig om såväl gynnande 
beslut såsom tillstånd att driva viss verksamhet som ett beslut som medför förpliktelser 
för enskilda. Se även Madell T, Avtal mellan kommuner och enskilda. – Avtalsslut och 
rättsverkningar, s 25 ff; Marcusson L, Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet, 
s 67 f; Hellners T, Malmqvist B, Förvaltningslagen med kommentarer, s 23 ff; Strömberg 
H, Allmän förvaltningsrätt, 2006, s 19 ff.
159 Prop 1992/93:43 s 22.
160 Sahlin 1991 s 308–329.
161 A a s 311 f.
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pekar Sahlin på myndighetsutövning som sker enligt annan lagstiftning, 
till exempel abortlagen (1974:595), steriliseringslagen (1975:580) samt 
lagen (1995:831) om transplantation.162 Som exempel på myndighets-
utövning i dessa fall kan nämnas avslag på begäran av abort, vägran att 
genomföra sterilisering eller beslut om transplantation. Tillämpning av 
LGI omfattar också myndighetsutövning. Exempel härpå är beslut om 
särskild prövning vid insemination eller befruktning utanför kroppen.

Det kan även diskuteras om läkemedelsförskrivning kan utgöra myn-
dighetsutövning. Om en läkare vägrar att skriva ut ett läkemedel som 
patienten önskar skulle läkarens beslut å ena sidan kunna anses utgöra 
myndighetsutövning genom att det är ett ensidigt beslut som – i detta 
fall – inte är gynnande för patienten. Å andra sidan föreligger inte någon 
definitiv beroendeställning mellan patient och läkare eftersom patienten 
kan välja att vända sig till en annan läkare för att få läkemedlet utskri-
vet. Därmed skulle det kunna hävdas att läkemedelsförskrivning inte kan 
utgöra myndighetsutövning. Det finns förstås ingen garanti för att läkare 
nummer två efterkommer patientens begäran. Rynning har kort berört 
frågan om läkemedelsförskrivning kan anses utgöra myndighetsutövning 
mot enskild. Som exempel nämner hon att en läkare som förskrivit läke-
medel till en patient i syfte att hjälpa en patient att ta sitt liv möjligen 
skulle kunna ställas till svars för tjänstefel under förutsättning att läke-
medelsförskrivningen anses utgöra myndighetsutövning mot enskild.163 
Hon konstaterar dock att det framstår som något oklart huruvida en 
sådan förskrivning skulle kunna anses som myndighetsutövning.

2.3.1.4 Privata vårdgivare
Som framgått har sjukvårdshuvudmännen, det vill säga landstingen och 
kommunerna, det övergripande ansvaret för att meddela patientsäker vård 
av god kvalitet. Ansvaret kan dock i viss utsträckning överlåtas till privata 
verksamhetsutövare som finansieras helt eller delvis av offentliga medel, 
genom försäkringspremier eller patientavgifter. Privat vård kan finansie-
ras med offentliga medel genom att sjukvårdshuvudmän genom vård-
avtal, samverkansavtal eller entreprenadavtal köper tjänster från privata 
vårdgivare.164 I sådana fall tillämpas bestämmelserna i lagen (2007:1091) 
om offentlig upphandling (LOU). Verksamhet kan också bolagiseras, en 
privat entreprenör kan ta över driften av en offentlig verksamhet och det 

162 Sahlin 1991 s 313 f.
163 Rynning 2009 s 116.
164 Prop 1995/96:176 s 45.
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förekommer även varianter där vårdpersonal driver vårdverksamheter i 
egen regi, så kallad avknoppning.

Vid sidan av vårdavtalen finns möjlighet för privatpraktiserande läkare 
och sjukgymnaster att vara verksamma med offentlig ersättning genom 
bestämmelser i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, respektive 
lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik.165 Dessa läkare och 
sjukgymnaster brukar anses arbeta enligt den nationella taxan.166 Lands-
tingen och kommunerna ska tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster 
genom att sluta avtal med externa vårdgivare med stöd av lagen (2008:962) 
om valfrihetssystem (LOV).167 Av 5 § fjärde stycket HSL framgår att när ett 
landsting beslutat att införa ett vårdvalssystem ska LOV tillämpas. Enligt 
8:1 LOV ska den upphandlande enheten godkänna samtliga sökande som 
uppfyller de krav som angetts i annonsen och förfrågningsunderlaget. 
Detta betyder att landstinget har skyldighet att godkänna och ingå avtal 
med de nyss nämnda. Det finns också privata vårdgivare som endast finan-
sieras genom patientavgifter.

Det är viktigt att de avtal som ingås mellan landstingen och andra 
vårdgivare omfattar och reglerar samtliga krav som lagstiftaren ställer på 
hälso- och sjukvården. Landstingen måste således ställa krav på tjänsten 
och följa upp om kraven uppnås. Höga krav ställs på utformningen av 
avtalen samt att de kriterier som anges för att patientsäkerhet och god 
kvalitet är tydligt utformade. Det kan emellertid ifrågasättas om det finns 
risk för att kvalitet får stå tillbaka för kostnadseffektivitet. Landstings-
revisorerna ska dock enligt bestämmelser i KL granska hur offentliga 
medel används, vilket torde medföra att hälso- och sjukvårdsverksamhet 
som baseras på avtal av olika slag också granskas.

Bestämmelserna i 2–2 h §§ HSL är tillämpliga på all hälso- och sjuk-
vård, såväl offentlig som privat. Detta innebär att de etiska principerna 
– människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och kostnads-
effektivitetsprincipen – ska vara vägledande för vårdens bedrivande oav-
sett driftsform. Likaså ska de kvalitetskrav som uppställs i 2 a–h §§ HSL 
uppnås och patientens krav och förväntningar om god vård och trygghet 
i vården och behandlingen ska tillgodoses även av privata vårdgivare. En 
privat vårdgivare har dock inte någon motsvarande skyldighet att erbjuda 
vård enligt 3 § HSL som landstinget har. Detta kan till exempel få bety-
delse i fråga om kravet i 2 a § andra punkten HSL på lätt tillgänglig vård.

165 Socialstyrelsen, Nationell handlingsplan för hälso- och sjukvården, Slutrapport s 58.
166 Nationella taxan är ett samlingsbegrepp för de författningar som reglerar verksamhet 
och ersättning till läkare och sjukgymnaster.
167 SOU 2008:15 s 279.
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2.3.2 Hälso- och sjukvårdspersonal
Det krävs kompetent och välutbildad hälso- och sjukvårdspersonal för 
att en säker hälso- och sjukvård av god kvalitet ska kunna bedrivas. Av 
2 e § HSL framgår bland annat att där det bedrivs hälso- och sjukvård 
ska det finnas den personal som behövs för att kunna ge god vård. Per-
sonalens betydelse för god vård uppmärksammades redan i 1901 års 
lasarettsstadga och sjukstugestadga samt i den efterföljande lagen från år 
1928 om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus.168

Det regelverk som rör hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter, 
kompetens och behörighet är stort och komplext. Den stora mängden 
bindande föreskrifter, allmänna råd, lokala föreskrifter och vårdgivares 
riktlinjer gör systemet svårt att överblicka. I denna avhandling ligger 
fokus i detta avseende i huvudsak på bestämmelser i PSL, patientsäker-
hetsförordningen (2010:1369) (PSF) och Socialstyrelsens föreskrifter.

Av flera anledningar är det avgörande att reda ut vem som tillhör hälso- 
och sjukvårdspersonalen. Bland annat är detta viktigt att veta eftersom 
den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen åläggs vissa lagstadgade 
skyldigheter. Det är också av stor betydelse att avgöra vem som tillhör 
hälso- och sjukvårdspersonalen eftersom denna står under samhällets till-
syn. Av 1:4 PSL framgår vad som avses med hälso- och sjukvårdsperso-
nal. Sedan den ursprungliga bestämmelsen infördes i äTL har den änd-
rats flera gånger. Med hälso- och sjukvårdspersonal avses enligt 1:4 PSL

1.  den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården, 
2.  personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar 

och som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter, 
3.  den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en 

legitimerad yrkesutövare, 
4.  apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller läm-

nar råd och upplysningar, 
5.  personal vid Giftinformationscentralen som lämnar råd och upp-

lysningar, 

168 I 10 § 1 mom 5 p i Kongl Maj:ts Nådiga lasaretsstadga gifven Stockholms slott den 
18 Oktober 1901 föreskrivs att vid varje lasarett skola finnas ”nödig sjukvårdsbetjening”, 
och motsvarande bestämmelse fanns i 3 § 3 p i sjukhusstadgan från samma år. I 1928 års 
lag om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus stadgas i 6 § att ”[v]id sjukhus 
skall för dess behöriga skötande erforderlig personal finnas anställd. Personalen skall vara 
så talrik och hava sin tjänstgöring så ordnad, att nödig vila och ledighet kan beredas den-
samma. Sjukhus skall vara försett med den utrustning, som med hänsyn till dess ändamål 
kan anses av behovet påkallad.” Detta är ett tydligt uttryck för att man redan för drygt 
100 år sedan ansåg att det var viktigt att i lag föreskriva krav på personal och utrustning 
för vårdens ”behöriga skötande”.
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6.  personal vid larmcentral och sjukvårdsrådgivning som förmedlar 
hjälp eller lämnar råd och upplysningar till vårdsökande, eller 

7.  den som i annat fall enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd 
av denna lag tillhandahåller tjänster inom yrket under ett tillfälligt 
besök i Sverige utan att ha svensk legitimation för yrket. 

Den närmare innebörden av dessa sju punkter behandlas i avhandlingens 
femte kapitel. I kapitel fem analyseras också de rättsligt bindande krav 
avseende hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning som uppställs 
i PSL.

Tillsammans med vårdgivarna tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen 
kvalitetssäkringssystemets inre aktörer som utgör den utförande delen i 
systemet.

2.4 Den kontrollerande delen
2.4.1 Socialstyrelsen

2.4.1.1 Central förvaltningsmyndighet
Socialstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet för verksamhet som 
rör hälso- och sjukvården och har ett övergripande ansvar för olika upp-
gifter som hör samman med sådan verksamhet.169 Av 1 § andra stycket 
förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen, här kall-
lad instruktionsförordningen, följer att myndigheten ska verka för god 
hälsa och social välfärd samt omsorg och vård av hög kvalitet på lika vill-
kor för hela befolkningen. Regeringen har alltså genom instruktionsför-
ordningen ålagt Socialstyrelsen att verka i enlighet med de övergripande 
mål för hälso- och sjukvården som stadgas i 2 § HSL. Förutom i instruk-
tionsförordningen regleras Socialstyrelsens verksamhet och ansvar främst 
i sjunde kapitlet PSL samt i PSF.170

Socialstyrelsen har en central funktion i kvalitetssäkringssystemet, 
bland annat som ordinärt tillsynsorgan. Myndigheten har även uppgifter 
och funktioner som normgivare, utfärdare av legitimationer och behörig-
heter för hälso- och sjukvårdpersonal, kunskapsförmedlare samt instans 

169 Enligt 1 § förordning (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen är Socialstyrel-
sen förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medi-
cinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel, allt i den utsträckning 
det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden.
170 Socialstyrelsens uppgifter framgår även av myndighetens regleringsbrev.
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för klagomålshantering. Myndigheten utgör därmed den viktigaste av de 
yttre aktörerna i den kontrollerande delen i systemet. Som redan nämnts 
ligger fokus i denna avhandling på Socialstyrelsens tillsynsverksamhet 
och klagomålshantering.

Av 11 § instruktionsförordningen framgår att myndigheten drivs av 
en myndighetschef som enligt 18 § är anställd som generaldirektör.171 
Socialstyrelsen består förutom de stödjande funktionerna generaldirek-
törens stab, kommunikation och administration av fyra sakavdelningar; 
avdelningen för statistik och utvärdering, avdelningen för kunskapsstyr-
ning, avdelningen för regler och tillstånd samt avdelningen för tillsyn.172

2.4.1.2 Tillsyn
Den ordinära statliga tillsynen över hälso- och sjukvården och dess per-
sonal utövas i enlighet med 7:1 PSL av Socialstyrelsen.173 Myndigheten 
utövar tillsyn över landets alla sjukhuskliniker, vårdcentraler, privatläkare, 
privattandläkare, folktandvårdskliniker, särskilda boenden, skolhälsovår-
den, hälso- och sjukvård inom Kriminalvården, apotek m m. Den statliga 
tillsynen kompletterar vårdgivarens egenkontroll.

Det finns olika typer av tillsyn: verksamhetstillsyn, individtillsyn, riktade 
tillsynsinsatser på regeringens uppdrag samt nationella tillsynsinsatser på 
Socialstyrelsens eget initiativ. De regionala tillsynsenheterna genomför 
inspektioner i hälso- och sjukvården och under år 2010 genomfördes totalt 
1 779 inspektioner.174 Tillsynen över hälso- och sjukvården och dess perso-
nal kan till exempel leda till uppföljande tillsynsbesök, utredningar, kun-
skapsöversikter, kunskapsåterföringar och nationella riktlinjer. Vidare kan 
Socialstyrelsens individtillsyn också leda till att personer med riskbeteenden 
anmäls till HSAN. På yrkande av Socialstyrelsen kan sådana personer, efter 
nämndens prövning, åläggas återkallelse av legitimationen, föreskrift om 
prövotid eller någon annan behörighetsinskränkning.

Tillsynsavdelningen består av tre centrala avdelningar, enheten för natio-
nell samordning och enheten för tillsynsutveckling och från och med den 

171 Generaldirektör och myndighetschef för Socialstyrelsen är sedan 2008 Lars-Erik 
Holm som då ersatte Kjell Asplund.
172 Under tillsynsavdelningen ligger förutom de sex regionala tillsynsenheterna även 
enheten för nationell samordning, enheten för tillsynsutveckling och slutligen enheten 
för enskildas klagomål. Organisationsplan för Socialstyrelsen gällande från 1 april 2011, 
besöksdatum 2011-06-25. http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation/
Documents/Socialstyrelsen_org_april_2011.pdf. 
173 Försvarsmaktens hälso- och sjukvård är undantagen Socialstyrelsens tillsyn, se 7:1 
andra stycket PSL.
174 Socialstyrelsen, Årsredovisning 2010 s 44.
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1 januari 2011 finns även avdelningen för enskildas klagomål som är den 
centrala ingången till Socialstyrelsens klagomålshantering. Den operativa 
tillsynen över hälso- och sjukvårdsverksamheten och dess personal utövas 
av sex regionala tillsynsenheter (region nord, mitt, öst, sydväst, sydöst 
och region syd) som organisatoriskt ligger under tillsynsavdelningen. De 
regionala tillsynsenheterna – även kallade RT-enheter – har huvudkontor i 
Umeå, Örebro, Stockholm, Göteborg, Jönköping och Malmö. Inom varje 
RT-enhet finns en enhetschef och handläggare med bland annat juridisk, 
medicinsk eller omvårdnadskompetens. Enligt Socialstyrelsens årsredovis-
ning är 388 personer anställda på de regionala tillsynsenheterna.175

De sex RT-enheterna etablerades genom en omorganisation år 1990. 
Syftet var bland annat att förstärka, förbättra och utöka Socialstyrelsens 
tillsyn inom hälso- och sjukvården.176 Enligt regeringens förnyelsepolitik 
för den offentliga förvaltningen ansågs att de centrala ämbetsverken i allt 
högre grad skulle inrikta sin verksamhet på uppföljning, utvärdering och 
andra frågor, medan uppgifter av detalj- och rutinkaraktär som i första 
hand gäller enskilda kunde handläggas på lokal eller regional nivå. De 
regionala tillsynsenheternas tillsyn ansågs kräva tillgång till medicinsk, 
odontologisk och juridisk kompetens. Enligt föredragande statsrådet 
skulle RT-enheterna ha det primära ansvaret för handläggning av patient- 
och anmälningsärenden.177

2.4.1.3 Normgivning
Hälso- och sjukvårdslagstiftningen är till stor del utformad som ramlag-
stiftning. Detta förutsätter bland annat att berörda förvaltningsmyndig-
heter utfärdar föreskrifter till ledning för tillämpningen. Inom hälso- och 
sjukvården är det främst Socialstyrelsen som har bemyndigats att utfärda 
normer inom sitt verksamhetsområde.

Av 1:1 tredje stycket RF framgår att den offentliga makten utövas under 
lagarna. Detta innebär att riksdagen, som representant för Sveriges med-
borgare, enligt 1:4 andra stycket RF stiftar lagarna. I 8:2 RF slås bland 
annat fast att föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmän-
na, som gäller åliggande för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas 
personliga eller ekonomiska förhållanden, meddelas genom lag. Riksdagen 
kan dock med stöd av 8:3 RF bemyndiga regeringen att utfärda vissa före-
skrifter. Av 8:7 RF framgår att regeringen får utfärda föreskrifter inom sitt 
primärområde och inom detta primärområde får regeringen enligt 8:11 RF 

175 Socialstyrelsen, Årsredovisning 2010 s 87.
176 Prop 1988/89:130 s 18.
177 A prop s 19.
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bemyndiga en myndighet under regeringen att meddela föreskrifter. Om 
riksdagen bemyndigat regeringen att meddela föreskrifter i ett visst ämne, 
kan riksdagen också medge att regeringen bemyndigar en förvaltningsmyn-
dighet, så kallad subdelegation enligt 8:10 RF.

Riksdagens normgivningsmakt kan alltså delegeras till regeringen under 
förutsättning att stöd för detta finns i ett bemyndigande från riksdagen. 
Strömberg menar att beskrivningen av det delegeringsbara området är 
abstrakt och endast anger de intressen som föreskrifterna är avsedda att 
skydda.178 Eftersom bestämmelsen inte anger något om föreskrifternas 
innehåll medför detta, enligt Strömberg, att beskrivningen får relativt stor 
räckvidd. 

Ett exempel på hur riksdagen använt sig av möjligheten till bemyndi-
gande finns i 32 § HSL.179 I bestämmelsens första stycke föreskrivs att 
regeringen får meddela ytterligare föreskrifter som behövs till skydd för 
enskilda eller hälso- och sjukvårdens bedrivande i övrigt. Enligt andra 
stycket får regeringen överlåta åt Socialstyrelsen att meddela föreskrifter 
till skydd för enskilda. Bestämmelsen i 32 § HSL ger alltså inte regeringen 
mandat att överlåta åt Socialstyrelsen att meddela föreskrifter om hälso- 
och sjukvårdens bedrivande i övrigt, utan endast föreskrifter till skydd för 
enskilda.

även i PSL finns bemyndigande för regeringen att utfärda föreskrifter. 
Till exempel stadgas att regeringen, eller efter regeringens bemyndigande 
Socialstyrelsen, får meddela föreskrifter om behörighet och legitimation 
för hälso- och sjukvårdspersonalen (4:1 PSL), skyldigheter för hälso- och 
sjukvårdspersonalen som behövs till skydd för människors liv, personliga 
säkerhet eller hälsa (6:17 PSL).

Regeringen har utfärdat förordning (1985:796) med vissa bemyndi-
ganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m m, här förkortad 
bemyndigandeförordningen.180 Till exempel kan nämnas att enligt 2 § i 
bemyndigandeförordningen får Socialstyrelsen bland annat meddela före-
skrifter om hälso- och sjukvård enligt 32 § HSL till skydd för enskilda, om 
journalhandlingars innehåll, utformning, hantering och förvaring enligt 
tredje kapitlet 5, 6, 14, 15, 17 och 18 §§ PDL samt om undantag från 
föreskriften i 3:10 samma lag om signeringskrav.181 Socialstyrelsen får enligt 
4 § bemyndigandeförordningen bland annat utfärda ytterligare föreskrifter 
som behövs för verkställigheten av kravet på att kvaliteten i vården syste-

178 Strömberg 1999 s 107.
179 Koppling till 8:7 st 1 p 1 RF där regeringen ges möjlighet att efter bemyndigande i lag 
genom förordning meddela föreskrifter under förutsättning att föreskrifterna avser skydd 
för liv, personlig säkerhet eller hälsa.
180 Bemyndiganden för Socialstyrelsen finns även i andra författningar.
181 Bemyndigande för detta finns i 3:12 och 3:15 PDL.
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matiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras i enlighet med 31 § HSL. 
även i PSF finns bemyndigande för Socialstyrelsen att utfärda föreskrifter. 
Med stöd av 8:5 första stycket första och fjärde punkterna PSF får Social-
styrelsen meddela föreskrifter om vilka moment som ska ingå i vårdgivarens 
systematiska patientsäkerhetsarbete och vilka moment som ska ingå i en 
patientsäkerhetsberättelse. Av andra stycket i 8:5 PSF framgår att Social-
styrelsen även får meddela ytterliga föreskrifter om verkställigheten av PSL 
och PSF.

För att ge 31 § HSL ett preciserat innehåll som stöd för den praktis-
ka verksamheten har Socialstyrelsen utnyttjat sin behörighet att utfärda 
föreskrifter och tolkat vad fullgörande av lagen innebär. Under hösten 
2005 utkom Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet 
och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården som ersatte de tidigare före-
skrifterna och allmänna råden från 1996 om kvalitetssystem i hälso- och 
sjukvården som i sin tur ersatte 1993 års föreskrifter om kvalitetssäkring i 
hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Redan i Social styrelsens föreskrif-
ter från 1993 (vilka trädde i kraft 1 januari 1994) hänvisas till de i lag 
uppställda kraven om god vård som förutsättning för en hög och jämn 
kvalitet i verksamheten. Vidare anges i kommentaren till föreskrifterna 
att ”för att säkerställa målinriktningen och kraven på patientsäkerhet 
är ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete nödvändigt”.182 Vårdgivarens 
ansvar för arbetet med kvalitetssäkringen betonas och det framhålls att 
det i ”ledningsansvaret för hälso- och sjukvården ingår ett övergripande 
ansvar för kvalitetssäkringen […]”.183 Slutligen anges i 1993 års kvali-
tetsföreskrifter att en förutsättning för att kvalitetsarbetet ska bli fram-
gångsrikt är att de ansvariga är medvetna om vikten av kvalitetssäkringen 
samt betydelsen av att stimulera medarbetarna till kvalitetstänkande i det 
dagliga arbetet. Socialstyrelsens föreskrifter om kvalitetssäkring har som 
nämnts därefter reviderats två gånger och de nu gällande föreskrifterna 
trädde i kraft 1 september 2005.184 Det kan understrykas att föreskrif-
terna är bindande för verksamheterna och att det funnits myndighets-
föreskrifter om kvalitetssäkring ända sedan 1994, det vill säga i 17 år. 
Den 1 januari 2012 ersätts Socialstyrelsens föreskrifter från år 2005 med 

182 SOSFS 1993:9 Kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården inklusive tandvård se inled-
ningen. 
183 SOSFS 1993:9 se under rubriken ”Förutsättningar och genomförande”.
184 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Mellan 1993 och 2005 års föreskrifter fanns 
således Socialstyrelsens föreskrifter (1993:9) om kvalitetssäkring i hälso- och sjukvård 
inklusive tandvård och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:24) 
om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   70 2011-10-06   09.07



71

de nya föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om lednings-
system för systematiskt kvalitetsarbete.

Genom olika bemyndiganden har Socialstyrelsen ett ganska omfat-
tande mandat att utfärda föreskrifter i olika avseenden. Eftersom myn-
digheten har möjlighet att utfärda föreskrifter som är bindande för dem 
som de riktar sig till är det mycket viktigt, inte minst av rättsäkerhetsskäl, 
att myndigheten inte går utanför sitt bemyndigande.

Det krävs inte något bemyndigande för en myndighet att, inom sitt 
område, utfärda allmänna råd.185 Socialstyrelsen kan således utfärda all-
männa råd om tillämpningen av olika författningar avseende hälso- och 
sjukvården. I författningssamlingsförordningen (1976:725) anges i 1 § att 
med allmänna råd ska förstås ”sådana generella rekommendationer om till-
lämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i 
ett visst hänseende”. Allmänna råd som myndigheter utfärdar är typiskt sett 
inte juridiskt bindande, men i praktiken utgör de ändå en betydande del av 
myndighetens regelgivning.186 Strömberg påpekar att allmänna råd gene-
rellt faller utanför RF:s reglering av normgivningsmakten.187 I allmänna råd 
rekommenderas hur en person med fördel kan förfara i en viss situation, 
men det står personen fritt att välja det alternativ hon anser passar bäst för 
att nå ett önskat resultat.

Allmänna råd kan, trots att de inte är rättsligt bindande, ändå utgöra 
viktiga riktlinjer i den kliniska verksamheten. Socialstyrelsens allmänna 
råd inom hälso- och sjukvårdens område är avsedda att främja en enhetlig 
tillämpning av författningar och kan bidra till utveckling i en viss inrikt-
ning.

2.4.1.4 Utfärdande av legitimationer
I förarbetena till LYHS framhålls att ”legitimationen är ett uttryck för att 
en yrkesutövare står under samhällets tillsyn och har godkänts för yrkes-
verksamhet inom det område legitimationen avser”.188 Att en person inom 
hälso- och sjukvården innehar en legitimation innebär en kvalitetsstämpel 
och en garanti för att personen i fråga har de kvalifikationer och den kom-
petens som befattningen kräver. Detta gäller även efter införandet av PSL.

Socialstyrelsen är den myndighet som efter ansökan beviljar och utfär-
dar legitimationer för hälso- och sjukvårdspersonal.189 Detta stadgas i 

185 Prop 1983/84:119 s 7; Strömberg, 1999 s 45.
186 Ds 1998:43 s 7.
187 Strömberg 1999 s 45.
188 Prop 1997/98:109 s 78 f. 
189 Socialstyrelsen är enligt 8 § i instruktionsförordningen behörig myndighet för yrken 
inom hälso- och sjukvården enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG 
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4:10 PSL där det föreskrivs att frågor om legitimation, särskilt förordnan-
de att utöva yrke, kompetens som europaläkare och bevis om specialist-
kompetens prövas av Socialstyrelsen. Inom Socialstyrelsens avdelning för 
regler och tillstånd finns en särskild enhet – enheten för behörighet – som 
bland annat prövar och meddelar bevis om behörighet för legitimation 
och specialistkompetensbevis för hälso- och sjukvårdspersonal. Enheten 
sköter dessutom Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjuk-
vårdspersonal i Sverige, det så kallade HOSP-registret.190 Under år 2010 
utfärdade Socialstyrelsen sammanlagt 10 093 legitimationer och 1 628 
specialistbevis.191

2.4.1.5 Kunskapsförmedling
Det åligger Socialstyrelsen att bygga upp och sprida kunskap.192 I 3 § 
instruktionsförordningen stadgas att Socialstyrelsen bland annat ska ansva-
ra för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom sitt verksamhets-
område samt verka för att hälso- och sjukvården bedrivs enligt vetenskap 
och beprövad erfarenhet. Inom Socialstyrelsens verksamhetsgren kun-
skapsförmedling ska myndigheten arbeta med kunskaps underlag, natio-
nella uppföljningar och utvärderingar samt kartläggningar och analyser.193 
Resultaten från detta arbete utgör underlag för bland annat föreskrifter, 
allmänna råd och riktlinjer. Myndigheten ger regelbundet ut kunskaps-
sammanställningar och översikter samt tar fram nationella kvalitetsindika-
torer och öppna jämförelser.

Inom verksamhetsgrenen kunskapsförmedling ligger också att ansvara 
för ett antal register.194 Det finns olika typer av kunskapsåterföringar med 
olika syften. Socialstyrelsen producerar handböcker för handläggning, 
kunskapsöversikter, tematiska översikter och analyser, lägesbeskrivningar, 
redovisningar av forskningsresultat, underlag från experter, redovisningar 
av externa projekt och erfarenheter. Vidare produceras statistik, användar-
handledningar, information till allmänheten, meddelandeblad, artiklar 
i fack- och dagspress, pressmeddelanden, nyhetsinformation och infor-
mation om Socialstyrelsen. Som ytterligare exempel på Socialstyrelsens 
kunskapsförmedling kan den webbaserade patientsäkerhetsfunktionen195 

av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, ändrat genom rådets 
direktiv 2006/100/EG. 
190 I avsnitt 5.3.2.4 behandlas HOSP-registret.
191 Socialstyrelsen, Årsredovisning 2010 s 54.
192 A a s 25.
193 A st.
194 A a s 32.
195 http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet, besöksdatum 2010-08-14.
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nämnas samt den kunskapsåterföring som ges ut i publikationsserierna 
Patientsäkerhet Tema, Patientsäkerhet Riskstudie och Patientsäkerhet Fall-
studie. Kunskapsförmedlingen är en del av återkopplingen av myndig-
hetens tillsynsverksamhet och har stor betydelse för patientsäkerhet och 
kvalitetssäkring. Det är därför angeläget att tillsynsverksamheten genom-
förs på det sätt som det är tänkt och att den är av god kvalitet.

2.4.2 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
HSAN är den myndighet som gör rättsliga prövningar av Socialstyrelsens, 
JO:s och JK:s anmälningar rörande behörighetsinskränkande skyddsåt-
gärder för hälso- och sjukvårdspersonal. HSAN:s verksamhet regleras i 
nionde kapitlet PSL och i förordningen (2011:582) med instruktion för 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, här förkortad HSAN:s instruk-
tionsförordning. I 9:1 PSL föreskrivs att HSAN ska pröva frågor som avses 
i 8:1–12 PSL, det vill säga frågor om prövotid, återkallelse av legitimation, 
återkallelse av annan behörighet, begränsning av förskrivningsrätt samt 
utfärdande av legitimation efter det att en legitimation har återkallats. I 1 § 
andra stycket i HSAN:s instruktionsförordning fastställs att myndigheten 
ska medverka till att stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvår-
den.196 Genom prövning av hur hälso- och sjukvårdspersonalen utövat sitt 
yrke bidrar HSAN till högre patientsäkerhet och förbättrad vårdkvalitet.

Skyddsåtgärderna syftar till att eliminera personer med riskbeteenden 
från vården av patienter.197 Det är alltså fråga om patientsäkerhet i före-
byggande syfte. Före utmönstringen av disciplinpåföljderna erinran och 
varning hade HSAN:s verksamhet olika funktioner. Att ålägga någon ett 
rättsligt ansvar genom disciplinpåföljd ansågs ha såväl individualpreven-
tiv som allmänpreventiv funktion. Den individualpreventiva funktionen 
utgjordes av det faktum att den felande personen fick besked om att den 
anmälda handlingen inte var acceptabel, vilket antogs vara avskräckande 
från upprepning av beteendet.198 HSAN:s prövning i detta avseende hade 
även en allmänpreventiv funktion genom att andra yrkesutövare insåg att 
den kritiserade handlingen varit felaktig, varför denna borde undvikas. 
Risken att på grund av avvikelserapportering åläggas en disciplinpåföljd 
har dock ansetts ha en negativ inverkan på personalens benägenhet att 

196 I bestämmelsen stadgas också att myndigheten ska medverka till att stärka patient-
säkerheten inom tandvården.
197 Prop 1978/79:220 s 33, prop 1997/98:109 s 114.
198 Prop 1993/94:149 s 33 f. Se även Rynning 1994 s 407 f och Socialstyrelsen, Översyn 
av Socialstyrelsens arbete med tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen, Slutrapport 
från INTILL-utredningen s 12. 
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rapportera avvikelser och deras vilja att öppet diskutera negativa händel-
ser.199 Disciplinpåföljderna har därför ersatts av en utökad klagomålshan-
tering hos Socialstyrelsen.

HSAN består av en ordförande och åtta andra ledamöter som enligt 
9:2 PSL utses av regeringen för en period om tre år. Ordföranden ska ha 
varit ordinarie domare och de andra ledamöterna ska ha särskild insikt i 
hälso- och sjukvård. Hur sammansättningen av HSAN:s ledamöter ska 
vara beskaffad föreskrivs i 7 § i HSAN:s instruktionsförordning. Där 
stadgas att ledamöterna utses av regeringen efter förslag med en vardera 
av Sveriges kommuner och landsting, Landsorganisationen i Sverige, 
Tjänstemännens centralorganisation samt Sveriges akademikers central-
organisation. De fyra återstående ledamöterna utses bland personer som 
kan anses särskilt företräda allmänhetens intresse, exempel härpå är riks-
dagsledamöter eller liknande. HSAN består således av medicinsk expertis 
och politiskt tillsatta ledamöter.

Det enda kravet på juridisk expertis i nämnden är att ordföranden ska 
vara, eller ha varit, ordinarie domare. En juristhandläggare ansvarar för 
varje ärendes handläggning under beredningstiden och den medicinska 
prövningen utförs av en medicinskt utbildad handläggare.200 Föredragan-
den är ofta medicinsk expert inom det verksamhetsområde ärendet gäller. 
Av 4 § i HSAN:s instruktionsförordning framgår att Kammarkollegiet 
utför handläggande och administrativa uppgifter åt nämnden. Detta 
innebär att personal som är anställd av Kammarkollegiet bereder de ären-
den som Ansvarsnämnden beslutar om.201

2.4.3 Patientnämnderna
Lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet (PNL) trädde i kraft 
den 1 januari 1999 och ersatte den dåvarande lagen (1992:563) om för-
troendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården, här kallad 1992 
års lag. Genom PNL vidgades nämndernas kompetensområde till att 
omfatta all offentligt finansierad hälso- och sjukvård oavsett driftsform 
och även vissa socialtjänstinsatser inom äldreomsorgen.202 Samtidigt 
ändrades benämningen från förtroendenämnder till patientnämnder. I 
förarbetena anförs att namnet förtroendenämnd bidragit till informa-
tionssvårigheter och enligt regeringen svarar patientnämnd bättre mot 

199 Prop 2009/10:210 s 97.
200 HSAN, Årsredovisning 2010 s 17. 
201 Kammarkollegiets webbplats, http://www.kammarkollegiet.se/hsan, besöksdatum 
2011-08-01. 
202 Prop 1998/99:4 s 37.
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kravet att tydligare markera vilka personer nämnderna ska företräda.203 
Den kommunala organisationsfriheten innebär emellertid att kommuner 
och landsting själva kan besluta om nämndernas benämning.204

I varje landsting och kommun ska det således enligt 1 § första punkten 
PNL finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patien-
ter inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av landsting eller enligt avtal 
med landsting. Privat verksamhet som är kopplad till landstinget genom 
samverkansavtal, vårdavtal, entreprenadavtal eller liknande omfattas också 
av patientnämndernas verksamhet,205 liksom den hälso- och sjukvård som 
bedrivs av kommuner, eller enligt avtal med kommuner, samt den all-
männa omvårdnaden enligt SoL som ges i samband med sådan hälso- och 
sjukvård. Hälso- och sjukvårdsverksamhet utan någon offentlig finansiering 
omfattas däremot inte enligt bestämmelserna i PNL.

Patientnämndernas uppgifter preciseras i 2 § PNL. Av bestämmelsen 
framgår att nämnderna utifrån synpunkter och klagomål ska stödja och 
hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patient-
säkerhet genom att

1.  hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta 
till vara sina intressen i hälso- och sjukvården, 

2.  främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, 
3.  hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet och
4.  rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse till vårdgivare 

och vårdenheter.206

I bestämmelsens andra stycke åläggs patientnämnderna att informera 
allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin 
verksamhet.

Senast den sista februari varje år ska patientnämnderna enligt 4 § PNL 
lämna en redogörelse till Socialstyrelsen över verksamheten under före-
gående år. Genom återrapporteringen kan Socialstyrelsen få information 
om och överblick över de problemområden som patientnämnderna upp-
märksammat genom ärendehandläggningen.

För patientnämnderna gäller vad som föreskrivs i KL, se 1 § andra 
stycket PNL. De särskilda bestämmelser om gemensam nämnd som finns 
i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsom-

203 Prop 1998/99:4 s 38 f.
204 A prop s 39 och s 43. I Blekinge län kallas nämnden fortfarande för förtroende-
nämnd. Övriga landsting använder benämningen patientnämnd. 2011-06-26.
205 A prop s 43.
206 Syftet med bestämmelsen i 2 § PNL är att markera patientnämndernas viktiga funk-
tion och att bidra till ett likartat arbetssätt över hela landet, prop 1998/99:4 s 38.
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rådet är också gällande för patientnämndsverksamheten. Detta innebär 
att ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget 
genom samverkan i en gemensam nämnd får fullgöra landstingets eller 
kommunens uppgifter i vissa avseenden. Kommuner och landsting kan 
alltså avtala om att i en gemensam nämnd fullgöra skyldigheterna om 
patientnämndsverksamhet. En kommun som ingår i ett landsting ges 
enligt 3 § PNL möjlighet att överlåta uppgifterna enligt 1 § till lands-
tinget under förutsättning att kommunen och landstinget kommit över-
ens om detta.207 I praktiken har de flesta av landets primärkommuner 
överlåtit patientnämndsverksamheten till sitt hemlandsting.208 Endast 
11 kommuner av landets 290 svarar själva för patientnämndsverksam-
heten.209 År 2006 fanns 35 patientnämnder i landet.210 Samma år tog 
patientnämnderna emot 25 000 ärenden.211 Patientnämnderna är alltså 
den organisation som hanterar det största antalet ärenden som anhängig-
görs av patienter eller närstående till patienter. Detta betyder att patient-
nämnderna förfogar över en stor mängd information, som kan tillvaratas 
i kvalitetssäkringsarbetet. Patientnämndernas roll i kvalitetssäkringssyste-
met granskas i avsnitt 6.6.

2.5 Utanför kvalitetssäkringssystemets kärna
2.5.1 Extraordinär tillsyn

2.5.1.1 Justitieombudsmannen och Justitiekanslern
Såsom riksdagens respektive regeringens högste ombudsmän tillhör JO 
och JK de så kallade extraordinära tillsynsorganen, vilka verkar vid sidan 
av de ordinära tillsynsorganen.212 För hälso- och sjukvårdens vidkom-
mande är det som redan framgått Socialstyrelsen som bedriver den ordi-
nära tillsynen. JO och JK har tillsyn över att de som utövar offentlig verk-

207 Kommunen får då lämna sådant ekonomiskt bidrag som motiveras av överenskom-
melsen till landstinget.
208 Socialstyrelsen, Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen s 4. För verksam-
hetsåret 2002 hade samtliga patientnämnder rapporterat sin verksamhet till Socialstyrel-
sen och av dessa fanns 20 kommuner som själva valt att svara för patientnämndsfunktio-
nen. Bland dessa kommuner fanns såväl stora kommuner som små glesbygdskommuner.
209 SOU 2008:117 s 395.
210 A bet s 388.
211 A bet s 389.
212 JO och JK är extraordinära tillsynsorgan även beträffande skolverksamheten se Mar-
cusson, L, Gränslös tillsyn? JO som extraordinärt tillsynsorgan på universitets- och hög-
skoleområdet, I JO lagarnas väktare s 249 ff.
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samhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina 
åligganden.213 Det innebär att denna typ av tillsyn utövas över statliga 
och kommunala myndigheter, tjänstemän och andra befattningshavare 
vid dessa myndigheter samt annan som innehar tjänst eller uppdrag som 
i sin verksamhet utövar myndighetsutövning.214

JO ska enligt 3 § lagen (1986:765) om instruktion för Riksdagens 
ombudsmän, här kallad JO-instruktionen, särskilt se till att domstolar och 
förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttar RF:s bud om saklighet 
och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättig heter 
inte överträds i den offentliga verksamheten. Ombudsmännen ska också 
enligt 4 § verka för att brister i lagstiftningen avhjälps. JO:s tillsyn bedrivs 
genom prövning av klagomål från allmänheten samt genom inspektioner 
och andra undersökningar som ombudsmännen anser nödvändiga (5 § 
JO-instruktionen).

Av 6 § JO-instruktionen framgår att JO avgör ärenden genom beslut 
i vilket hon eller han får uttala sig om en åtgärd av myndighet eller en 
befattningshavare strider mot lag eller annan författning eller annars är 
felaktig eller olämplig. JO får även göra sådana uttalanden som avser att 
främja en enhetlig och ändamålsenlig rättstillämpning. Beträffande JO:s 
tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen får JO enligt 6 § tredje stycket 
JO-instruktionen anmäla till HSAN om det finns skäl att besluta om 
återkallelse av legitimation eller behörighet samt fråga om prövotid. Det 
är dock mycket sällan som JO utnyttjar möjligheten att göra anmälan till 
HSAN. Enligt uppgift har JO gjort anmälan till HSAN två gånger sedan 
1980-talet.215

Som nämns i kapitel ett handlägger JO ett antal klagomålsärenden från 
enskilda som rör hälso- och sjukvården. JO prövar inte några klago mål som 
rör medicinska bedömningar utan tillsynen på hälso- och sjukvårdsområdet 
inriktas i första hand på kontroll av den formella ärende handläggningen.216

JO:s tillsyn över offentlig hälso- och sjukvård kan röra frågor om till-
gång till vård, väntelistor och diskrimineringsfrågor. även HSAN:s och 
Socialstyrelsens formella ärendehandläggning kan komma i fråga för 
ombudsmännens tillsyn. Som exempel kan nämnas ett fall där JO har 
uttalat sig om Socialstyrelsens handläggning av en ansökan till HSAN.217 

213 1 § 2 st lagen (1986:765) om instruktion för Riksdagens ombudsmän samt 1 § lagen 
(1975:1339) om JK:s tillsyn.
214 2 § lagen (1986:765) om instruktion för Riksdagens ombudsmän respektive 2 och 
3 §§ lagen (1975:1339) om JK:s tillsyn.
215 Uppgift från Åsa Widmark byråchef JO, telefonsamtal 2011-02-04.
216 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2010/11 s 23.
217 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2006/07 s 341.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   77 2011-10-06   09.07



78

ärendet rörde återkallelse av legitimation och föreläggande om läkarun-
dersökning.

I enlighet med 1 § lagen (1975:1339) om JK:s tillsyn ut  övar JK, liksom 
JO, tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och 
andra författningar och i övrigt fullgör sina åligganden. Omfattningen av 
JK:s tillsyn preciseras i 2 och 3 §§ i lagen om JK:s tillsyn. JK utövar tillsyn 
över statliga myndigheter samt anställda, uppdragstagare och andra som 
är knutna till sådana myndigheter. Under JK:s tillsyn står också kommu-
nala myndigheter och andra myndigheter som inte är statliga, tjänstemän 
och andra befattningshavare vid myndigheterna, andra som utan att vara 
knutna till statlig myndighet, som har tjänst eller uppdrag varmed följer 
myndighetsutövning. Vid tillsyn över kommunala myndigheter ska JK 
beakta de former i vilka den kommunala självstyrelsen utövas.

JK får enligt 5 § lagen om JK:s tillsyn som särskild åklagare väcka åtal 
mot befattningshavare som har begått brottslig gärning genom att åsido-
sätta vad som åligger henne i tjänsten eller uppdraget. För hälso- och 
sjukvårdens vidkommande får JK enligt 6 § lagen om JK:s tillsyn anmäla 
en legitimerad eller annars behörig till HSAN om det finns skäl att beslu-
ta om återkallelse av legitimationen, behörigheten eller prövotid. Enligt 
uppgift har det emellertid aldrig hänt att JK gjort anmälan till HSAN.218

2.5.1.2 Riksrevisionen
Riksrevisionens granskningar kan bland annat bidra till att synliggöra 
olika brister i verksamhet som bedrivs med offentliga medel, något som i 
sin tur kan leda till att ytterligare utredningar tillsätts. Av 13:7 RF fram-
går att Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att 
granska den verksamhet som bedrivs av staten. Myndigheten bildades 
den 1 juli 2003.219 Riksrevisionen utövar liksom JO och JK extraordinär 
tillsyn över offentlig verksamhet. I 2 § första punkten lagen (2002:1022) 
om revision av statlig verksamhet föreskrivs att Riksrevisionen bland 
annat får granska den verksamhet som bedrivs av regeringen, regerings-
kansliet, domstolarna och de förvaltningsmyndigheter som lyder under 
regeringen. Granskningen ska enligt 4 § främst ta sikte på förhållanden 

218 Uppgift från Margit Kallner, kanslichef JK, telefonsamtal 2011-02-04.
219 Riksdagens kontrollmakt anses ha fått en betydande förstärkning genom bildandet 
av Riksrevisionen. Samtidigt som Riksrevisionen bildades lades Riksrevisionsverket och 
Riksdagens revisorer ned och ansvaret för den statliga revisionen fördes således över till 
Riksdagen. Riksrevisionens webbplats http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/Nor-
malPage____426.aspx, besöksdatum 2010-07-01.
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med anknytning till statens budget, genomförandet och resultatet av 
statlig verksamhet och åtaganden i övrigt, men får också avse de statliga 
insatserna i allmänhet.

Riksrevisionens granskningar ska främja en sådan utveckling att staten 
med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina 
insatser, så kallad effektivitetsrevision. Som exempel på Riksrevisionens 
granskningsinsatser med betydelse för hälso- och sjukvårdens kvalitet kan 
nämnas rapporten Statens insatser vid anmälningar av vårdskador, i vil-
ken regeringen och de statliga myndigheterna Socialstyrelsen och HSAN 
granskas.220 Riksrevisionen konstaterar att patientens ställning vid vård-
skador är svag, att det är alltför svårt för patienten att vara part i anmäl-
ningsärenden i HSAN samt att över 90 procent av medborgarna saknar 
kunskap om vart de ska vända sig vid inträffade vårdskador.221 Ytterligare 
exempel på Riksrevisionens granskningsinsatser av betydelse för hälso- 
och sjukvården är rapporterna Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och 
sjukvård222 och Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?223

Riksdagens revisorer har dessförinnan bland annat givit ut rappor-
terna Att förebygga vårdskador, Statliga åtgärder för patientsäkerhet 224 och 
Riksdagens revisorers förslag angående tillsyn – innebörd och tillämpning.225 
Riksrevisionsverket genomförde en granskning av statens tillsyn över 
hälso- och sjukvård, vilket resulterade i en rapport år 1996.226

2.5.2 Revisorer

2.5.2.1 Landstings- och kommunrevisorer
även om landstings- och kommunrevisorernas verksamhet inte primärt 
syftar till att förbättra patientsäkerhet och kvalitetssäkringen i hälso- och 
sjukvården bör de nämnas, eftersom deras granskningar kan bidra till att 
påvisa brister. Det förekommer att landstingsrevisorer i sina gransknings-

220 Riksrevisionen, RiR 2007:23, Statens insatser vid anmälningar av vårdskador. Kom-
mer patienten till tals?
221 A a s 57.
222 Riksrevisionen, RiR 2004:9, Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård.
223 Riksrevisionen, RiR 2005:27, Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styr-
ning och uppföljning. Ytterligare en rapport är RiR 2006:16 Socialstyrelsen och de natio-
nella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården.
224 Riksdagens revisorer, rapport 2002/03:20 Att förebygga vårdskador, Statliga åtgärder 
för patientsäkerhet.
225 Förslag till riksdagen 1994/95:RR9, Riksdagens revisorers förslag angående tillsyn – 
innebörd och tillämpning.
226 RRV 1996:23, Statens tillsyn över hälso- och sjukvård – en effektivitetsrevision.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   79 2011-10-06   09.07



80

rapporter framför kritik avseende patientsäkerhetsaspekter.227 Denna 
granskning kan leda till att missförhållanden uppmärksammas avseende 
den hälso- och sjukvård som landstingen och kommunerna bedriver, 
vilket i senare led kan medföra förbättring av den offentliga hälso- och 
sjukvården.

Enligt 8:1 KL ställs krav på att kommuner och landsting ska ha en 
god ekonomisk hushållning i verksamheten och i sådan verksamhet som 
bedrivs genom andra juridiska personer. Enligt 3:8 KL ska det finnas 
revisorer för granskning av den verksamhet som bedrivs inom en nämnds 
verksamhetsområde och av en fullmäktigeberedning. I 9:9 andra stycket 
KL föreskrivs att landstingsrevisorerna ska pröva om verksamheten skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontroll som 
görs inom nämnderna är tillräcklig.228

2.5.2.2 Lekmannarevisorer
I kommunala företag som drivs som aktiebolag får – om inte annat före-
skrivs i bolagsordningen – lekmannarevisorer utses för att granska bolagets 
verksamhet, se 10:1 aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). Utöver de enligt 
ABL obligatoriska revisorerna, kan således också så kallade lekmanna-
revisorer väljas. Lundin påpekar att lekmannarevisorerna utövar den inter-
na kontrollen av kommunernas verksamhet.229

Lekmannarevisorn ska i enlighet med 10:3 ABL granska om bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta 
slag av granskning kräver. Bestämmelser om den allmänna granskning 
som lekmannarevisorerna utför finns i 10:1–20 ABL.

Liksom landstings- och kommunrevisorerna kan lekmannarevisorerna 
genom sin granskning av verksamheterna och den interna kontrollen 
upptäcka brister som kan ha betydelse för kvalitetssäkringen av vården. 
Genom att lekmannarevisorerna i sina rapporter påpekar konstaterade 
brister för verksamhetsutövarna, finns också förutsättningar för att åtgär-
da bristerna.

227 Se till exempel Stockholms läns landstings revisorers årsrapport för 2007.
228 Se till exempel Stockholms läns landstings revisorers årsrapport för 2009.
229 Lundin, O, Kommunal revision, En rättslig analys, ak avh s 62.
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2.5.3 Patientförsäkringen
Patienters möjligheter att få ekonomisk ersättning för skada som åsam-
kats dem genom hälso- och sjukvården är viktiga ur flera aspekter. För 
den enskilde patienten kan den ekonomiska ersättningen inte uppväga 
det personliga lidande som skadan medfört men den kan ändå, från ett 
skadereglerande perspektiv, ge patienten en slags upprättelse och ekono-
misk kompensation för inkomstbortfall och annan ekonomisk förlust. 
För denna avhandling är det dock det skadeförebyggande arbetet som möj-
liggörs genom skaderegleringen som är av relevans för patientsäkerhet 
vårdkvalitet. Med skadeförebyggande arbete avser jag att de erfarenheter 
som försäkringsorganisationerna med tiden samlat på sig kan användas 
för att förebygga undvikbara skador i vården. Dessa erfarenheter utgör en 
betydelsefull, men kanske inte till fullo utnyttjad, källa för att förebygga 
risker i hälso- och sjukvården.

I PSkL finns bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om 
skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan skada. 
även om utbetalning ur patientförsäkringen inte direkt bidrar till att höja 
vårdens kvalitet och patientsäkerheten, kan det dock i förlängningen ställa 
krav på vårdgivarna att vidta åtgärder i syfte att undvika framtida ersätt-
ningskrav. Försäkringsgivarna måste kunna ställa krav på en vårdgivare som 
orsakat flera utbetalningar ur patientförsäkringen att förbättra sin verksam-
het vad gäller patientsäkerheten. 

I 12 § PSkL föreskrivs att vårdgivare ska ha en patientförsäkring som 
täcker ersättning för skador som omfattas av lagen. Saknas patientskade-
försäkring svarar de försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföre-
ningen solidariskt för den ersättning som skulle ha lämnats om en patient-
skadeförsäkring hade funnits. Enligt 15 § PSkL ska de försäkrings givare 
som meddelar patientförsäkring ingå i en patientförsäkringsförening. 
Beträffande den offentliga hälso- och sjukvården är det LÖF som försäk-
rar landstingens, regionernas och Gotlands kommuns ansvarighet gent-
emot patienter som skadats i samband med sjukdom.230

Rätten till patientskadeersättning stadgas i 6 § PSkL. Patientskade-
ersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande 
sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behand-
ling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat und vikas 
antingen genom att ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom 
val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand 
från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre 

230 Patientförsäkringens webbplats www.psr.se/Om-oss.html, besöksdatum 2010-07-01. 
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riskfyllt sätt. Ersättning lämnas också om skadan orsakats av fel hos medi-
cinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning som använts vid undersök-
ning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav. 
Felaktig diagnostisering, överföring av smittämne som lett till infektion i 
samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd kan 
också ge rätt till patientskadeersättning. Vidare gäller att skador som orsa-
kats genom olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller 
liknande åtgärd eller genom förordnande eller utlämnande av läke medel i 
strid med föreskrifter eller anvisningar, också ersätts. Vid prövningen av rätt 
till ersättning ska den handlingsnorm tillämpas som  gäller för en erfaren 
specialist eller annan erfaren yrkesutövare inom området.

De försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen i enlig-
het med 17 § PSkL ska tillsammans upprätthålla och bekosta en Patient-
skadenämnd (PSN). Nämnden ska på begäran av en patient eller annan 
skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol yttra sig över 
försäkringsfall. I förordning (1996:992) om Patientskadenämnden finns 
bestämmelser som reglerar PSN:s verksamhet. Regeringen utser ordföran-
den och de andra ledamöterna förutom försäkringsledamoten som utses 
av Patientförsäkringsföreningen. PSN ska verka för en rättvis och enhetlig 
tillämpning av PSkL:s regler om ersättning genom att avge rådgivande 
yttrande över de ärenden som hänskjutits till nämnden.231 Yttrandet är 
skriftligt och utan kostnad för den skadelidande.

Patientförsäkringen är en av de komponenter vars huvudsakliga upp-
gifter inte syftar till att förbättra hälso- och sjukvården, men som ändå kan 
bidra till att förbättra patientsäkerheten och kvalitetssäkringen genom de 
erfarenheter som vinns genom patientskaderegleringen. Patientförsäk-
ringen är också en instans till vilken patienten kan vända sig. Det bör 
också nämnas att även privata vårdgivare ska ha motsvarande försäkring. 
Det finns dock vårdgivare som är oförsäkrade och i dessa fall hanteras 
patientskadeanmälningar av Patientförsäkringsföreningen.232

Trots att syftet primärt är att säkerställa att drabbade patienter erhåller 
ekonomisk kompensation för undvikbara skador i vården kan Patientför-
säkringen anses utgöra en potentiell informationskälla i patient säkerhets- 
och kvalitetssäkringssystemet. Patientförsäkringen stödjer landstingens 
arbete med att minska vårdskador och öka patientsäkerheten, bland annat 
genom att kontinuerligt föra dialog med chefsläkarna om hur kunska-

231 www.patientforsakring.se/patient/om_forsakringen/patientskadenamnden.asp, 
besöksdatum 2009-08-06.
232 Patientförsäkringsföreningens webbplats www.pff.se/, besöksdatum 2010-07-01. 
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perna kan användas i patientsäkerhetsarbetet.233 Informationen som erhålls 
genom Patientförsäkringen LÖF:s hantering av skade ärendena finns också 
tillgänglig på Patientförsäkringens webbplats.234

2.5.4 Domstolarna
En viktig uppgift, som kan ha betydelse för kvalitetssäkringen, är den 
skyldighet som åligger domstolarna enligt förordningen (1982:117) om 
underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål. En dom-
stol ska inom en vecka sända Socialstyrelsen en kopia av en dom genom 
vilken en legitimerad yrkesutövare dömts för brott som hon har begått 
under utövning av sitt yrke eller i annat fall dömts för narkotikabrott, 
brott mot liv eller hälsa samt sexualbrott, det vill säga särskilt allvarliga 
brott. Domstolens skyldighet att informera Socialstyrelsen kan utgöra en 
viktig del i kvalitetssäkringsarbetet, eftersom Socialstyrelsen på detta sätt 
kan få indikationer om behov att initiera särskild individtillsyn.

Det finns inget som hindrar att en patient som anser sig vara utsatt för 
ett brott begånget av någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen, 
anmäler detta till polisen. Detta kan leda till domstolsprövning i vilken 
patienten blir part. Genom en domstolsprövning fastställs om en specifik 
händelse utgjort brott i lagens mening och om den utpekade personen 
kan ställas till svars för det inträffade. I förlängningen kan detta få be -
tydelse för patientsäkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvården.

Domstolarnas prövning i olika mål kan även medföra att viktiga diskus-
sioner avseende systemfel eller enskilda riskindivider inom vården initieras. 
Som exempel kan det så kallade Kalmarmålet nämnas.235 Fallet gällde en 
sjuksköterska som tillrett en tio gånger för hög dos läkemedel, vilket ledde 
till att en liten flicka avled och sjuksköterskan dömdes till villkorlig dom för 
vållande till annans död. Företrädesvis är det fråga om överprövningar av 
HSAN:s beslut som prövas av förvaltningsdomstolarna. Civilrättsliga ären-
den rörande skadestånd eller brottmål med anknytning till patient säkerhet 
och kvalitetssäkring är få till antalet och Kalmarmålet är ett av dessa.

233 Patientförsäkringen LÖF:s webbplats http://www.patientforsakring.se/Patientsaker-
het-LOF.html, besöksdatum 2011-07-30.
234 Patientskadeförsäkringen LÖF:s webbplats, http://www.patientforsakring.se/index.
html, besöksdatum 2011-07-30.
235 NJA 2006 s 228. I avsnitt 5.4.5 nedan behandlas fallet mer utförligt.
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2.5.5 Statens beredning för medicinsk utvärdering
För att få svar på frågor om vilken behandling som är bäst, hur man på 
bästa sätt ställer diagnos eller hur vårdens resurser ska användas för att 
göra bästa möjliga nytta inrättades år 1987 Statens beredning för medi-
cinsk utvärdering (SBU).236 Sedan år 1992 är SBU en fristående myndig-
het som kritiskt granskar olika metoder som används i sjukvården för 
att upptäcka och behandla sjukdomar. Myndigheten har till uppgift att 
vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder i medi-
cinskt, ekonomiskt, socialt och etiskt perspektiv. Detta framgår av 1 § 
förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för 
medicinsk utvärdering.

Genom SBU:s vetenskapliga utvärdering av hälso- och sjukvårdens 
metoder åskådliggörs vilka åtgärder som medför störst nytta för patienten 
och hur hälso- och sjukvården kan utnyttja sina resurser på bästa sätt.237 
Om denna kunskap utnyttjas kan den vara av stor betydelse för patient-
säkerhet och kvalitetssäkring. Till exempel är evidensbaserade metoder en 
viktig del av vetenskap och beprövad erfarenhet, se nedan avsnitt 5.4.1.3.

2.5.6 Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är en arbetsgivar- och intres-
seorganisation som samtidigt är en medlemsorganisation för Sveriges 290 
kommuner, 18 landsting samt regionerna Västra Götaland och Skåne.238 
Mellan år 1999 och 2007 samverkade de två självständiga arbetsgivar- 
och intresseorganisationerna Svenska Kommunförbundet och Lands-
tingsförbundet under det gemensamma namnet Sveriges Kommuner och 
Landsting.239 Sedan 2007 verkar alltså det nya gemensamma förbundet 
SKL som är ett förbund för kommunerna, landstingen och regionerna.

SKL deltar i många satsningar för att förbättra patientens ställning, 
patientsäkerhet och vårdens kvalitet. Exempel på sådana satsningar är de 
så kallade Dagmaröverenskommelserna,240 vårdgarantin och den natio-
nella satsningen för ökad patientsäkerhet. Syftet med Dagmaröverens-
kommelserna är att genom riktade satsningar, i samförstånd mellan sta-
ten och SKL, stimulera olika former av utvecklingsarbete i hälso- och 

236 SBU:s webbplats www.sbu.se/sv/Om-SBU/ besöksdatum 2010-07-01.
237 SBU:s webbplats www.sbu.se/sv/Om-SBU/, besöksdatum 2010-07-01.
238 SKL:s webbplats www.skl.se/web/Hem.aspx, besöksdatum 2010-07-01.
239 SKL:s webbplats www.skl.se/web/Vagen_till_det_nya_forbundet.aspx, besöksdatum 
2010-07-01. 
240 Dagmaröverenskommelserna är överenskommelser mellan staten och SKL om vissa 
ersättningar inom hälso- och sjukvården.
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sjukvården. Vårdgarantin infördes år 2005.241 Sedan dess arbetar SKL 
med landsting och regioner för att minska kötiderna till den planera-
de vården.242 Som exempel på uttryckliga patientsäkerhetsåtgärder kan 
nämnas att SKL tillsammans med landstingen och regionerna genomför 
en nationell satsning med syfte att uppnå ökad patientsäkerhet på landets 
sjukhus.243 SKL har tagit fram åtta åtgärdspaket eller kunskapsunder-
lag för att stödja kommunerna och landstingen. De åtta åtgärdspaketen 
omfattar områden som rör vårdrelaterade urinvägsinfektioner, infektio-
ner vid centrala venösa infarter, postoperativa sårinfektioner, läkemedels-
relaterade problem, läkemedelsfel i vårdens övergångar, fall och fallska-
dor, trycksår samt undernäring.

2.5.7 Läkemedelsverket
Av 1 § förordning (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket 
framgår att Läkemedelsverket bland annat har ansvar för kontroll och 
tillsyn av läkemedel och medicintekniska produkter. Läkemedelsverkets 
tillsyn är ett viktigt inslag i fråga om säkerställande av läkemedels och 
medicintekniska produkters säkerhet, men det är Socialstyrelsen som är 
den myndighet som utövar tillsyn över själva hanteringen av läkemed-
len och de medicintekniska produkterna inom hälso- och sjukvården, 
det vill säga den hantering som utförs av hälso- och sjukvårdspersonalen. 
Tillsynsutredningen påpekar i sitt huvudbetänkande att gränsen mellan 
Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens tillsyn inte alltid är helt klar.244

I denna avhandling behandlas frågor om läkemedel och medicintek-
niska produkter huvudsakligen när de används av hälso- och sjukvårds-
personalen i hälso- och sjukvårdsverksamheten. Läkemedelsverket är en 
av de yttre aktörerna utanför kvalitetssäkringssystemets kärna. Som redan 
nämnts undersöks de aktörer som har ett lagreglerat ansvar för patient-
säkerhet och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården, vilket innebär att 
jag inte särskilt granskar Läkemedelsverket.

241 Vårdgarantin reglerar inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, inte om eller vilken 
vård som ska erbjudas, se avsnitt 4.3.4.1.
242 Regeringen och SKL har till exempel kommit överens om den så kallade kömiljarden  
för att korta vårdköerna. SKL:s webbplats http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsa-
ochvard/vardgaranti, besöksdatum 2011-08-02. Se även regeringens webbplats http://
www.regeringen.se/sb/d/11870/a/124534, besöksdatum 2011-08-02.
243 SKL:s webbplats om nationell satsning för att öka patientsäkerheten och minska 
vårdskadorna, http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/natio-
nell_satsning, besöksdatum 2011-08-02.
244 SOU 1991:63 s 165 f.
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2.5.8 Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) syftar till att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö, vil-
ket framgår av 1:1 AML. Enligt 7:1 AML ska Arbetsmiljöverket utöva 
tillsyn över att föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs. Sådan 
tillsyn utövas naturligtvis även i fråga om arbetsmiljön inom hälso- och 
sjukvården. Syftet med tillsynen är att förebygga risker i hälso- och sjuk-
vårdspersonalens arbetsmiljö, men de åtgärder som vidtas till följd av 
Arbetsmiljöverkets tillsyn kan få betydelse även för patientsäkerhet och 
kvalitetssäkring. Bland riskområdena kan nämnas stor arbetsmängd och 
tidspress, tunga lyft och påfrestande arbetsställningar etc.245 Arbetsmiljö-
verket kan enligt 7:7 AML meddela förelägganden och förbud mot den 
som har skyddsansvar enligt lagen. Flera av de riskområden som identi-
fierats som arbetsmiljörisker inom hälso- och sjukvårdsverksamhet kan 
äventyra patientsäkerheten.

Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen utför ibland gemensamma till-
synsinsatser. Ett exempel är tillsynsmyndigheternas gemensamma inspek-
tioner av flera sjukhus som genomfördes under sommaren 2009 efter 
larm om missförhållanden.246 Överbeläggningar medförde att patient-
säkerheten äventyrades, samtidigt som arbetsmiljön för berörd hälso- och 
sjukvårdspersonal inte var acceptabel, varför gemensamma tillsynsin-
satser av Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket ansågs nödvändiga.247 I 
andra fall kan ett ingripande från enbart Arbetsmiljöverket få till indirekt 
följd att patientsäkerheten förbättras genom att tillsynsmyndigheten stäl-
ler vissa krav på åtgärder som förbättrar arbetsvillkoren för hälso- och 
sjukvårdspersonalen.

2.5.9 Datainspektionen
Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen 
(1998:204) (PUL) och har bland annat till uppgift att verka för att män-
niskor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behand-
ling av personuppgifter. Myndighetens uppgifter framgår av förordning-

245 Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se/teman/halsosjukvard/risker/, besöksdatum 
2010-07-01.
246 Holender, R, Roos Holmborg, N, Överfulla sjukhus granskas efter larm 2009-07-08, 
DN:s nätupplaga, www.dn.se/nyheter/sverige/1.907099?rm=print, besöksdatum 2009-
08-06.
247 Holm, L-E och Sunesson, P-A, Slarvande vårdgivare ska bötfällas, SvD 2009-10-22 
www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3687677.svd besöksdatum 2009-10-22.
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en (2007:975) med instruktion för Datainspektionen, personuppgifts-
förordningen (1998:1191) och regleringsbrev.

Inom hälso- och sjukvården hanteras stora mängder känsliga per-
sonuppgifter och Datainspektionens tillsyn syftar till att kontrollera att 
vårdgivarna hanterar personuppgifterna med ett gott integritetsskydd för 
patienterna.248 Detta innebär att Datainspektionen kontrollerar att vård-
givarna vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda patient-
uppgifterna, till exempel genom att ha rutiner för behörighetsstyrning 
och åtkomstkontroll. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet över journal-
föringen och kontrollerar bland annat innehållet i journalerna och hante-
ringen av journalhandlingarna. Datainspektionens tillsyn har en indirekt 
påverkan på patientsäkerheten i hälso- och sjukvården.

2.5.10 Myndigheten för vårdanalys
Sedan 1 januari 2011 finns Myndigheten för vårdanalys som är en nybildad 
myndighet. Myndighetens uppgifter regleras i förordningen (2010:1385) 
med instruktion för Myndigheten för vårdanalys. Enligt 1 § har myndig-
heten till uppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa 
upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjuk-
vård, tandvård samt i gränssnittet mellan vård och omsorg. Myndigheten 
ska enligt 2 § följa upp och analysera vårdens och omsorgens funktionssätt, 
effektivitetsgranska statliga åtaganden och verksamheter samt inom sitt 
verksamhetsområde bistå regeringen med underlag och rekommendationer 
för effektivisering av statlig verksamhet och styrning. Vidare framgår av 
3 § att myndigheten bland annat även kontinuerligt ska utvärdera sådan 
information om vården och omsorgen som lämnas till den enskilde, i fråga 
om informationens innehåll, kvalitet, ändamålsenlighet och tillgänglighet.

Enligt 5 och 6 §§ leds myndigheten av en styrelse som högst ska bestå 
av sju ledamöter. Vid myndigheten ska det finnas ett patientråd som 
består av myndighetens direktör och högst 20 andra ledamöter. Rådet ska 
innehålla företrädare för till exempel patientnämnder, patientföreningar 
och brukarorganisationer.

Myndigheten för vårdanalys är under uppbyggnad under 2011 och 
2012. Det är därför för tidigt att säga något om vilken påverkan denna 
myndighet kommer att få avseende patientsäkerhet och kvalitetssäkring.

248 Datainspektionen, Patientdatalagen och den personliga integriteten, november 2008 
s 4.
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2.6 Avslutande synpunkter
Kapitlet är avsett att utgöra en grund för den kommande och fördjupade 
behandlingen av det regelverk som omgärdar kvalitetssäkringssystemet 
och dess aktörer. De aktörer som enligt min mening ingår i systemet har 
kort presenterats för att ge läsaren en samlad överblick över systemet. 
Vissa aktörer ingår i kvalitetssäkringssystemets kärna medan andra har en 
mer perifer position i systemet.

I systemets kärna finns aktörer som har rättsligt ansvar för vårdens ut -
förande och det förekommer även aktörer som har ansvar för att utöva till-
syn över dem som meddelar vården. Som framgått finns även aktörer som 
inte har något lagstadgat ansvar för vare sig vårdens utförande och kvalitet 
eller för att kontrollera hälso- och sjukvården, men som ändå indirekt kan 
påverka kvalitetssäkringen. Dessa mer perifera aktörer kan också anses ha 
viktiga roller i kvalitetssäkringssystemet, men som framgått ligger fokus i 
denna avhandling på de aktörer som ingår i systemets kärna.

I det följande analyseras de aktörer som har ett rättsligt reglerat ansvar 
för kvalitetssäkringen av hälso- och sjukvården. De aktörer som jag åter-
kommer till är vårdgivarna, hälso- och sjukvårdspersonalen, Socialsty-
relsen, HSAN och patientnämnderna. Aktörernas skyldigheter är ofta 
avhängiga andra aktörers ansvar, vilket medför vissa svårigheter att ana-
lysera systemets olika delar var för sig. Detta leder till att bestämmelser, 
aktörer och företeelser behandlas på flera ställen i avhandlingen, varför 
vissa upprepningar inte kan undvikas. Den fortsatta undersökningen 
inleds med en granskning av de mål och krav som ställs på svensk hälso- 
och sjukvård.
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3  Hälso- och sjukvårdslagen  
– mål och krav

3.1 Inledning
För att kunna studera hälso- och sjukvårdens kvalitetssäkringssystem är det 
nödvändigt att först klargöra vad det är som lagstiftaren anser ska uppnås. 
Därför avser jag att i detta kapitel granska de grundläggande bestämmelser-
na beträffande de mål och krav som HSL ställer på svensk hälso- och sjuk-
vård. Denna lag – som är en målinriktad ramlag – riktar sig till vårdgivarna 
och anger hur vården ska utformas och organiseras. Det är således fråga om 
en skyldighetslag riktad mot vårdgivarna och inte någon rättighetslag för 
patienterna. De lagstadgade målen utgör viktiga riktlinjer som vårdgivarna 
förväntas sträva mot medan kraven anger hur hälso- och sjukvården ska 
vara beskaffad. Det åligger vårdgivarna att säkerställa att förutsättningar 
finns för att sträva mot målen och uppfylla kraven.

Flera av de krav som riktas mot vårdgivarna i HSL motsvaras till stor del 
av krav som ställs på hälso- och sjukvårdspersonalen och som regleras i PSL. 
Det finns alltså en dubbelreglering avseende vissa krav. För att undvika allt-
för många upprepningar behandlas de krav som är dubbelreglerade relativt 
kortfattat i detta kapitel för att senare utvecklas i kapitel fem där hälso- och 
sjukvårdspersonalens motsvarande skyldigheter analyseras.

Det övergripande syftet med förevarande kapitel är att undersöka de 
övergripande mål och kvalitetskrav som samtliga vårdgivare ska sträva efter 
respektive uppfylla. Ett annat syfte är att beskriva bakgrunden till HSL. 
Kapitlet syftar också till att diskutera vissa aspekter avseende just hälso- 
och sjukvårdslagstiftningen i dess egenskap av ramlag. Denna diskussion 
är viktig för att förstå vårdgivarnas rättsliga förutsättningar för att uppfylla 
de lagstadgade kraven. Vårdgivarnas ansvar för att bland annat uppfylla de 
grundläggande kvalitetskrav som granskas i detta kapitel behandlas i kapitel 
fyra där ytterligare skyldigheter som åligger vårdgivarna och som har bety-
delse för patientsäkerhet och kvalitetssäkring undersöks.

Dispositionen av detta kapitel är följande. Inledningsvis redogörs för 
bakgrunden till HSL i avsnitt 3.2, följt av en genomgång av ramlagstift-
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ning som företeelse samt en diskussion om vilken betydelse hälso- och 
sjukvårdslagstiftningens ramlagskaraktär har för verksamheten. Därefter 
granskas de lagstadgade målen och de etiska prioriteringsprinciper som 
gäller för hälso- och sjukvården i avsnitt 3.3. De krav som ställs på hälso- 
och sjukvården undersöks i avsnitt 3.4. I det avslutande avsnittet, 3.5, 
kommenteras bland annat om kraven är ändamålsenligt utformade i för-
hållande till ett sammanhållet kvalitetssäkringssystem, liksom om de är 
en lämplig utgångspunkt för att främja patientsäkerhet och god kvalitet.

3.2 Hälso- och sjukvårdslagen
3.2.1 Bakgrund
Eftersom HSL är av central betydelse för hälso- och sjukvården är det 
viktigt att känna till bakgrunden till lagen. HSL utformades som en ram-
lag. Därför avser jag att beskriva vad som avses med ramlagstiftning, men 
också den särskilda påverkan på hälso- och sjukvårdslagstiftningen som 
ramlagstiftningen har. Jag inleder med bakgrunden till HSL.

Under 1970-talet syftade vårdpolitiken till att ge hälso- och sjukvården 
en ändrad inriktning.249 Tyngdpunkten hade tidigare legat på sjukhusvår-
den, men behovet av förebyggande insatser kom att uppmärksammas i allt 
större utsträckning, vilket medförde att lagstiftarens fokus riktades mot 
primärvården och dess betydelse för hälso- och sjukvården.250 Samhällsut-
vecklingen med bland annat höjd levnads- och utbildningsnivå resulterade 
också i att patienternas anspråk på hälso- och sjukvårdens tjänster ökade.251 
Kännetecknande för utvecklingen var ökad samverkan mellan olika verk-
samhetsområden och en social helhetssyn.

Den politiska debatten präglades av tanken att stärka den kommu-
nala handlingsfriheten, begränsa den statliga detaljregleringen av kom-

249 Prop 1981/82:97 s 12. Se även SOU 1979:78 s 207–235 för närmare beskrivning av 
hälso- och sjukvårdens utveckling under 1960- och 1970-talen. För en utförlig genom-
gång av utvecklingen från 1950-talet och framåt, se Vahlne Westerhäll 2002 s 377–475.
250 För att belysa detta kan nämnas att vid tidpunkten för HSL:s förberedande gällde sjuk-
vårdslagen (1962:242), sjukvårdsstadgan (1963:70), sjukvårdskungörelsen (1972:676) 
och kungörelsen (1970:704) om kommunala undervisningssjukhus. Före dessa bestäm-
melser gällde till exempel sjukhuslagen (1959:112), sjukhusstadgan (1959:494) och kun-
görelsen (1960:713) om kommunala undervisningssjukhus. 1959 års sjukhuslag regle-
rade landstingskommunernas och primärkommunernas sjukhusvård samt öppen vård 
på dessa sjukhus medan 1962 års sjukvårdslag även omfattade den öppna vården som 
meddelades utanför sjukhusen.
251 Prop 1981/82:97 s 12.
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munernas verksamhet samt att decentralisera arbetsuppgifter från staten 
till kommuner och landstingskommuner.252 även beträffande hälso- 
och sjukvårdens utveckling genomsyrades den politiska diskussionen 
av ledord som demokratisering, rationalitet och decentralisering. Den 
grundläggande tanken var att besluten skulle fattas närmare den faktiska 
verksamheten och i syfte att avlasta de statliga myndigheterna samt för 
att på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt samordna och planera 
vårdinsatser eftersträvades decentralisering. I förarbetena till HSL anförs 
också att uppdraget till Hälso- och sjukvårdsutredningen (HSU) delvis 
kunde ses som ett led i detta större sammanhang.253 Några remissinstan-
ser påpekade att kommunernas frihet skulle kunna ge upphov till stora 
standardskillnader. Mot bakgrund av syftet att ge huvudmännen möjlig-
het att anpassa verksamheten efter lokala och regionala behov och förut-
sättningar anförde föredragande statsrådet att det var bättre att undvika 
en alltför detaljerad lag.254 Vikten av landstingskommunernas möjlighet 
att organisera sin verksamhet på olika sätt framhölls liksom att verksam-
hetens inriktning borde kunna variera något mellan olika landstingsom-
råden. Samtidigt underströks dock att vården måste ha likvärdig kvalitet.

Den enskilda människans ansvar för sin egen hälsa betonades.255 Sam-
tidigt skulle patientens ställning stärkas, vilket ansågs kunna ske genom 
statlig tillsyn av hälso- och sjukvården. Vahlne Westerhäll påpekar att 
patienten i det närmaste var osynlig i sjukhus- och sjukvårdslagarna.256 
Under 1970-talet lyfts emellertid patientens behov i den hälso- och sjuk-
vårdspolitiska diskussionen, vilket sedan kom att utmärka HSL. Vahlne 
Westerhäll konstaterar att även om vårdgivaren ”alltid” fullgjorde sin 
skyldighet, så att det för patienten framstod som en rättighet, så fung-
erade vård givarens skyldighet som en kvasirättighet.257 Någon legal rätt 
till hälso- och sjukvård har patienten fortfarande inte eftersom det inte 
finns någon möjlighet att överklaga ett eventuellt avslag på en begäran 
om vård.258

Vid HSL:s tillkomst avsåg regeringen att lägga mer fokus på primär-
vården som, i förhållande till den slutna vården, ansågs vara mindre kost-
sam.259 Landstingskommunerna bedömdes ha de bästa förutsättningar-

252 Prop 1981/82:97 s 14.
253 A st.
254 A prop s 17.
255 A prop s 39.
256 Vahlne Westerhäll 2002 s 408.
257 Vahlne Westerhäll 2005 s 290. Vahlne Westerhäll anser att det är mer berättigat att 
tala om individuell kvasirättvisa än enbart om social service.
258 Se Rynning 2011 s 328 ff.
259 A prop s 20.
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na att avgöra hur behoven av service på lokal nivå skulle tillgodoses.260 
Vidare framhölls att informationsvägar och kontakter underlättas om 
avståndet mellan beslutfattarna och invånarna är kort samt att en de -
centralisering av beslutsbefogenheter till landstingskommunerna borde 
ske som ett led i arbetet med att fördjupa demokratin även på hälso- och 
sjukvårdens område.

Principen om den kommunala självstyrelsen introducerades redan i 
förarbetena till 1862 års kommunalförordningar, men infördes i RF först 
år 1974.261 Principen kommer till uttryck i 1:1 RF där det stadgas att den 
svenska folkstyrelsen bland annat förverkligas genom kommunal själv-
styrelse. Av 14:2 RF framgår att kommunerna sköter lokala och regio-
nala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrel-
sens grund och i 14:3 RF stadgas att en inskränkning av den kommunala 
självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 
de ändamål som föranlett den. Av 1:1 KL framgår att kommuner och 
landsting på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund skö-
ter de angelägenheter som anges i KL eller i särskilda föreskrifter. Lands-
tingens och kommunernas ansvar att tillgodose medborgarnas behov av 
hälso- och sjukvård specialregleras i HSL.

HSL:s utformning som en ramlag syftar således till att stärka den 
kommunala handlingsfriheten genom att ge sjukvårdshuvudmännen 
möjlighet att anpassa hälso- och sjukvården efter lokala behov och förut-
sättningar. Denna handlingsfrihet avses medföra möjlighet till olika lös-
ningar för att uppfylla de lagstadgade kraven, samtidigt måste kvaliteten 
vara likvärdig.

3.2.2 Ramlagstiftning 
Som nyss nämnts utformades HSL som en ramlag. Vid tidpunkten för 
HSL:s tillkomst fick även andra lagar som till exempel KL och SoL ram-
lagskaraktär.262 År 1984 framhöll Hydén i en departementsskrivelse att 
det fanns vissa allmänna drag i lagstiftningen som kommit att bilda inne-
börden av ramlagsbegreppet, men att det saknades en legaldefinition.263 
än idag saknas en legaldefinition av begreppet ramlag.

260 Prop 1981/82:97 s 16.
261 Prop 1990/91:117 s 22.
262 Kommunallagen (1977:179) har ersatts av kommunallagen (1991:900) och social-
tjänstlagen (1980:620) har numera ersatts av socialtjänstlagen (2001:453).
263 Ds C 1984:12 s 1.
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Hydén anförde att en ramlag är en lag som innehåller mål och riktlin-
jer, samt bemyndiganden för regeringen att utfärda närmare föreskrifter 
för lagens tillämpning.264 Regeringen kan därefter delegera denna rätt 
till centrala förvaltningsmyndigheter. Hydén hänvisade också till en mer 
allmän definition av begreppet som formulerats av Sundberg.

”Med ramlagstiftning förstås en lagstiftning som innehåller allenast grund-
regler och som kan utfyllas med specificerade föreskrifter. Ramnormerna är 
mer konstanta och av grundläggande natur: de uppställer mål och ger rikt-
linjer. Till dem kan kopplas undernormer av mera föränderlig natur vilka 
innefatta erforderliga förtydliganden och anvisningar. Vanligen är under-
normerna av lägre statsrättslig valör än ramnormerna. På så vis kan kon-
kretiseringen av det närmare innehållet i ramlagstiftningen övertagas av de 
centrala myndigheternas normer eller av myndigheternas praxis, i stället för 
av domstolarnas praxis.”265

Undernormer ska alltså ges ut av myndigheter som därmed ger ramlagen 
dess materiella innehåll. De mer konstanta reglerna i ramlagen förutsätter 
utfyllnad genom myndigheternas normer och praxis. Vad detta innebär i 
praktiken förklarar Sundberg genom att i sin tur hänvisa till ett uttalande 
av Engelau & Granholm.

”I och med att verken mer och mer börjar fungera som lagstiftare har det 
ankommit på fler och fler enskilda tjänstemän att fungera som domstolar, 
alltså lagtolkare. Det är alltså fullt naturligt att ökande tid på alla förvalt-
ningens nivåer går åt till att undersöka och tolka regelsystemet.”266

I praktiken bidrar alltså ramlagstiftningen till att normgivningsmakten 
förflyttas nedåt i systemet. Hydén framhöll både fördelar och nackdelar 
som kan sammankopplas med ramlagstiftning. Bland fördelarna pekade 
Hydén på dem som nämnts i remissvaren till HSL. I tabellen nedan sam-
manställs de fördelar respektive nackdelar som Hydén nämner.

264 Ds C 1984:12 s 1. Hydén hänvisar i detta avseende till Riberdahl, C, Den kommu-
nala självstyrelsen och skollagstiftningen, Svenska kommunförbundet s 10.
265 A st med hänvisning till Sundberg, J, Om prejudikatens betydelse på förvaltningens 
område, FT 1982 s 55.
266 Sundberg, J, Om prejudikatens betydelse på förvaltningens område, FT 1982, s 56 
där hänvisning görs till Engelau, P, & Granholm, A, Byråkraternas egen byråkrati förr och 
nu, Statskontorets småskrifter 5 (1981) s 81 f.
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Fördelar och nackdelar med ramlagstiftning 267

Fördelar Nackdelar

Flexibilitet  Risk för okontrollerad regelproduktion på 
lägre nivåer

Administrativ utveckling Styrnings- och tolkningsproblem
Underlättande av samordning Rättssäkerhetsproblem 
Kanalisering av problem Konstitutionella frågor
Organisatorisk funktion Oklara beslutsvägar
 Oklart kostnadsansvar

även Sterzel har behandlat olika aspekter avseende ramlagstiftning. Han 
menar att ramlagarna utgör den viktigaste företeelsen i modern lagstift-
ningsteknik.268 Normgivningsmakten delegeras nedåt i systemet, från 
riksdagen till regeringen och vidare till förvaltningsmyndigheter, vilket 
leder till en omfattande produktion av ”sekundärnormer”.269 Sterzels 
definition av ramlagstiftning lyder:270

”Den typiska ramlagen är ”målinriktad” genom att den anger mål och rikt-
linjer. De materiella reglerna är begränsade och förutsätter en utfyllnad. 
Lagen ”sätter upp ett förvaltningsmaskineri” genom regler om organisation, 
tillsyn, tvångsmedel, överklagande och framför allt, meddelande av ytterli-
gare föreskrifter.”

Sterzel pekar på tre olika lagregler som är typiska för ramlagar – general-
klausuler, portalparagrafer och målregler.271 Generalklausuler är förplik-
tande och får sitt materiella innehåll av domstol272 medan portalparagrafer 
är oförbindande. Enligt Sterzel kan det ifrågasättas om portalparagrafer får 
någon rättslig betydelse alls.273 Målregler är styrande och avsedda att vara 
vägledande. Karakteristiskt för dessa regler är att de inte genomdrivs av 
domstol, men de är heller inte deklaratoriska som portalparagraferna.274 

267 Ds C 1984:12 s 8–15. Min sammanställning.
268 Sterzel 1993 s 80.
269 Sterzel 1998 s 110 f. Se även Sterzel 2009 s 228.
270 Se t ex Sterzel 1993 s 80 f samt Sterzel 1998 s 111. Se även Sterzel 2009 s 228.
271 Sterzel 1998 s 111 ff. Se även Sterzel 2009 s 234 ff.
272 Sterzel 1998 s 118 f. Som exempel på generalklausul nämner Sterzel bestämmelsen 
om rätten till bistånd i 6 § den äldre socialtjänstlagen (1980:620), numera 4:16 SoL. Se 
även Sterzel 2009 s 234 f.
273 Sterzel 1998 s 120. Sterzel ger 1 § i den äldre SoL som exempel (motsvaras av 1:1 i 
den nu gällande SoL). Se även Sterzel 2009 s 235 f.
274 Sterzel 1998 s 121. Som exempel anges 19 § SoL (numera 5:4 SoL). Se även Sterzel 
2009 s 236 f.
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Gemensamt för ramlagarna är att de är allmänt hållna och måste fyllas ut. 
Enligt Sterzel kan utfyllningen ske på tre sätt; nämligen

1. genom förvaltningsföreskrifter, 
2. genom en kommunal huvudman eller 
3. genom domstols rättstillämpning.275

Sterzel påpekar att delegation till statlig förvaltningsmyndighet är cen-
tral för ramlagsdebatten och han anser att denna typ av delegation är 
av grundläggande betydelse för att försöka ge ett innehåll åt begreppet 
ramlag.276 Delegation till kommun innebär egentligen inte att statliga 
uppgifter delegeras till landsting och kommun, utan snarare att staten 
drar upp vissa riktlinjer för verksamhet med kommuner och landsting 
som huvudmän. Sterzel anför vidare att han har svårt att se att det som 
kan läggas i uttrycket delegation till domstol har något särskilt med ram-
lagstiftning att göra.

Sterzel framhåller tre huvudproblem med ramlagstiftning.277 Det första 
problemet är konstitutionellt eftersom normgivningsmakten flyttas nedåt 
från riksdags- och regeringsnivå till myndighetsnivå i strid mot RF:s ideo-
logi. Det andra problemet är administrativt som ligger i att myndighetsföre-
skrifterna är så omfattande, något som medför svårigheter för såväl enskilda 
som de tillämpande myndigheterna. Det tredje problemet, menar Sterzel, 
är ekonomiskt och ligger i att de ekonomiska konsekvenserna av ramlagarnas 
tillämpning inte kan överblickas i förväg. I detta sammanhang hänvisar han 
till de oförutsedda kostnadsexplosioner och konflikter som arbetsskadeför-
säkringen och socialbidragen medfört.278

Bland fördelarna noterar Sterzel att ramlagarna ger ett svar på frågan 
hur statsmakterna ska klara av normgivningen i det komplicerade och 
föränderliga samhälle vi lever i.279 Den flexibilitet som uppnås genom 
myndighetsföreskrifterna är även något som Hydén pekat på som en av 
fördelarna med ramlagstiftningen.280

Sammanfattningsvis kan konstateras att mot den önskvärda flexibi-
liteten står risken för en okontrollerad regelproduktion på lägre nivåer. 
Det ställer stora krav på till exempel Socialstyrelsen, som tilldelats viss 
normgivningsmakt, att inte okontrollerat utfärda föreskrifter för att 
fylla ut och ge ramlagstiftningen materiellt innehåll. Ett annat problem 
är avsaknaden av förarbeten. Bristen på förarbeten försvårar tolkningen 

275 Sterzel 1998 s 123. Se även Sterzel 2009 s 237 ff.
276 Sterzel 1998 s 123. Se även Sterzel 2009 s 237.
277 Sterzel 1998 s 127 f. Se även Sterzel 2009 s 240.
278 Sterzel 1998 s 128. Se även Sterzel 2009 s 240.
279 Sterzel 1998 s 127.
280 Ds C 1984:12 s 15.
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av föreskrifterna, vilket i sin tur kan medföra problem i fråga om till-
lämpningen av desamma. För hälso- och sjukvårdens vidkommande kan 
detta medföra patientsäkerhets- och kvalitetssäkringsproblem genom att 
det kan vara svårt för dem som ska tillämpa bestämmelserna att veta 
vad som gäller och hur de olika reglerna ska tolkas. Tidigare utfärdade 
Socialstyrelsen innehållsrika och detaljerade allmänna råd till ledning för 
tillämpningen. De allmänna råden har numera i stor utsträckning ersatts 
av handböcker, vägledningar och liknande. Som exempel kan Socialsty-
relsens handbok om god vård nämnas, där Socialstyrelsen beskriver de 
sex olika kvalitetsområdena.281 Genom att dessa handböcker och väg-
ledningar används som tolkningsinstrument i verksamheterna kan det 
diskuteras vilken status dessa dokument har.

Den kliniska verksamheten inom hälso- och sjukvården är sådan att 
det ofta krävs snabba beslut som kan få avgörande konsekvenser för den 
enskilde patienten. Som Sundberg nämnt kan konkretiseringen av ram-
lagens innehåll övertas av myndighetsnormer eller myndighetspraxis. Det 
är då särskilt viktigt att författningar, myndighetsnormer och praxis är 
tydliga och medger en rättssäker tillämpning. Närmast patienten är det 
vårdgivarna och deras representanter såsom verksamhetschefer och medi-
cinskt ansvariga sjuksköterskor som har ansvar för att konkretisera för-
fattningar och myndighetsnormer på lokal nivå. Mot bakgrund av detta 
finns anledning att i nästkommande avsnitt närmare granska förhållan-
det mellan ramlag och hälso- och sjukvårdslagstiftning.

3.2.3 Ramlag och hälso- och sjukvårdslagstiftning 
HSL:s karaktär av ramlag medför att lagens materiella innehåll måste fyllas 
ut, bland annat genom föreskrifter från Socialstyrelsen. I förarbetena till 
HSL diskuteras fördelarna med ramlagstiftning.282 En fördel som nämns 
är att ramlagar ska tolkas och tillämpas av de myndigheter som lagen 
berör, vilket medför att beslutsvägarna blir kortare samt att stor flexibi-
litet kan uppnås. Såväl informationsvägar som kontakter underlättas om 
avståndet mellan patienter och beslutsfattare är kort.283 Regeringen eller, 
efter bemyndigande, berörda myndigheter kan ge ramlagen dess materiella 
innehåll genom att utfärda föreskrifter. Därutöver kan domstolarna genom 
rättspraxis bidra till att precisera ramlagens innehåll.284 Detta är emellertid 

281 Socialstyrelsen, God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 
hälso- och sjukvården, se ovan avsnitt 1.3.3.
282 Se prop 1981/82:97 s 16 där föredragande statsrådet framhöll att decentraliseringen 
kunde anses utgöra ett led i att fördjupa demokratin. 
283 A prop s 16.
284 SOU 2004:100 s 61. 
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inte någon framkomlig väg beträffande HSL eftersom det inte finns någon 
möjlighet för patienter att genom förvaltningsbesvär överklaga beslut om 
vård eller behandling.

När en myndighet i sin verksamhet har att tolka och tillämpa ramlag-
stiftning som i sig medger skönsmässiga bedömningar, kan detta natur-
ligtvis medföra olika bedömningar. Om konkreta riktlinjer till stöd för 
myndighetens tolkning och tillämpning saknas kan det också finnas risk 
för att tjänstemän inom samma myndighet gör olika bedömningar. Detta 
kan resultera i att det framstår som att det fattas godtyckliga beslut, vil-
ket i sin tur kan medföra att patienten upplever försämrad vårdkvalitet. 
Det bör dock påpekas att endast det faktum att det finns utrymme för 
ett fritt skön inte behöver medföra att resultatet blir godtyckligt. Något 
utrymme för ett helt fritt skön finns inte eftersom 1:9 RF ålägger förvalt-
ningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga 
förvaltningen att i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt att 
iaktta saklighet och opartiskhet.

Vissa remissinstanser riktade kritik mot förslaget till HSL som ansågs 
vara substanslöst och medgav stora standardskillnader mellan olika 
landstingskommuner till nackdel för de svagaste grupperna i samhäl-
let.285 Föredragande statsrådet påpekade emellertid att flera av förslagen i 
propositionen syftade till att stärka patientens ställning.286 Hon menade 
också att den föreslagna lagstiftningen tillsammans med redan existe-
rande bestämmelser om hälso- och sjukvårdspersonalens åligganden och 
landstingskommunala förtroendenämnder kunde skapa goda förutsätt-
ningar för att den enskilde vid behov skulle få vård av god kvalitet samt 
att den som är missnöjd kunde få gehör för sina berättigade klagomål. 
även Lagrådet anförde att de allmänt hållna reglerna i förslaget borde 
tolkas med beaktande av lagens syfte, det vill säga att förbättra patientens 
ställning.287

Beträffande kvalitetskraven påpekade flera av de juridiska remissinstan-
serna att standard- eller minimikrav borde ställas på vården och Sveriges 
läkarförbund var av uppfattningen att kvalitetsfrågorna givits för liten 
vikt.288 Läkarförbundet anförde att en alltför långt driven utmönstring av 
detaljföreskrifter öppnat för att en rad väsentliga frågor lämnats oreglerade 
och därmed oklarheter i frågor om organisation, ansvarsfördelning och 

285 Prop 1981/82:97 s 17. Denna kritik framfördes av juridiska instanser, handikapp-
organisationerna samt SACO/SR och de flesta av dess förbund, se även a prop s 56.
286 A prop s 18. Föredragande statsrådet Karin Ahrland.
287 A prop s 142.
288 A prop s 56.
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kompetens i hälso- och sjukvården.289 I fråga om målen för hälso- och 
sjukvården konstaterade Läkarförbundet att HSU underskattat behovet 
av kvalitet och säkerhet i vården samt att HSU fört en föga klargörande 
och bitvis till och med motstridig diskussion om målen.290 Såväl jurister 
som företrädare för läkarkåren framförde således önskemål om tydligare 
reglering avseende kvalitet och patientsäkerhet. I detta sammanhang kan 
påpekas att bestämmelsen med krav på systematisk och fortlöpande kva-
litetssäkring infördes först år 1997 i 31 § HSL. År 2011 infördes i tredje 
kapitlet PSL regler som ålägger vårdgivarna att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete.

I 2006 års kommentar till HSL påpekade Sahlin att lagens ursprungli-
ga ramlagskaraktär brutits genom ett ökat antal detaljbestämmelser, men 
också genom att staten i vissa avseenden återtagit kontrollen över hälso- 
och sjukvården på bekostnad av den kommunala självstyrelsen.291 Som 
exempel på detaljbestämmelser nämner Sahlin den så kallade ”stopp-
lagen” som trädde i kraft den 1 januari 2006. Stopplagen innebar en 
inskränkning av landstingens möjligheter att anlita privata vårdgivare för 
att utföra hälso- och sjukvård. Bestämmelserna fanns i 3 § HSL där det 
föreskrevs att om landstinget överlämnade åt någon annan att bedriva 
hälso- och sjukvård, skulle avtalet innehålla villkor om att verksamhe-
ten skulle drivas utan vinstsyfte, att vården uteslutande skulle bedrivas 
med offentliga medel samt villkor om förbud mot att överlämna drif-
ten av regionsjukhus till någon annan. I 5 § HSL föreskrevs också att 
varje landsting skulle bedriva hälso- och sjukvård vid minst ett sjukhus. 
Bestämmelserna innebar alltså en inskränkning av principen om den 
kommunala självstyrelsen, vilket också var ett argument för att de upp-
hävdes år 2007.292 Andra exempel som Sahlin pekar på är bestämmel-

289 Prop 1981/82:97 s 191. Läkarförbundet anförde att lagen medger landstingskom-
munen stor frihet att utforma hälso- och sjukvården efter eget gottfinnande och att lagen 
inte ger den enskilde medborgaren någon upplysning om vad som kan krävas av myndig-
heterna och inte alls några garantier för vårdens omfattning och kvalitet.
290 A prop s 201.
291 Sahlin 2006 s 9. Som exempel på detaljbestämmelser kan nämnas det numera upp-
hörda kravet i 5 § HSL i vilken stadgades att varje landsting skulle bedriva hälso- och 
sjukvård vid minst ett sjukhus. Vidare fanns tidigare även krav på att sjukhus inte fick 
drivas med vinstsyfte. Redan under mitten av 1990-talet anförde Socialstyrelsen att 
HSL successivt tillförts detaljföreskrifter. Se t ex prop 1996/97:60 s 40 där föredragande 
statsrådet konstaterar att Socialstyrelsen i sitt remissvar framfört att HSL borde ses över 
eftersom den i allt högre grad tillförts detaljföreskrifter som strider mot det ursprungliga 
syftet, dvs att det skulle vara fråga om ramlagstiftning.
292 Prop 2006/07:52 s 10 f. De andra skälen som regeringen uppgav var bland annat att 
mångfald ansågs bidra till en mer effektiv hälso- och sjukvård, att vinsten som drivkraft 
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serna om rikssjukvården och vissa frågor med anknytning till en nationell 
handlingsplan för vård och omsorg om äldre.293

Som ytterligare exempel på inskränkning av den kommunala självstyrel-
sen kan bestämmelsen i 8 a § HSL nämnas. Genom bestämmelsen åläggs 
landstingen skyldighet att ingå överenskommelse med kommuner om 
ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. I 
förarbetena diskuterar regeringen att en lagstadgad skyldighet måste vägas 
mot respekten för det kommunala självstyret.294 Regeringen menar dock 
att behovet av lagreglering i frågan väger tyngre samt att regleringen inne-
bär en ringa inskränkning i förhållande till vad som redan gäller inom 
området. Uttalandet framstår som en smula märkligt eftersom regeringen 
konstaterar att det redan förekommer inskränkningar i fråga om den kom-
munala självstyrelsen i HSL samtidigt som regeringen anser att det är 
i sin ordning att föra in ytterligare inskränkningar så länge de är ringa. 
även om det rör sig om ringa inskränkningar kan det vara lämpligt att 
vara återhållsam eftersom flera sådana inskränkningar sammantagna kan 
medföra betydande inskränkningar av den kommunala självstyrelsen. Ur 
ett patient- och kvalitetssäkringsperspektiv skulle man förstås kunna hävda 
att det är bra att kommunernas självbestämmanderätt begränsas eftersom 
det förmodligen skulle minska skillnader i fråga om utbud, tillgänglighet 
etc. Av 14:3 RF framgår numera uttryckligen att en inskränkning i den 
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med 
hänsyn till de ändamål som har föranlett den.

Flexibiliteten innebär också att utrymmet för kommunalt självstyre 
inom ramen för hälso- och sjukvården medför att utbudet av hälso- och 
sjukvård varierar. Detta kan leda till att även tillgången till vård varierar 
trots att patienternas behov av vård borde tillgodoses på ett likartat sätt 
i hela landet. I avsnitt 3.2.2 påpekas att ramnormer är konstanta och av 
grundläggande natur. I detta sammanhang kan nämnas att HSL ändrats 
72 gånger sedan lagen trädde i kraft år 1983.295 Successivt har bestäm-
melser som inskränker den kommunala självstyrelsen införts. Syftet med 
att utforma HSL som ramlag var att sjukvårdshuvudmännen skulle orga-
nisera hälso- och sjukvården med utgångspunkt i lokala förutsättning-
ar och behov. Sammantagna kan som sagt dessa ringa inskränkningar 
medföra stora konsekvenser för sjukvårdshuvudmännens möjligheter att 
organisera och planera hälso- och sjukvården. Ytterst bör det dock handla 

ger långsiktig hållbarhet, att utnyttjande av överkapacitet bör tillåtas samt att kvalitet i 
vården avgörs av vårdvalets utformning och möjligheten att följa upp vårdens resultat.
293 Sahlin 2006 s 9.
294 Prop 2008/09:193 s 15. 
295 Senaste ändringen genom SFS 2010:1314.
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om att hitta en balans mellan olika intressen. Som redan nämnts kan 
ett helt fritt spelrum för kommunernas vidkommande resultera i alltför 
stora skillnader för landets patienter, vilket i sin tur kan medföra skill-
nader avseende såväl patientsäkerhet som kvalitetssäkringen i hälso- och 
sjukvården.

3.2.4 Sammanfattning
Som framgått anses en av fördelarna med ramlagstiftning vara flexibili-
teten. Fördelen med flexibiliteten består i att myndigheterna vid behov 
kan utfärda eller anpassa undernormer. Denna flexibilitet medför dock 
en risk för okontrollerad regelproduktion på lägre nivåer. För hälso- och 
sjukvårdens del är det främst Socialstyrelsen som utfärdar föreskrifter och 
allmänna råd för att ge ramlagarna ett materiellt innehåll. Fördelen med 
Socialstyrelsens regelproduktion är just flexibiliteten eftersom myndighe-
ten kan upphäva och utfärda nya föreskrifter efter behov när vetenskapen 
gör nya framsteg. En nackdel är att det inte finns några förarbeten till 
stöd för tolkningen och tillämpningen.

Omfattningen av myndighetsföreskrifter kan vidare medföra svårig heter 
för både den enskilde och den tillämpande hälso- och sjukvårdspersonalen. 
Svårigheterna kan till exempel bestå i oklarheter avseende vilka föreskrifter 
som har företräde. I den kliniska vardagen är det förmodligen inte helt lätt 
för hälso- och sjukvårdspersonalen att avgöra vilka bestämmelser som har 
företräde och som är rättsligt bindande eftersom det förekommer bestäm-
melser av olika valör. Som exempel på den rika floran av bestämmelser kan 
nämnas lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, allmänna råd, direktiv 
från arbetsgivaren, lokala anvisningar, meddelandeblad med mera. Vidare 
kan flexibiliteten avseende myndigheters utfärdande av föreskrifter medföra 
att föreskrifter ”plötsligt” har ändrats, vilket också kan göra det svårt för 
hälso- och sjukvårdspersonalen att hålla sig uppdaterad om vilka bestäm-
melser som gäller vid varje enskild tidpunkt. Såväl vårdgivaren som hälso- 
och sjukvårdspersonalen har ansvar att känna till gällande bestämmelser 
och se till att de efterlevs.296

Ett alternativ till ramlagstiftningsmodellen skulle kunna vara att återgå 
till en mer detaljerad lagstiftning. Frågan är om det är genomförbart eller 
ens önskvärt. Eftersom det under en lagstiftningsprocess inte är möjligt 
att förutse alla olika situationer och problem som kan uppstå, skulle en 
detaljreglering sannolikt medföra regler som riskerar att snabbt bli obso-
leta eller svårtillämpade. Det är inte heller säkert att det i den organisa-

296 Se närmare kapitel fyra där vårdgivarnas ansvar undersöks och kapitel fem där hälso- 
och sjukvårdspersonalens skyldigheter analyseras.
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toriska eller kliniska verksamheten skulle vara lättare att tillämpa detalj-
regler.

Sammanfattningsvis förefaller ramlagstiftningsteknikens fördelar över-
väga nackdelarna. Beträffande hälso- och sjukvården finns heller inget 
bra alternativ till ramlagstiftning eftersom utvecklingen är dynamisk och 
vetenskapen gör snabba framsteg. Ramlagstiftning ställer dock högre krav 
på att adressaten, för hälso- och sjukvårdens vidkommande vårdgivaren, 
fullgör sina skyldigheter. Vad jag menar är att eftersom ramlagstiftningen 
förutsätter utfyllnad på lägre nivåer, måste vårdgivarna också ta sitt ansvar 
och ge ramlagen ett materiellt innehåll på lokal nivå.

3.3 Mål och prioriteringsprinciper
3.3.1 Inledning
I HSU:s betänkande anförs att innehållet i övergripande mål måste vara av 
allmän natur eftersom de ska äga giltighet under lång tid och inte påverkas 
av förändringsprocesser i samhället, konjunkturer och liknande.297 I den 
efterföljande propositionen framhålls att de generella målen inte innebär 
att de ska vara uppfyllda vid varje enskild tidpunkt, utan enbart anger fram-
tida önskvärda tillstånd.298 Föredragande stats rådet understryker behovet 
av att utifrån mera övergripande vårdpolitiska utgångspunkter lägga fast 
översiktliga riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården. Vidare anförs 
att uppställda mål bör kunna bidra till att hälso- och sjukvårdens samlade 
insatser bättre kan anpassas till männi skornas behov och därmed bli effek-
tivare.299

HSL:s karaktär av ramlag uttrycks främst i 2 § HSL där de övergri-
pande målen för hälso- och sjukvården stadgas. I 2 § första stycket HSL 
stadgas att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på 
lika villkor för hela befolkningen.

Målbestämmelsen innebär att alla ska få tillgång till vård oberoende 
av var man bor eller vem man är. Föredragande statsrådet framhåller att 
stadgandet kan ses som ett uttryck för den kommunala likställighetsprin-
cipen, men påpekar samtidigt att bestämmelsen har ett vidare syfte.300 
Det vidare syftet innebär att hälso- och sjukvården ska sträva efter att 

297 SOU 1979:78 s 234. 
298 Prop 1981/82:97 s 26.
299 A st.
300 A prop s 113. Likställighetsprincipen uttrycks i 2:2 KL och innebär att det i princip 
inte är tillåtet för en kommun att särbehandla kommunmedlemmar om det inte finns 
sakliga skäl för det. Likställighetsprincipen behandlas ingående av Lerwall, L, Den kom-
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jämna ut skillnader föranledda av olikheter i ålder, kön, förmåga att ta 
initiativ, utbildning, betalningsförmåga, nationalitet, kulturella olikheter, 
sjukdomens art eller varaktighet. Skillnader får inte påverka individens 
möjligheter att få den vård hon behöver, förstå en diagnos eller sätta sig 
in i vad ett planerat behandlingsprogram innebär.

I Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport för år 2009 visas att kvin-
nor, invandrare och lågutbildade får sämre tillgång till vård.301 Social-
styrelsen konstaterar därefter i sin lägesrapport år 2011 att en del av de 
obefogade könsskillnaderna har minskat.302 I rapporten redovisas ökat 
fokus på sociala skillnader i hälsa och vård. Till exempel nämns att högut-
bildade oftare behandlas av specialist, att högutbildade och svenskfödda 
oftare ordineras den rekommenderade läkemedelsbehandlingen vid till 
exempel hjärtsvikt, hjärtinfarkt och stroke jämfört med utlandsfödda 
personer och personer med enbart grundskoleutbildning.303 Vidare anges 
att skillnader mellan olika åldersgrupper varit betydande samt att en liten 
andel av befolkningen uppfattar ekonomiska skäl som hinder för att söka 
kontakt med hälso- och sjukvården.304

Det kan konstateras att målet om en god vård på lika villkor för hela 
befolkningen inte är uppfyllt. Vissa grupper får sämre vård, vilket inte är 
acceptabelt. Det är dock, som också påpekats, viktigt att sträva mot att 
uppnå målen. I förarbetena anförs att en målinriktad ramlag förutsätter 
en uppföljning från tillsynsmyndighetens sida.305 Tillsynen över hälso- 
och sjukvården och dess personal behandlas i kapitel sex.

3.3.2 Människovärdesprincipen
Tillgången till hälso- och sjukvård är begränsad och verksamheten präglas 
av att efterfrågan vida överstiger tillgången. Olika behov och krav från 
patienten ställs mot befintliga resurser som ofta är knappa. Det har alltid 
förekommit prioriteringar inom hälso- och sjukvården och sådana görs 
ständigt på olika plan i vården, såväl horisontella som vertikala.306 Prio-

munala likställighetsprincipen, i Offentligrättsliga principer red Marcusson, L, s 137–
168 Iustus förlag 2005. 
301 Socialstyrelsen, Bra kan bli bättre – Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 i sammandrag 
s 20 f.
302 Socialstyrelsen, Lägesrapport 2011, Hälso- och sjukvård och socialtjänst s 63.
303 A st.
304 A a s 64.
305 Prop 1981/82:97 s 28.
306 Vertikala prioriteringar görs huvudsakligen inom en sjukdomsgrupp, en klinik eller 
yrkesgrupp medan horisontella prioriteringar görs mellan olika sjukdomsgrupper, verk-
samhetsområden och kliniker och involverar politiker. PrioriteringsCentrum mars 2007, 
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riteringar görs också mellan olika behandlingsmetoder för den enskilda 
patienten. I tider med krympande ekonomiska resurser och brist på kom-
petent personal måste någon form av prioritering av vården göras och 
då är det särskilt viktigt att det finns grundläggande och lagfästa etiska 
principer till ledning för den som har att göra prioriteringen.307 Behovet 
av allmänt accepterade grundregler blir allt tydligare i en tid med begrän-
sade ekonomiska resurser.308

År 1997 kodifierades de etiska prioriteringsprinciperna genom 2 § andra 
stycket HSL. Den så kallade etiska plattformen anger en inriktning för 
att med hjälp av etiska överväganden göra väl avvägda ställningstagan-
den i prioriteringsfrågor. Människovärdesprincipen formuleras i 2 § andra 
stycket första meningen HSL, där det sägs att vården ska ges med respekt 
för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 
Enligt denna princip har alla människor lika värde oavsett vilka de är eller 
vad de gör.309

Människovärdesprincipen är också grundlagsfäst och kommer till 
uttryck i 1:2 första stycket RF där det stadgas att den offentliga makten 
ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskil-
da människans frihet och värdighet.310 Inom hälso- och sjukvården torde 
grundlagsbestämmelsen endast gälla den offentliga vården, medan regeln 
i HSL är tillämpbar på all hälso- och sjukvård, oavsett finansiering.311

3.3.3 Behovs-solidaritetsprincipen 
Människovärdesprincipen räcker inte ensam till som grund för priori-
teringar i vården. Behovs-solidaritetsprincipen, som regleras i 2 § andra 
stycket andra meningen HSL, innebär att den som har det största beho-
vet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Denna princip 
kan ses som en precisering av målstadgandet om en god vård på lika vill-

Vårdens alltför svåra val? Kartläggning av prioriteringsarbete och analys av riksdagens 
principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården s 19.
307 Prioriteringsutredningen har tagit fram fyra prioriteringsgrupper för att användas 
som riktlinjer för prioriteringar inom vården, se prop 1996/97:60 s 31 ff. I första gruppen 
ingår livshotande sjukdomar, sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidi-
serande tillstånd eller en för tidig död, kroniska sjukdomar, palliativ vård och vård i livets 
slutskede samt vård av människor med nedsatt autonomi. I den andra prioriteringsgrup-
pen uppräknas prevention, habilitering och rehabilitering. Till den tredje gruppen hör 
vård av andra skäl än sjukdom eller skada.
308 Prop 1996/97:60 s 19.
309 A prop s 20.
310 Människovärdesprincipen slås också fast i artikel 1 i FN:s allmänna deklaration om de 
mänskliga rättigheterna från 1948.
311 Johnsson & Sahlin s 47.
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kor för hela befolkningen.312 När behovs-solidaritetsprincipen infördes i 
HSL hade principen sedan lång tid varit väl förankrad i svensk hälso- och 
sjukvård.313 Principen innebär att resurserna inom hälso- och sjukvården 
ska fördelas efter behov, vilket betyder att den patient som har det största 
behovet, den svåraste sjukdomen och den sämsta livskvaliteten ska ges 
företräde till vården. Begreppet solidaritet innebär i detta sammanhang 
att alla ska ha lika möjligheter till vård, och att den vård som ges ska 
vara så likvärdig som möjligt. Alla ska ha samma möjligheter att uppnå 
hälsa och livskvalitet. Det är också solidariskt att tillförsäkra de svagaste 
i samhället tillgång till vård. Till dem räknas barn, medvetslösa, personer 
med demenssjukdomar och andra som har svårigheter att kommunicera 
med omvärlden.314

I förarbetena framhålls att människovärdet inte ska vara knutet till 
människors personliga egenskaper eller vilka funktioner de har i samhäl-
let.315 Vidare anförs att begåvning, social ställning, inkomst och ålder 
inte får avgöra vem som ska få vård och vilken kvalitet vården ska ha. 
Prioritering ska ske utan diskriminering, vilket innebär att en hemlös ska 
gå före vår statsminister i vårdkön om den hemlöses medicinska vårdbe-
hov anses större än statsministerns.

Det är oförenligt med de etiska principerna att generellt låta beho-
ven stå tillbaka på grund av ålder, födelsevikt,316 livsstil eller ekonomiska 
och sociala förhållanden.317 Detsamma gäller självförvållade skador eller 
sjukdomar.318 Däremot anses det förenligt med de etiska principerna att 
i det enskilda fallet ta hänsyn till omständigheter som begränsar nyttan 
av medicinska åtgärder.319 Etiska dilemman kan uppstå i samband med 
priori teringssituationer. Som exempel kan nämnas när valet står mellan 
en patient som genom långvarigt alkoholmissbruk själv åsamkat sig en 
allvarlig leverskada och en patient som också har en allvarlig leversjuk-
dom eller skada, men inte själv vållat skadan eller sjukdomen genom 
alkoholmissbruk. I vissa situationer kan det inte uteslutas att livsstilen 

312 Principen har funnits länge och den kan anses ha kodifierats i och med bestämmel-
sens införande i hälso- och sjukvårdslagen. Rynning påpekar att tydliga prioriteringsregler 
fanns redan i 1744 års instruktion för provinsialläkarna, Rynning 1994 s 74.
313 Prop 1996/97:60 s 20. 
314 A st. 
315 A prop s 18 och 20.
316 Rynning diskuterar för tidigt födda lågviktiga barns ställning i vården, se Rynning 
2004 s 149–180.
317 Prop 1996/97:60 s 24.
318 A prop s 25. Vissa sjukdomar eller skador kan anses vara självförvållade genom att 
man för en viss livsstil. Exempel härpå är riskfyllda fritidsaktiviteter, tobaksrökning, dro-
ger och överkonsumtion av alkohol.
319 A prop s 24.
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måste vägas in då man tar ställning till vilken vård som ska ges i det 
enskilda fallet.320 Detta gäller i de fall då den förväntade effekten inte 
förväntas ge någon nytta på grund av att patienten inte slutar att röka, 
konsumera alkohol eller på annat sätt missköter sin hälsa med sitt lev-
nadssätt.

PrioriteringsCentrum321 har på uppdrag av Socialstyrelsen kartlagt prio-
riteringsarbetet i hälso- och sjukvården och gett förslag om att särskilja de 
tre principerna samt att skärpa kostnadseffektivitetsprincipen något.322 
Samtidigt föreslås att det ska införas en ny princip; ansvarsprincipen.323 
Vidare föreslås att rangordningen av principerna ska omprövas. Enligt 
PrioriteringsCentrums förslag skulle människovärdesprincipen fortfarande 
vara överordnad de övriga principerna och konflikter mellan principerna 
ska lösas genom att de balanseras genom rangordning från fall till fall. 
Socialstyrelsen ställer sig i stort sett bakom PrioriteringsCentrums förslag 
och föreslår att utvecklingen vad gäller prioriteringar kontinuerligt ska föl-
jas upp via ett antal indikatorer.324 Statens medicinsk-etiska råd, förkortat 
SMER, motsätter sig dock att kostnadseffektivitetsprincipen ska få en mer 
framskjuten position i förhållande till de andra prioriteringsprinciperna 
och avvisar den föreslagna värdeförskjutningen.325 SMER menar att den 
nu gällande värdegrunden ska fortsätta att gälla och påpekar vikten av 
en kontinuerlig reflektion över, och diskussion av, förutsättningarna för 
öppna prioriteringar, inte minst eftersom nya metoder för behandling och 
diagnostik  ständigt utvecklas.

Vållande av en skada eller sjukdom ska alltså inte tillmätas någon bety-
delse vid prioriteringen, även om den förväntade nyttan kan få betydelse 
i fråga om prioriteringar. Som exempel kan nämnas att rökare generellt 
har sämre återhämtningsprognos än icke-rökare, varför en bedömning av 
den förväntade nyttan av behandlingen i det enskilda fallet kan behöva 

320 Prop 1996/97:60 s 25.
321 PrioriteringsCentrum är ett nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård 
och omsorg, PrioriteringsCentrums webbplats http://e.lio.se/prioriteringscentrum/, 
besöksdatum 2010-07-01.
322 PrioriteringsCentrum mars 2007, Vårdens alltför svåra val? Kartläggning av priorite-
ringsarbete och analys av riskdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och 
sjukvården, s IV.
323 A a s 131 ff. Med ansvarsprincipen avses att människor tillskrivs ansvar för sina hand-
lingar och ansvar för konsekvenserna av dessa utifrån individuella förutsättningar.
324 Socialstyrelsen, Prioriteringar i hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen analys och slut-
satser utifrån rapporten ”Vårdens alltför svåra val” s 8.
325 Om PrioriteringsCentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom 
hälso- och sjukvården, bilaga till beslut av Statens medicinsk-etiska råd (S1985:A) den 23 
januari 2009, Dnr 03/09 s 4.
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göras.326 Vissa kliniker ställer krav på rökstopp före operation i syfte att 
nå så bra operationsresultat och medicinska resultat som möjligt.327 Det 
bör dock påpekas att ett sådant krav som förutsättning för operation inte 
är förenligt med gällande rätt om patientens behov av operation är sådant 
att hon ändå förväntas ha nytta av den.

Tillämpningen av behovs-solidaritetsprincipen kan medföra att alla 
inte får sina behov av vård tillgodosedda, vilket kan ha negativ inverkan 
på patientsäkerhet och tillgång till vård av god kvalitet. En patient som 
inte får sitt vårdbehov tillgodosett kan drabbas av andra åkommor till 
följd av att få stå tillbaka för en patient med större vårdbehov, genom 
exempelvis svårare sjukdom och sämre livskvalitet. Patienter som är med-
vetna om och åberopar vårdgarantin får vård snabbare. Detta innebär att 
upplysta patienter får vård snabbare än de patienter som väntar på sin tur. 
äldre och andra utsatta patienter utan vare sig tillgång till information 
via Internet eller företagsamma närstående riskerar att inte få tillgång till 
vård på samma villkor som andra patientgrupper. För att alla patienter 
ska få samma möjligheter krävs att hälso- och sjukvårdspersonalen infor-
merar om vårdgarantin. Från och med den 1 juli 2010 infördes en utökad 
informationsskyldighet om vårdgarantin för vårdgivaren i 2 b § HSL med 
motsvarande skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonalen i 6:6 PSL.

3.3.4 Kostnadseffektivitetsprincipen
Prioriteringar görs på olika nivåer. Dels krävs val av medicinsk åtgärd, och 
vid detta val är det patientens medicinska behov som ska vara styrande, 
dels måste också en prioritering framtvingad av resursknapphet göras.328 
Det är här den tredje etiska principen aktualiseras. Kostnadseffektivi-
tetsprincipen infördes liksom de övriga principerna den 1 januari 1997. 
Principen uttrycks i 28 § HSL, där det stadgas att ledningen av hälso- 
och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patient-
säkerhet, god vårdkvalitet och främjar kostnadseffektivitet. Kostnads-

326 I en avhandling visas att patienter som slutar röka fyra veckor före en operation 
 minskar sin risk att drabbas av komplikationer, Lindström, D, The impact of tobacco use 
on postoperative complications, ak avh, Karolinska institutet 2008.
327 Rökstopp för patienter som ska opereras vid ortopedkliniken i Umeå, www.vll.se/
default.aspx?id=38432, besöksdatum 2009-08-01. Ortopedkliniken har infört en ny 
policy som innebär att patienter ska vara rökfria två månader innan och två månader 
efter en planerad operation. Socialstyrelsens generaldirektör Holm, L-E, har uttalat att 
all kirurgi bör föregås av rökstopp, Haverdahl, A-L, Rökstopp krav för operation, SvD:s 
nätupplaga 27 november 2009, www.svd.se/nyheter/inrikes/rokstopp-krav-for-opera-
tion_3854367.svd, besöksdatum 2010-01-09.
328 Prop 1996/97:60 s 12.
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effektivitetsprincipen innebär att hälso- och sjukvården ska eftersträva en 
rimlig relation mellan kostnader i form av resurser av olika slag och effekt 
mätt i förbättrad hälsa för patienten samt höjd livskvalitet.329 Eftersom 
effekterna av vården inte alltid går att jämföra på ett rättvisande sätt bör 
kostnadseffektivitetsprincipen endast tillämpas vid jämförelse av meto-
der för behandling av samma sjukdom.330 I förarbetena framhålls också 
att en följd av att behovs-solidaritetsprincipen är överordnad kostnads-
effektivitetsprincipen är att svåra sjukdomar och väsentliga livskvalitets-
försämringar går före lindrigare sjukdomar, även om vården av de svåra 
tillstånden kostar väsentligt mycket mer. Kostnadseffektivitetsprincipen 
är följaktligen underordnad både människovärdesprincipen och behovs-
solidaritetsprincipen.331 Människovärdesprincipen är den princip som är 
överordnad de övriga prioriteringsprinciperna.332

3.3.5 Sammanfattning 
Mot bakgrund av de samordningsproblem som förekommer inom hälso- 
och sjukvården, i synnerhet för äldre och multisjuka patienter, kan det 
ifrågasättas om det är lämpligt att genom målbestämmelser ange rikt-
ningen för hälso- och sjukvården. även om målformuleringen ger uttryck 
för en självklar grund för hälso- och sjukvården är det fråga om just mål 
som ska eftersträvas. Det övergripande och ursprungliga målet för hälso- 
och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolk-
ningen. Målet är opreciserat och förutsätter en viss utfyllnad för att få 
ett konkret innehåll. Ramlagstiftningen förutsätter att lagens materiella 
innehåll fylls ut genom myndighetsföreskrifter samt att sjukvårdshuvud-
männen, genom kommunalt självstyre, själva beslutar om resurstilldel-
ning, utbud och så vidare.

Sammantaget kan konstateras att målformuleringen utgör en riktnings-
angivelse för hälso- och sjukvården i Sverige samt att de tre etiska priorite-
ringsprinciperna kan bidra till att höja patientsäkerheten och vårdkvaliteten 
under förutsättning att de tillämpas på avsett sätt. Lagfästa principer för 
prioritering i hälso- och sjukvården kan ses som en del av kvalitetssäk-
ringen. Prioriteringsprinciperna utgör en garanti för en etisk förankring 
vid svåra etiska beslut som har betydelse för den enskilda patienten. Om 
principerna varken tillämpas eller följs upp, finns dock risk för att patienter 
utsätts för hälso- och sjukvårdspersonalens godtycke i fråga om vård och 

329 Prop 1996/97:60 s 21.
330 A st. 
331 A prop s 1 och 21.
332 Prop 2009/10:67 s 24.
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behandling. Ytterst är det vårdgivarens ansvar att säkerställa att bestäm-
melserna tillämpas på korrekt sätt.

Lagstadgade mål och etiska principer är emellertid inte tillräckliga för 
att garantera patienten säker vård av god kvalitet. Förutom övergripande 
mål och prioriteringsprinciper innehåller HSL kvalitetskrav som är rik-
tade till vårdgivaren. Dessa krav granskas i nästkommande avsnitt.

3.4 Krav på hälso- och sjukvården
3.4.1 Inledning
HSL innehåller flera bestämmelser som anger de krav som gäller för all 
hälso- och sjukvård i Sverige. Dessa krav regleras i 2 a–h §§ HSL. Det 
är bland annat dessa krav som ska säkerställas genom systematisk och 
fortlöpande kvalitetssäkring. Utgångspunkten i detta avsnitt ligger på 
den omfattande och ständigt reviderade 2 a § HSL som har följande 
lydelse:333

Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 
vård. Detta innebär att den skall särskilt

1.  vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose 
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,

2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4.  främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdsperso-

nalen,
5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genom-
föras i samråd med patienten. Olika insatser skall samordnas på ett ända-
målsenligt sätt. 

Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte 
är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälso-
tillstånd.

Av 2 a § första stycket HSL följer att hälso- och sjukvården ska bedri-
vas så att den uppfyller kraven på en god vård, vilket därefter preciseras 
i bestämmelsen. Som kommer att framgå reglerar flera av kraven som 
stadgas i de olika punkterna samma sak, men med en annan formulering. 
De andra bestämmelserna som behandlas i detta avsnitt är 2 b § HSL 
där det anges att att patienten ska ges individuellt anpassad information, 

333 2011-07-31.
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2 c § HSL där det anges att hälso- och sjukvården ska förebygga ohälsa, 
2 e § som ställer krav på att det ska finnas den personal, utrustning och 
de lokaler som behövs och slutligen 2 h § HSL där det föreskrivs att vård-
givaren ska se till att nya diagnos- och behandlingsmetoder har bedömts 
från ett individ- och samhällsetiskt perspektiv innan de börjar tillämpas 
i hälso- och sjukvården.

Bestämmelsen i 2 a § HSL är omfattande och ganska rörig. Därför 
kommer jag inte att följa strukturen i bestämmelsen i detta avsnitt, utan 
jag väljer att behandla och presentera kraven i två olika kategorier. Till 
den första kategorin hör krav som har anknytning till själva verksamhe-
ten och dess utformning och till den andra kategorin hör krav som har 
direkt anknytning till patientens delaktighet i vården.

3.4.2 Verksamhetsanknutna krav

3.4.2.1 God kvalitet
Som framgått ska hälso- och sjukvården, i enlighet med 2 a § första punk-
ten HSL, bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta inne-
bär bland annat att den ska vara av god kvalitet. Av förarbetena framgår 
att grundläggande kvalitetskrav utgörs av hälso- och sjukvårdens förmåga 
att erbjuda den vårdform som den vårdsökandes tillstånd kräver.334 Vida-
re framhålls att ett viktigt uttryck för kvaliteten i vården är att den bedrivs 
i en miljö som ger de bästa förutsättningarna för en fullgod utredning 
och ett gott behandlingsresultat eller en framgångsrik rehabilitering.335 
Det uttalas att hälso- och sjukvården även ska tillgodose patienternas 
behov av trygghet i vården samt att hälso- och sjukvården ska ges i enlig-
het med vetenskap och beprövad erfarenhet. I 2 a § HSL nämns emellertid 
inte något om vetenskap och beprövad erfarenhet. Begreppet förekom-
mer däremot i 3 a och 18 a §§ HSL som reglerar landstingens respektive 
kommunens skyldigheter att ge patienten möjlighet att välja behandling 
samt förnyad medicinsk bedömning.

Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet infördes i författningstext 
redan i 1890 års läkarinstruktion.336 Numera förekommer formuleringen 
uttryckligen i 6:1 och 6:7 PSL, vilka riktar sig till yrkesutövarna.  Jag åter-
kommer till begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet i avsnitt 5.4.1.

I senare förarbeten framhålls att ”hälso- och sjukvården skall hålla en 
god personell och materiell standard, dvs. bedrivas av en personal med 

334 Prop 1981/82:97 s 116.
335 A prop s 52 och s 116.
336 Se 59 § 1:o Kongl Maj:ts nådiga instruction för läkare, som äro för helso- och sjuk-
vården inom visst område anstälde, äfvensom för andre, som utöfva läkarekonsten, 1890.
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adekvat utrustning och med behövlig teknisk utrustning i ändamåls-
enliga lokaler”.337 Uttryckliga krav på personal, utrustning och lokaler 
finns i 2 e § HSL, se avsnitt 3.4.2.5 nedan.

Vårdens kvalitet kan mätas på flera olika sätt och inom den kliniska 
verksamheten används vanligtvis vissa bestämda indikatorer. I Socialsty-
relsens och SKL:s rapport Öppna jämförelser anges att ”en indikator pekar 
på ett förhållande att studera vidare och att värdera eller förklara”.338 
Exempel på sådana indikatorer är läkarbesök inom en vecka, hälso- och 
sjukvårdskostnad, förekomst av MRSA,339 överlevnad vid bröstcancer, 
väntetid vid höftfraktur eller läkemedelsinteraktion bland äldre för att 
nämna några.340 Patienterfarenheter mäts också och exempel på sådana 
indikatorer är förtroende för vårdcentraler, rimlig väntetid vid besök på 
vårdcentral, sammanfattande betyg för sjukhus och förväntad hjälp vid 
besök.341 Olika uttryck för vårdens kvalitet finns även i hälso- och sjuk-
vårdens kvalitetsregister och redovisningar av väntetider i vården. På upp-
drag av regeringen har Socialstyrelsen i en rapport presenterat en samlad 
uppsättning uppföljningsområden med tillhörande nationella indikato-
rer på god vård.342

Mot bakgrund av vad som uttalats i olika förarbeten till bestämmelsen 
framstår det som att vård av god kvalitet enligt lagstiftarens mening utgår 
från patientens vårdbehov. Vidare förefaller ett gott resultat vara en viktig 
kvalitetsparameter. För att uppnå ett gott behandlingsresultat krävs såväl 
god personell och materiell standard i form av personal som fullgör sina 
skyldigheter i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, 
adekvat utrustning och ändamålsenliga lokaler. Beroende på vem som 
definierar begreppet vårdkvalitet, varierar också begreppets innehåll. Olika 
typer av mätningar av vårdens kvalitet utgör viktiga inslag i kvalitetssäk-
ringen. Vårdgivarens uppföljning och egenkontroll av verksamheten är 
avgörande för att vårdgivaren ska kunna bilda sig en uppfattning om vår-
den är säker och av god kvalitet.

337 Prop 1995/96:176 s 27. 
338 Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen, Öppna jämförelser av hälso- 
och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, Jämförelser mellan landsting 2008 s 26.
339 MRSA är förkortningen av meticillinresistenta gula stafylokocker, dvs bakterier som 
är resistenta mot sedvanlig antibiotika och som orsakar en speciell typ av vårdrelaterade 
sjukdomar, prop 2005/06:50 s 13.
340 Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen, Öppna jämförelser av hälso- 
och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, Jämförelser mellan landsting 2008 s 8–12.
341 A a s 11.
342 Socialstyrelsen, Nationella indikatorer för God vård – Hälso- och sjukvårdsövergri-
pande indikatorer – Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
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3.4.2.2 God hygienisk standard
Vårdrelaterade sjukdomar, till exempel infektioner, utgör ett betydande 
problem.343 Förutom att orsaka patienten förlängd vårdtid och annat lidan-
de är dessa sjukdomar förenade med stora kostnader, inte minst för hälso- 
och sjukvården. I syfte att undvika vårdrelaterade sjukdomar infördes år 
2006 ett uttryckligt krav på god hygienisk standard i 2 a § första punkten 
HSL. Kravet fanns visserligen även tidigare eftersom det i kravet på god 
vård också ligger att god hygien ska iakttas vid all vård och behandling.344 
I propositionen anförs dock att det är nödvändigt att förtydliga kravet på 
god hygienisk standard eftersom det genom Social styrelsens tillsyn visat sig 
finnas brister inom hygienområdet.345 Trots att förekomsten av antibiotika-
resistenta smittämnen är mindre vanlig i Sverige än i många andra länder 
fann regeringen anledning att se allvarligt på situationen.346 Kodifieringen 
av det redan underförstådda kravet på god hygienisk standard syftar till att 
markera vikten av att samtliga vårdgivare så långt det är möjligt ska före-
bygga och motverka förekomsten av vårdrelaterade sjukdomar.

I förarbetena framhålls att det uttryckliga kravet på god hygienisk 
standard innebär att vårdgivarna måste vidta samtliga åtgärder som är 
nödvändiga för att uppfylla detta krav.347 Utöver tillgången till vårdhygie-
nisk kompetens krävs exempelvis att utrustning och lokaler som används 
i hälso- och sjukvården svarar mot behoven av god vårdhygien. Verk-
samheten ska vara planerad och organiserad så att vårdrelaterade sjukdo-
mar i största möjliga utsträckning kan förebyggas och begränsas. Vidare 
understryks att utbildning och kompetensutveckling inom vårdhygien är 
viktiga komponenter i arbetet med att förebygga och begränsa vårdrela-
terade sjukdomar. Detta ska enligt regeringen omfatta all personal samt 
ske kontinuerligt.

Trots att kravet på god vård redan, om än implicit, omfattar krav på 
god hygien har lagstiftaren funnit behov av att uttryckligen förtydliga 
kravet på god hygienisk standard för att minska förekomst av vårdrelate-
rade sjukdomar.

343 Prop 2005/06:50 s 27. Olika infektioner som uppkommer i samband med vård och 
behandling utgör exempel på vårdrelaterade sjukdomar. Ett exempel är den så kallade 
sjukhussjukan, ett annat exempel är liggsår. Se även prop 2010/11:1 utgiftsområde 9, 
s 94 där antibiotikaresistenta bakterier och MRSA diskuteras.
344 Prop 2005/06:50 s 27 f.
345 A prop s 28.
346 A prop s 27.
347 A prop s 28.
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3.4.2.3 Patientens behov av trygghet
Förutom kraven på god kvalitet och god hygienisk standard föreskrivs 
i 2 a § första punkten HSL att vården ska tillgodose patientens behov 
av trygghet i vården och behandlingen. I specialmotiveringen kopplas 
formuleringen till krav på god personell och materiell standard, det vill 
säga att personalen har den utbildning som krävs och att det finns den 
tekniska utrustning som behövs liksom ändamålsenliga lokaler.348 Denna 
bestämmelse har alltså koppling till kravet i 2 e § HSL där det ställs krav 
på att det ska finnas den personal, lokaler och utrustning som behövs.

Sjukhusmiljön ska vara sådan att patienten känner sig trygg. Till exem-
pel ska vårdgivaren se till att obehöriga inte har tillträde till lokalerna.349 
Genom att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till uppgifter i patient-
journalerna, kan patientens behov av trygghet i vården och behandlingen 
tillgodoses. I propositionen framhålls att all vård, behandling och rådgiv-
ning ska ske i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.350 Vidare 
anförs att kraven på medicinsk säkerhet och kvalitet inte innebär att vård 
och behandling måste ske på stora sjukhus. Det påpekas också att kravet 
på trygghet i vården har koppling till kraven på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet samt främjande av goda kontakter mel-
lan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen som behandlas nedan i 
avsnitt 3.4.3.1 och 3.4.3.5.

3.4.2.4 Lätt tillgänglig vård
Till de vårdpolitiska mål som regeringen har satt upp hör bland annat att 
säkerställa en god tillgänglighet och valfrihet bland en mångfald av vård-
givare.351 Brister i tillgängligheten till hälso- och sjukvård kan medföra 
patientsäkerhetsrisker eftersom patienters vårdbehov riskerar att inte bli 
tillgodosedda. I arbetet med att öka tillgängligheten ingår också att minska 
väntetiderna i vården. Tillgång till vård i hemmet är ytterligare ett sätt 
att öka tillgängligheten, i synnerhet för svårt sjuka och äldre människor. 
Satsningen på nationell sjukvårdsrådgivning på telefon utgör också ett led 
i ökad tillgänglighet, liksom den nationella vårdgarantin.

348 Prop 1981/82:97 s 116.
349 Johnsson & Sahlin s 58.
350 A prop s 116.
351 Prop 2010/11:1 Utgiftsområde 9 s 20.
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Det finns även andra typer av tillgänglighet, till exempel demografisk,352 
socioekonomisk och kulturell tillgänglighet.353 Vissa grupper kan förmo-
das ha större svårigheter att få sina vårdbehov tillgodosedda än andra 
människor.354 Till dessa grupper hör äldre personer med omfattande 
sociala och medicinska behov, glesbygdsbor, invandrare, lågutbildade och 
förtidspensionärer.

En god hälso- och sjukvård ska vara lätt tillgänglig, vilket föreskrivs i 
2 a § andra punkten HSL. Med lätt tillgänglig avses främst geografiska 
förhållanden och i förarbetena anförs att kravet på tillgänglighet kan 
uppfyllas om patientens första kontakt med hälso- och sjukvården kan 
ske på en närbelägen vårdcentral.355

När bestämmelsen infördes ansågs att decentralisering av hälso- och 
sjukvården skulle bidra till att öka tillgängligheten. En annan viktig del i 
arbetet med att öka tillgängligheten till vården uppgavs vara att anpassa 
kollektivtrafiken till vårdinrättningars mottagningstider.356 Andra viktiga 
komponenter för ökad tillgänglighet är vårdcentralers öppethållande, 
jourtjänstgöring och telefontider.357

Lättillgänglighet behöver inte alltid betyda att hög kvalitet och patient-
säkerhet garanteras. Vid vissa sällsynt förekommande sjukdomstillstånd 
eller särskilt komplicerade skador krävs särskild kompetens som är svår 
att upprätthålla vid små enheter där sådana sjukdomar och skador före-
kommer sällan. Vid större sjukhus kan spetskompetens uppnås genom en 
mer frekvent behandling av dessa sjukdomar och skador.358

3.4.2.5 Personal, lokaler och utrustning
Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det enligt 2 e § HSL finnas personal, 
lokaler och utrustning i den omfattning som behövs för att en god hälso- 
och sjukvård ska kunna ges. Bestämmelsen trädde i kraft i januari 1997 
och infördes samtidigt som stadgandet om kvalitetssäkring i 31 § HSL.359 

352 Demografi är befolkningslära, dvs vetenskap som ägnas åt att studera befolk-
ningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning. http://www.ne.se/sok/
demografi?type=NE, besöksdatum 2010-07-01.
353 SOU 1984:39 s 86 ff och s 98 f.
354 Johnsson & Sahlin s 60 f med hänvisning till SOU 1984:39 Hälso- och sjukvård 
inför 90-talet.
355 Prop 1981/82:97 s 117.
356 A prop s 57.
357 Prop 1995/96:176 s 29.
358 Prop 2005/06:73 s 13.
359 Bestämmelsen om personal, lokaler och utrustning infördes ursprungligen i 2 d § HSL. 
Proposition 1995/96:176. 
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Regeringen framhåller att kravet på att vården ska vara av god kvalitet och 
tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen bland 
annat innebär att hälso- och sjukvården skall hålla en god personell och 
materiell standard, det vill säga bedrivas av en personal med adekvat utbild-
ning och med behövlig teknisk utrustning i ändamålsenliga lokaler.360

Enligt författningskommentaren är bestämmelsen tillämplig på all 
verksamhet, vare sig det är fråga om offentlig eller enskild vård.361 Vidare 
anförs att personalens antal eller kompetens inte kan anges generellt utan 
att det får avgöras från fall till fall. Vårdgivaren har också att ta ställning 
till lokalernas utseende samt vilken utrustning som behövs. Det är således 
vårdgivaren som avgör hur och på vilket sätt vården ska ges. Detta stäm-
mer väl överens med den ursprungliga tanken om att ge sjukvårdshuvud-
männen möjlighet att efter lokala förutsättningar och behov utforma och 
bedriva hälso- och sjukvården.

Kraven på vårdgivarens personal, lokaler och utrustning har avgörande 
betydelse för vårdens kvalitet och patientsäkerhet och i förarbetena anförs 
att det därför bör finnas uttryckliga regler om detta.362 Regeringen påpe-
kar också att det bör vara en av Socialstyrelsens viktigaste uppgifter att 
kontrollera att vårdgivaren uppfyller dessa krav. Enligt Socialstyrelsens 
tolkning medför bestämmelsen en skyldighet för vårdgivaren att se över 
antalet tillgängliga vårdplatser så att återkommande överbeläggningar kan 
undvikas.363 Socialstyrelsen anser att utlokalisering av patienter till avdel-
ningar med annan kompetens kan påverka patientsäkerheten, varför det 
är särskilt angeläget att antalet överbeläggningar minskas.364 Som exempel 
kan nämnas att Socialstyrelsen år 2010 förelagt Stockholms läns landsting 
att vid äventyr av vite om en halv miljon kronor, vidta ett antal åtgärder 
avseende överbeläggningar, brister i bemanning, lokaler och utrustning på 
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.365

Beträffande tillgången till personal avser bestämmelsen inte endast per-
sonal som är direkt involverad i den sjukvårdande verksam heten, utan 
all personal som behövs för att bedriva en rationell och ändamålsenlig 
vård.366 För den dagliga driften inom verksamheten måste det, förutom 

360 Prop 1995/96:176 s 52 f.
361 A prop s 103.
362 A prop s 53.
363 Socialstyrelsen, Överbeläggningar – utlokaliserade patienter, Rapport från en natio-
nell tematisk verksamhetstillsyn vid 6 sjukhus tisdagen den 5 augusti 2008 s 17.
364 A st.
365 Socialstyrelsen har ansökt hos Förvaltningsrätten i Stockholm om utdömande av vite, 
se Socialstyrelsens ansökan daterad 2010-03-17, dnr 44-11989/2008 och 44-134/2009.
366 Prop 1995/96:176 s 103.
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hälso- och sjukvårdspersonal, finnas administratörer, hantverkare, lokal-
vårdare och liknande för att god vård ska kunna meddelas. I HSL har 
begreppet personal således en vidare betydelse än vad som avses i PSL.367

Det är vårdgivarens ansvar att avgöra vilken personalstyrka som kan 
anställas och det är också vårdgivarens ansvar att den personal som 
anställs har den kompetens som krävs för att vård av god kvalitet ska 
kunna ges. Det finns ingen miniminivå för hur stor personalstyrka som 
krävs för att meddela god vård, utan det får avgöras i varje enskilt fall. 
Det finns heller inga krav på att den personal som anses nödvändig för 
driften ska ha fast anställning, varför det också är möjligt för huvudmän-
nen att välja att köpa tjänster om det skulle vara mer kostnadseffektivt än 
att själva anställa erforderlig personal med viss kompetens. I detta sam-
manhang kan nämnas att år 2007 uppgick landstingens totala kostnad 
för hyrläkare till nästan 1,4 miljarder kronor.368 Enligt landstingen utgör 
ungefär hälften av detta belopp en merkostnad jämfört med om läkar-
na istället skulle ha varit anställda. Å ena sidan kan det ifrågasättas om 
landstingens  agerande står i överensstämmelse med kraven på kostnads-
effektivitet enligt 28 § HSL. Å andra sidan kan inhyrda läkare utgöra den 
enda möjligheten för vårdgivaren att över huvud taget kunna erbjuda 
befolkningen en god hälso- och sjukvård.

En god hälso- och sjukvård förutsätter att personalen är välutbildad 
och har den kompetens som behövs för att utföra sina yrkesuppgifter. 
Vetenskap och beprövad erfarenhet ändrar sig över tid och det är viktigt 
att personalen har möjligheter att fortbilda sig kontinuerligt. Vårdgivaren 
har ansvar för att den personal som anställs också har den kompetens som 
krävs för att ge säker och god vård.

För att personalen ska ha erforderlig kompetens måste även utbild-
ningarna anpassas efter hälso- och sjukvårdens behov.369 Därför är det av 
avgörande betydelse att de utbildningar som finns är av god kvalitet och 
att de motsvarar de krav som ställs på personalens kunnande. Vidare är 
det viktigt att vårdgivaren säkerställer att personalstyrkan är tillräckligt 
stor för att vård av god kvalitet ska kunna ges till patienterna. Om per-
sonalstyrkan, som fallet kan vara i semestertider, inte är tillräckligt stor 
eller om den personal som finns att tillgå inte har tillräcklig kompetens 
att meddela säker hälso- och sjukvård, kan vårdskador inträffa på grund 
av stress eller kunskapsbrister.

367 Johnsson & Sahlin s 98 f.
368 Dagens Samhälle den 3 april 2008, webbnummer 12511, www.dagenssamhalle.se/
zino.aspx?articleID=12511&articleCategoryID=1, besöksdatum 2010-07-01.
369 SOU 1999:66 s 68.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   115 2011-10-06   09.07



116

De lokaler som finns ska vara ändamålsenliga och utrustningen ska 
vara av god kvalitet. även i detta avseende är det vårdgivaren som avgör 
lokalernas storlek och utformning samt utrustningens karaktär för att 
kunna meddela god vård. Som tidigare konstaterats är det väsentligt för 
god vårdkvalitet att vården bedrivs i en miljö som främjar god utredning, 
gott behandlingsresultat och framgångsrik rehabilitering.370

Inom ramen för hälso- och sjukvården uppstår en mängd situationer 
som ställer olika krav på de lokaler där vården utförs. Till exempel bör det 
finnas ändamålsenliga utrymmen där patienter, anhöriga och personal kan 
samtala ostört i en värdig och neutral miljö.371 Inte minst gäller detta när en 
patient måste ta emot ett negativt besked om sitt hälsotillstånd, när någon 
har avlidit eller i liknande situationer. Andra krav ställs när det rör sig om 
en barnmorskemottagning eller en abortmottagning då det är lika viktigt 
att inredning och färgsättning är genomtänkt. Där barn vistas ofta bör det 
naturligtvis finnas lekredskap och annat som möjliggör att barnen kan leka 
obehindrat med säkra leksaker. även ur arbetsmiljö synpunkt måste lokaler 
och utrustning vara ändamålsenliga och inte medföra skaderisker för per-
sonalen. I detta sammanhang kan nämnas att Arbetsmiljöverket i sin tillsyn 
beaktar aspekter som kan ha betydelse för hälso- och sjukvårdspersonalens 
arbetsmiljö och arbetsvillkor.372

När det gäller utrustningen kan bestämmelsen i 2 e § HSL anses utgöra 
ett komplement till, eller precisering av, det krav på god vård som ställs i 
2 a § HSL och som ger uttryck för ett krav på god materiell standard.373 
Den utrustning som avses gäller förbandsmateriel, operationsutrustning, 
telefoner, faxar, datorer och allt annat som behövs för att verksamheten 
ska fungera. Regeln innebär inte att vårdgivaren har någon skyldighet 
att införskaffa till exempel en röntgenapparat av senaste modell, utan 
det är tillräckligt att utrustningen fungerar tillförlitligt och att teknisk 
översyn görs regelbundet för att tillförsäkra en god funktion.374 Kravet på 
utrustning kan inte heller medföra ett krav på att varje vårdgivare måste 
införskaffa högspecialiserad avancerad teknisk utrustning som kanske 
endast behöver finnas på regionsjukhus.375 Det är tillräckligt att det finns 
tillgång till att få sådana undersökningar utförda samt att kravet på veten-
skap och beprövad erfarenhet inte eftersätts.

370 Prop 1981/82:97 s 52 där det även framhålls att man bör eftersträva hemliknande 
miljöer för vården i syfte att underlätta för patienten att klara sin livsföring och hälsa 
under efter vårdtillfället.
371 Johnsson & Sahlin s 101.
372 A a s 100.
373 A a s 101.
374 A st.
375 A st.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   116 2011-10-06   09.07



117

3.4.2.6 Förebyggande av ohälsa
Till hälso- och sjukvården hör enligt 1 § HSL åtgärder för att medicinskt 
förebygga sjukdomar och skador. Det förebyggande inslaget specificeras 
något i 2 c § HSL där det föreskrivs att hälso- och sjukvården ska arbeta 
för att förebygga ohälsa, samt att den som vänder sig till hälso- och sjuk-
vården ska ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller 
skada när det är lämpligt.

Hälso- och sjukvårdens dubbla roller – att utreda och behandla sjuk-
domar och skador samt att förebygga ohälsa – understryks således genom 
bestämmelsen. I fråga om olika pandemier som till exempel 2009 års 
”svininfluensa” får hälso- och sjukvårdens skyldighet att förebygga ohälsa 
särskild betydelse. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i PSL.

3.4.2.7 Etisk bedömning av nya metoder
Hälso- och sjukvården är en dynamisk verksamhet där nya behandlings-
metoder ständigt utvecklas. Enligt 2 h § HSL åläggs vårdgivarna att, innan 
en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse för männi-
skovärde och integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvården, se till att 
metoden bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter. I förarbetena 
till bestämmelsen framhålls vikten av att nya diagnos- och behandlingsme-
toder införs i hälso- och sjukvården under ordnade och öppna former.376 
Regeringen framhåller visserligen att det av 2 § andra stycket HSL framgår 
att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människan värdighet och att detta redan innefattar ett ansvar för 
vården att uppfylla vissa etiska grundkrav.377 Trots detta föreslog regeringen 
ett mer preciserat och utpekat ansvar för vårdgivaren beträffande de etiska 
aspekterna vid introduktion av nya metoder. Eftersom alla patienter bör 
tillförsäkras samma goda hälso- och sjukvård gäller stadgandet samtliga 
vårdgivare, såväl offentliga som privata sådana.378

Vårdgivarens skyldighet att göra en etisk bedömning av nya metoder 
är en skyldighet som Socialstyrelsen ska kontrollera genom sin tillsyn.379 
Socialstyrelsen ska emellertid inte överpröva den bedömning som vård-
givaren har gjort utan endast kontrollera att en bedömning har gjorts 
innan en ny metod införs. Regeringen framhåller att det endast i undan-
tagsfall torde bli aktuellt för Socialstyrelsen att utfärda förelägganden eller 
förbud i fråga om brister när det gäller de etiska bedömningarna.

376 Prop 2009/10:83 s 22.
377 A prop s 25.
378 A prop s 26.
379 A prop s 28.
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3.4.3 Krav med anknytning till patientens delaktighet

3.4.3.1 Patientens självbestämmande och integritet
En god vård ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 
integritet. Detta stadgas i 2 a § tredje punkten HSL. Det bör påpekas att 
HSL anger sjukvårdshuvudmännens ansvar för hälso- och sjukvårdens 
utformning och organisation. Bestämmelsen har koppling till 6:1 PSL 
där det stadgas att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska visa 
patienten omtanke och respekt.

I specialmotiveringen till bestämmelsen anförs att en vårdsökande är en 
medmänniska som alltid har rätt till okränkt värdighet och integritet när 
hon utnyttjar hälso- och sjukvårdens tjänster.380 Patienten kan dock inte 
bestämma innehållet och omfattningen av vården, utan det ankommer 
på sjukvårdshuvudmannen och den medicinskt ansvariga läkaren.381 En 
patient har emellertid alltid rätt att avstå från en behandling samt möjlig-
het att kräva att en åtgärd genast avbryts eller aldrig påbörjas. Patientens 
självbestämmande kan dock inte vara absolut och det finns flera skäl till 
detta. Till exempel kan en patients begäran om eutanasi inte efterkom-
mas. Inte heller kan en patient begära att få en behandling som är i strid 
med vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag återkommer till denna fråga 
i avsnitt 3.4.3.4 i anslutning till behandling av kravet på att vården och 
behandlingen ska utformas och genomföras i samråd med patienten.

I sin avhandling framhåller Rynning att med patientens positiva själv-
bestämmanderätt avses patientens möjligheter att erhålla viss önskad vård 
eller behandling, medan patientens negativa självbestämmanderätt avser 
patientens rätt att avstå från föreslagna åtgärder.382

Det är av stor betydelse för respekten för patientens integritet att hälso- 
och sjukvårdspersonal inte bryter mot tystnadsplikten. även vid full-
görandet av hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att föra patient-
journal är det viktigt att inte göra sådana anteckningar som kan uppfattas 
som kränkande för patientens integritet. Bestämmelser om journalföring 
finns i PDL och i Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering 
och journalföring i hälso- och sjukvården.383 Det finns olika slags inte-
gritet som ska respekteras. Som exempel kan nämnas religiös, sexuell, 
genetisk eller personlig integritet.384

380 Prop 1981/82:97 s 117. 
381 A prop s 118. 
382 Rynning 1994 s 127.
383 Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14) om informationshantering och journalföring i 
hälso- och sjukvården. 
384 Johnsson & Sahlin s 62 f.
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Stadgandet om respekt för patientens självbestämmande utvecklas i kra-
vet på samråd i 2 a § HSL, men också i 3 a och 18 a §§ HSL där det anges 
att landstingen och kommunerna ska ge patienten möjlighet att välja det 
alternativ hon själv föredrar när det finns flera behandlingsalternativ som 
står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare 
framgår att en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller 
skada ska ges möjlighet att få en förnyad medicinsk bedömning om det 
medicinska ställningstagandet innebär särskilda risker för patienten eller 
har stor betydelse för hennes framtida livskvalitet. Patienten ska erbjudas 
den behandling som den förnyade bedömningen kan föranleda.

Kravet på respekt för patientens självbestämmande och integritet 
har tydlig koppling till patientens möjlighet att vara delaktig i vården 
och behandlingen. En viktig förutsättning för att patienten faktiskt ska 
kunna utöva sin självbestämmanderätt är att hon har fått individuellt 
anpassad information.

3.4.3.2 Individuellt anpassad information 
Patientens rätt till information är avgörande för hennes möjlighet att 
vara delaktig i vården och utöva sin rätt till självbestämmande.385 För att 
patienten ska kunna samråda med hälso- och sjukvårdspersonalen och 
göra ett välgrundat ställningstagande i fråga om vård och behandling 
krävs att patienten har fått relevant information. En viktig förutsättning 
är dock att hon kan tillgodogöra sig informationen. I 2 b § HSL stadgas 
därför att patienten bland annat ska ges individuellt anpassad informa-
tion om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård 
och behandling som finns.

I specialmotiveringen till den ursprungliga bestämmelsen i HSL på -
pekas att motsvarande skyldighet redan införts i äTL.386 Vidare anförs 
att rätten för patienten att få sådana upplysningar är så betydelsefull att 
det motiverar en bestämmelse med i huvudsak samma innebörd i HSL.

Bestämmelsen i HSL medför en skyldighet för huvudmannen att 
bedriva och organisera vården på ett sådant sätt att patientens berätti-
gade krav på information kan tillgodoses.387 I den allmänna motivering-
en framhålls att patienten ska ges så utförlig och ingående information 
som förhållandena kräver och att hon också ska stimuleras att aktivt söka 
information, kritiskt granska den och anpassa informationen till sin egen 

385 Prop 1998/99:4 s 24.
386 Prop 1981/82:97 s 119. Stadgandet infördes ursprungligen i 2 a §. Bestämmelsen 
flyttades sedan till 2 b § HSL samtidigt som en precisering i 2:2 LYHS infördes.
387 Prop 2009/10:67 s 76 f.
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situation.388 Informationen ska anpassas såväl till behandlingssituationen 
som till patientens egna förutsättningar att tillgodogöra sig den. Vidare 
anförs att sjuka, oroliga och ängsliga patienter ofta har svårt att upp-
fatta informationen samt att invandrarnas, de dövas och de syn- och hör-
selskadades särskilda informationsproblem måste uppmärksammas.389 
Informationen bör även innehålla uppgift om riskerna med en eventuell 
behandling.

Motsvarande skyldighet finns i 6:6 PSL för den som har ansvaret för 
hälso- och sjukvården av en patient att se till att patienten får ges indi-
viduellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder 
för undersökning, vård och behandling som finns. Bestämmelserna i PSL 
riktas, som tidigare nämnts, huvudsakligen mot hälso- och sjukvårds-
personalen medan HSL reglerar vårdgivarnas skyldigheter. Hälso- och 
sjukvårdspersonalens skyldighet att ge patienten individuellt anpassad 
information behandlas i avsnitt 5.5.2.

För att personalen ska få den information som behövs för att kunna 
meddela en god vård krävs att patienten är välinformerad. Föredragan-
de statsrådet understryker att informationen till patienten även har stor 
betydelse för patientens självkänsla och är ett led i att göra vården mer 
mänsklig.390

Syftet med att överföra kravet till en egen bestämmelse var att precisera 
det informationskrav som lagstiftningen föreskrev i HSL och i dåvarande 
LYHS, liksom att skärpa kravet på att kommunikation och information 
bör lämnas i former som stärker patientens möjligheter till delaktighet 
och självbestämmande.391 Patientens rätt till information om de meto-
der för undersökning, vård och behandling som finns inkluderar även 
omvårdnadsåtgärder och andra åtgärder som inte vidtas av läkare. Efter-
som informationen alltid ska anpassas till den enskilda individens behov 
måste den med nödvändighet ges varierande innehåll och utformning. 
Enligt Sahlin anses uttrycket individuellt anpassad information innebära 
att hälso- och sjukvårdspersonalen ska göra sitt yttersta för att anpassa 
informationen så att patienten kan tillgodogöra sig den.392

Det förekommer även att fel i vården uppstår till följd av att läkares 
bristande kunskap i svenska medför att kommunikationen inte fungerar 

388 Prop 1981/82:97 s 58 f.
389 A prop s 59.
390 A st.
391 Prop 1998/99:4 s 24.
392 Sahlin 2006 s 96.
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tillfredsställande.393 Detta problem ökar i takt med att fler läkare från 
andra länder arbetar inom den svenska hälso- och sjukvården. Till skill-
nad från läkare från länder utanför EU finns inget krav på läkare från 
länder inom EU att genomgå språktest, utan det är arbetsgivaren som 
avgör om läkaren kan tillräckligt god svenska. Det är således viktigt att 
arbetsgivaren, med hänsyn till patientsäkerheten, gör en sådan bedöm-
ning i varje enskilt fall. Eftersom bestämmelserna i HSL anger vårdgiva-
rens skyldigheter är det också vårdgivarens ansvar att se till att patienten 
får individuellt anpassad information. I denna skyldighet torde ligga att 
förvissa sig om att den personal som anlitas också kan uppfylla lagens 
krav på till exempel individuellt anpassad information.

Från den 1 juli år 2010 har informationsskyldigheten i 2 b § HSL och 
6:6 PSL utökats. Informationsskyldigheten omfattar numera även indi-
viduellt anpassad information om patientens möjligheter att välja vårdgi-
vare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
men också om vårdgarantin.

Det har nämnts att individuellt anpassad information ska utgå från 
patientens behov. Då uppstår frågan hur informationen ska anpassas om 
patienten inte efterfrågar någon information. Det kan dock inte vara lag-
stiftarens avsikt att informationsflödet ska styras av patientens efterfrå-
gan. Det går inte att utgå ifrån att alla patienter vågar eller har förmåga 
att efterfråga information. Det kan finnas många anledningar till att en 
patient inte ställer alla relevanta frågor till hälso- och sjukvårdsperso-
nalen. Det måste vara den medicinska bedömningen som avgör vilken 
information som är relevant för patienten i en viss situation. Något annat 
skulle kunna medföra stora patientsäkerhetsrisker. Däremot måste det 
stå helt klart att informationen måste anpassas till patientens förmåga, 
sinnes stämning, utbildning etc för att säkerställa att hennes behov av 
information säkerställs. Rynning menar att det faktum att patienten inte 
efterfrågar information ”aldrig kan åberopas till stöd för inskränkningar 
i den information som normalpatienten i motsvarande situation skulle 
kunna antas vilja få”.394

393 Grossman, D och Nilsson, J, Klagomålen på läkares kunskaper i svenska ökar, Dagens 
Medicin nr 4/10 onsdag 27 januari 2010 s 4. Problem med språksvårigheter påtalades av 
Rynning redan år 1994, se Rynning 1994 s 246 f.
394 Rynning 1994 s 237.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   121 2011-10-06   09.07



122

3.4.3.3 Medicinsk bedömning
För att samråd ska kunna komma till stånd krävs att patienten får rele-
vant och korrekt information, men detta förutsätter förstås i sin tur att en 
medicinsk bedömning har gjorts. Hälso- och sjukvårdens skyldighet att 
snarast ge patienten en medicinsk bedömning av hälsotillståndet om det 
inte är uppenbart obehövligt regleras i 2 a § tredje stycket HSL. Vad som 
avses med uppenbart obehövligt är enligt förarbetena situationer där en 
enskild upprepade gånger vänder sig till hälso- och sjukvården för att få 
samma symtom bedömda.395 Vidare konstateras att undantaget enbart är 
tillämpligt i mycket klara fall eftersom det finns ett uppenbarhetsrekvisit.

I förarbetena anförs att en tidig och kvalificerad bedömning av vård-
behovet och vårdinsatsen är en förutsättning för ett adekvat omhänder-
tagande.396 Vidare framhålls att en så tidig bedömning som möjligt är 
grundläggande för det framtida behandlingsresultatet och att den första 
bedömningen bör göras av väl kvalificerad personal med hög kompetens. 
Utan en god första medicinsk bedömning i syfte att ställa en diagnos 
kan det vara svårt att tillämpa de etiska grundprinciperna i en priorite-
ringssituation.397 Det anförs också att det akuta omhändertagandet i stor 
utsträckning avgör den fortsatta behandlingen och möjligheterna till ett 
liv med god livskvalitet.

Det är av stor vikt att patienten vid sin första kontakt med primärvår-
den eller akutsjukvården möts av personal med hög kompetens.398 En 
patient som kommer in till akutmottagningen på ett sjukhus möts ofta av 
en sjuksköterska som gör den första bedömningen av patientens behov av 
vård. även vid telefonkontakt med vårdcentralen görs den första bedöm-
ningen av en sjuksköterska. Det är alltså regelmässigt sjuksköterskorna 
som gör en första bedömning av patientens tillstånd och behov av vård. 
Därefter görs en prioritering om patienten behöver träffa läkare snarast 
eller om patientens behov kan tillgodoses genom att patienten får en tid 
för läkarbesök på vårdcentralen inom tidsramarna för vårdgarantin, det 
vill säga inom högst en vecka. Den medicinska bedömningen ska enligt 
3:6 tredje punkten PDL journalföras.

Kvalitetsparametrarna i 2 a § HSL kompletteras alltså med hälso- och 
sjukvårdens skyldighet att snarast bedöma varje patient som söker vård.399 
Det kan noteras att skyldigheten endast regleras i HSL och att någon mot-

395 Prop 1996/97:60 s 44.
396 A prop s 41.
397 A prop s 26.
398 A prop s 27.
399 A prop s 41.
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svarighet inte finns i PSL. Sahlin pekar på att den bristande parallelliteten 
medför en oklarhet om vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens 
skyldigheter i denna del är desamma eller inte.400

3.4.3.4 Samråd med patienten
Så långt det är möjligt ska vården och behandlingen utformas och 
genomföras i samråd med patienten, vilket följer av 2 a § andra stycket 
HSL. En förutsättning för att ett meningsfullt samråd mellan patient och 
behandlande läkare eller sjuksköterska ska komma till stånd är emellertid 
att patienten får utförlig och ingående information om sitt hälsotillstånd, 
om de vård- och behandlingsmöjligheter som står till buds och så vida-
re.401 Det är naturligtvis viktigt att patienten har möjlighet att tillgo-
dogöra sig informationen, varför hänsyn måste tas till patientens egna 
förutsättningar. Det kan till exempel vara svårt att uppfatta information 
som ges om man är sjuk, ängslig och orolig.402

I förarbetena anförs vidare att särskild uppmärksamhet också bör rik-
tas mot informationsproblem hos olika grupper av befolkningen, exem-
pelvis invandrare, döva, syn- och hörselskadade.403 Information som ges 
till patienten kan också som redan nämnts ha betydelse för patientens 
självkänsla och dessutom sägas vara ett led i att göra vården mer mänsk-
lig. Att patienten har fått tillräcklig information kan även ha avgörande 
betydelse för att personalen ska få information av patienten i syfte att 
optimera vården. Kravet på samråd får dock inte leda till att det medi-
cinska ledningsansvaret inskränks.404 Vidare får bestämmelsen inte ges 
innebörden att patienten bestämmer innehållet eller omfattningen av 
vården. Däremot har patienten alltid rätt att tacka nej till eller begära att 
behandling aldrig påbörjas eller avbryts. Till detta kommer att en förut-
sättning för att samråd ska komma till stånd är att patienten fått relevant 
information. I 6:1 PSL åläggs hälso- och sjukvårdspersonalen att utforma 
och genomföra vården i samråd med patienten, se avsnitt 5.5.1.

Samrådskravet anknyter till det underförstådda kravet på samtycke, 
men också till kravet på respekt för patientens självbestämmande och 
integritet. Därutöver har samrådsbestämmelsen koppling till bestämmel-
serna i 3 a och 18 a §§ HSL som reglerar sjukvårdshuvudmännens skyl-
dighet att ge patienten möjlighet att välja behandling när det finns fler 

400 Sahlin 2006 s 73.
401 Prop 1981/82:97 s 25.
402 A prop s 59.
403 A st. 
404 A prop s 119.
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behandlingsalternativ i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet liksom under vissa förutsättningar rätt till en förnyad medi-
cinsk bedömning. En grundläggande förutsättning för samråd är också 
att patienten fått individuellt anpassad information.

3.4.3.5 Goda kontakter
Kontinuiteten i vården är av stor betydelse för såväl patienten som för 
hälso- och sjukvårdspersonalens möjligheter att meddela en god vård.405 
För patientens vidkommande kan det innebära en trygghet att alltid 
möta samma personal samtidigt som det måste vara en trygghet för en 
behandlande läkare att ha goda förkunskaper om den patient hon möter. 
En grundläggande förutsättning för god och säker vård är att det finns en 
god och förtroendefull relation mellan patienten och personalen.

I 2 a § fjärde punkten HSL stadgas att hälso- och sjukvården ska främja 
goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. I 
specialmotiveringen anförs att bestämmelsen betonar vikten av kontinuite-
ten i vården.406 Vidare påpekas att många patienter upplever det besvärligt 
att ofta träffa ny personal när de kommer till vårdmottagningen eftersom 
uppgifter måste lämnas gång på gång. Särskilt för äldre människor kan 
bristande kontinuitet i vården utgöra ett stort problem. även för patienter 
som måste uppsöka hälso- och sjukvården ofta kan bristen på kontinuitet 
framstå som mycket besvärande, vilket i sin tur kan påverka resultatet av 
vården.407

Det kan konstateras att kravet på att vården ska främja goda kontak-
ter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen ursprungligen 
infördes för att främja kontinuiteten i vården.

3.4.3.6 Kontinuitet och säkerhet i vården
Som nyss nämnts infördes i HSL år 1983 kravet på goda kontakter för att 
betona vikten av kontinuiteten i hälso- och sjukvården. Nästan 25 år senare 
har lagstiftaren emellertid funnit behov av att komplettera och förtydliga 
vårdgivarens ansvar och har därför infört en explicit bestämmelse om kon-
tinuitet och säkerhet i vården i 2 a § femte punkten HSL.408 Det ursprung-
liga stadgandet om goda kontakter har sannolikt inte haft avsedd effekt 
eftersom ett uttryckligt krav på kontinuitet har ansetts nödvändigt att föra 

405 Prop 1981/82:97 s 119.
406 A prop s 118 f.
407 A prop s 119.
408 Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 2007.
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in i lagtexten.409 Kontinuiteten i hälso- och sjukvården har be  tydelse för 
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Brist på kontinui-
tet kan medföra såväl kvalitetsbrister som patientsäkerhetsrisker.

Det kan också nämnas att den 1 juli år 2010 infördes en bestämmelse 
i 29 a § HSL där verksamhetschefens ansvar för att tillgodose patientens 
behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården förtydli-
gas. Jag återkommer till denna bestämmelse i avsnitt 4.2.2 där verksamhets-
chefen behandlas. HSL innehåller ytterligare en bestämmelse, 5 § HSL, 
som syftar till att stärka kontinuiteten i vården. Där stadgas landstingens 
skyldighet att organisera primärvården så att alla som är bosatta i lands-
tinget kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång 
till och att välja en fast läkarkontakt. I avsnitt 4.3.4 behandlas krav på fast 
läkar- och vårdkontakt.

3.4.3.7 Samordning av olika insatser
Genom ett tillägg i 2 a § andra stycket HSL föreskrivs sedan 1 januari 
år 2007 att olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamåls-
enligt sätt. Bestämmelsen infördes samtidigt som kravet på kontinuitet 
och säkerhet i vården, och det kan konstateras att stadgandena egentligen 
inte medförde några nya krav. Snarare innebär de nya bestämmelserna 
förtydliganden om att god vård också innefattar att patientens behov av 
kontinuitet och säkerhet ska tillgodogöras samt ett klargörande av att 
olika insatser ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.410

Bestämmelsen med krav på samordning i 2 a § HSL är kopplad till 
stadgandena i 26 c–d §§ HSL som ålägger landstingen och kommu-
nerna att samverka i fråga om hälso- och sjukvård i särskilt boende.411 
Därutöver finns ett samband med bestämmelsen i 3 f § HSL som stad-
gar att landstinget och kommunen ska upprätta en individuell plan när 
den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och 
social tjänsten. Den sistnämnda bestämmelsen trädde ikraft den 1 januari 
år 2010. I juli samma år infördes genom 29 a § HSL ett förtydligande 
av  seende verksamhetschefens ansvar för samordning, kontinuitet och 
säkerhet i vården.

Bristande samordning kan medföra risk för att vårdens kvalitet liksom 
patientsäkerheten äventyras. Det framstår som att lagstiftaren försöker 
minimera sådana risker genom att uttrycka krav på samordning i flera 
olika bestämmelser i HSL.

409 Prop 2005/06:115 s 46 ff.
410 A prop s 117. Se även Johnsson & Sahlin s 66.
411 A prop s 178.
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3.4.4 Sammanfattning
Det kan konstateras att kvalitetskraven i HSL är kopplade såväl till varandra 
som till flera andra krav i lagen. Som framgått avser flera av kraven också 
samma sak, men uttrycks på olika sätt. Till exempel kan kravet på goda 
kontakter mellan patient och personal nämnas som ursprungligen avsåg 
krav på att tillgodose patientens behov av kontinuitet. Krav på kontinui-
tet stadgas även i 5 och 29 a §§ HSL. Ett annat exempel är att kravet på 
vård av god kvalitet i 2 a § HSL ursprungligen ansågs innebära krav på 
god personell och materiell standard som därefter uttryckligen reglerats i 
2 e § HSL. Ett annat krav som anses ha koppling till kraven på personal, 
lokaler och utrustning är kravet på att tillgodose patientens trygghet i vården 
och behandlingen, se 2 a § första punkten HSL. Därutöver har patientens 
behov av trygghet även koppling till kravet på respekt för patientens själv-
bestämmande och integritet som regleras i 2 a § tredje punkten HSL. Ytter-
ligare ett exempel är att det uttryckliga kravet på god hygienisk standard 
anses vara underförstått och redan ingå som en del i kravet på god vård.

Flera av kvalitetskraven syftar till att tillgodose patientens behov av att 
vara delaktig i vården. Som exempel kan nämnas att vården ska bygga på 
respekt för patientens självbestämmande och integritet samt att den ska 
tillgodose hennes behov av kontinuitet och säkerhet. Vidare ställs krav på 
att vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten, olika 
insatser ska samordnas och att patienten ska få en medicinsk bedömning 
snarast. Det är uppenbart att patientens behov står i fokus för vård av 
god kvalitet. Patientens rätt till individuellt anpassad information är av -
görande för att god och säker vård ska kunna uppnås. Information är vik-
tig för att samråd ska kunna ske, men också för att patienten ska känna 
att hennes självbestämmande och integritet respekteras.

Eftersom patientens självbestämmanderätt regleras på flera ställen tycks 
lagstiftaren vilja ge patienten ett stort inflytande över sin egen situation 
och göra henne delaktig. Bestämmelserna ger också uttryck för att hälso- 
och sjukvården ska respektera patientens integritet och därmed även hen-
nes beslut. Brister i respekten för patientens självbestämmande och inte-
gritet kan upplevas som att vården är av sämre kvalitet. En patient som 
inte upplever sig ha blivit bemött med respekt för sitt självbestämmande 
och sin integritet kan känna sig kränkt. Detta kan medföra att hon inte 
kan tillgodogöra sig avgörande information om vård och behandling, vil-
ket i sin tur kan medföra risker för patientsäkerheten i det enskilda fallet.

Dubbelreglering, eller snarare att i lagtexten säga samma sak flera 
gånger men med andra ord, kan ifrågasättas. Upprepning med olika for-
muleringar kan visserligen anses vara effektivt med tanke på det gamla 
ordspråket som säger att ”repetition är kunskapens moder”, men att säga 
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samma sak flera gånger ger knappast större tyngd till kravet och det kan 
snarare bidra till att förvirra tillämparen som kan uppfatta att det är fråga 
om olika krav som ska uppfyllas. Samtidigt kan också hävdas att lagstif-
taren verkligen ger uttryck för att den anser att detta är viktigt, vilket 
möjligen kan leda till att kravet uppfattas tydligare av mottagarna och 
därmed respekteras i högre utsträckning. I stället för att i olika bestäm-
melser uttrycka samma sak vore det bättre att försöka systematisera och 
förtydliga reglernas innebörd.

Vidare framstår kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet vara en 
grundförutsättning för vård av god kvalitet, även om kravet är underförstått 
och inte tydligt uttryckt i kvalitetskraven i HSL. Frågan är om det inte vore 
bättre att tydligt uttrycka en så viktig kvalitetsparameter i lagen. Mot detta 
kan anföras att begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet är svårdefini-
erat och att det inte går att ge begreppet en entydig och statisk innebörd, 
se avsnitt 5.4.1 där begreppet diskuteras.

Ur patientsäkerhets- och kvalitetssäkringssynpunkt är kraven på att det 
ska finnas personal, lokaler och utrustning i den omfattning som behövs 
mycket be  tydelsefulla. Som framgått har vårdgivaren stor frihet att avgö-
ra verksamhetens omfattning utefter lokala behov och förutsättningar. 
Vårdgivaren bestämmer således vilken personal, vilka lokaler och vilken 
utrustning som behövs. Detta ställer förstås krav på att vårdgivaren gör 
noggranna riskbedömningar innan verksamheten startas eller ändras. För 
att säkerställa patientsäkerheten i verksamheten krävs en adekvat kvalitets-
säkring som bland annat omfattar en god egenkontroll och uppföljning.

3.5 Avslutande kommentarer
Som framgått är HSL utformad som en målinriktad ramlag. Ett syfte 
med HSL är att bidra till att stärka den kommunala självstyrelsen och 
därmed ge landsting och kommuner stor frihet att organisera och anpas-
sa verksamheten utefter lokala och regionala behov och förutsättningar. 
Detta medför vissa variationer i utbud och organisation mellan lands-
tingen respektive kommunerna, vilket också är meningen eftersom lokala 
förutsättningar och behov ska styra. Det ska således finnas utrymme för 
skillnader i landstingens verksamheter och utbud, men det avgörande är 
att vårdens kvalitet är likvärdig.

Genom att successivt införa olika detaljregleringar i ramlagstiftningen 
riskerar dock den kommunala självstyrelsen att urholkas. Detta kan med-
föra problem för sjukvårdshuvudmännen vars handlingsfrihet begränsas 
genom den smygande detaljregleringen. Å ena sidan kan den kommunala 
självstyrelsen bidra till ökad patientsäkerhet och kvalitetssäkring genom 
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att de lokala förutsättningarna och behoven ska styra sjukvårdshuvud-
männens verksamhet. Genom att ta hänsyn till de lokala behoven finns 
också förutsättningar att dessa patienters behov av vård kan tillgodoses. Å 
andra sidan kan lokala variationer medföra att vissa patienters behov inte 
kan tillgodoses, vilket i sin tur kan äventyra just dessa patienters säker-
het. Mot bakgrund av detta kan hävdas att en ökad detaljreglering kan 
främja en större enhetlighet i hela landet och att detta också kan bidra till 
att förbättra vårdens kvalitet och säkerhet. Om avsikten är att HSL även 
fortsättningsvis ska ha ramlagskaraktär för att ge vårdgivarna ett stort 
handlingsutrymme att meddela god och säker vård bör lagstiftaren noga 
överväga varje detaljreglering som kan minska utrymmet för den kom-
munala självstyrelsen.

En av fördelarna med ramlagstiftningen är att den medger stor flexibi-
litet. För hälso- och sjukvårdens vidkommande medför ramlagstiftnings-
tekniken att innehållet i lagen måste fyllas ut genom myndighetsföre-
skrifter som utfärdas företrädesvis av Socialstyrelsen. Ett problem med 
myndighetsföreskrifter är att det inte finns några förarbeten, vilket kan 
försvåra förståelsen och tillämpningen. De handböcker, nationella rikt-
linjer och allmänna råd som Socialstyrelsen publicerat kan dock bidra till 
att underlätta tillämpningen.

Vidare kan författningar och föreskrifter av olika valörer också förvirra 
tillämparna. Den stora mängden föreskrifter kan också leda till svårighe-
ter för patienten att veta vad hon kan förvänta sig av vården. Fördelarna 
med myndighetsföreskrifter är dock att de lättare kan anpassas efter nya 
förhållanden än vad som är fallet beträffande lagformen som kräver ett 
visst förfarande. Det ställs höga krav på de myndigheter som utfärdar 
myndighetsföreskrifter i syfte att fylla ut lagtexten och ge den ett materi-
ellt innehåll. För att vårdgivarna ska få ändamålsenlig ledning i tillämp-
ningen krävs att föreskrifterna är tydliga. Det är tydligt att flexibiliteten 
som anses vara en av fördelarna med ramlagstiftningen samtidigt kan 
utgöra en nackdel eftersom den medför en risk för okontrollerad regel-
produktion på lägre nivåer, men också styrnings- och tolkningsproblem.

De kvalitetskrav som lagfästes i HSL för 28 år sedan har successivt änd-
rats och kompletterats. Flera av de kvalitetskrav som stadgas i 2 a § HSL 
reglerar samma sak, men med olika formuleringar, som till exempel kravet 
på goda kontakter mellan patient och personal och vikten av kontinuitet 
och säkerhet i vården. I stället för att i olika bestämmelser återkommande 
komplettera och förtydliga samma krav, bör lagstiftaren utreda orsaken till 
att vårdgivarna inte efterlever lagstadgade krav och andra bindande före-
skrifter. I vart fall kunde regleringen vara tydligare och mer enhetlig. Lag-
stiftaren bör analysera vad det egentligen betyder att man återkommande 
finner behov av att förtydliga samma sak.
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Vissa kvalitetskrav är mätbara och kan relativt enkelt följas upp, medan 
andra är svårare att överblicka. Till exempel kan kravet på god vårdhygien 
mätas genom indikatorn vårdrelaterade infektioner.412 Tillgängligheten 
till hälso- och sjukvården kan också mätas liksom förebyggande av ohälsa. 
Andra krav kan vara lite svårare att mäta. även om vissa krav inte går att 
mäta på ett enkelt och tillförlitligt sätt bör vårdgivarna genom egenkontroll 
och uppföljning av verksamheten kunna få en uppfattning om kvaliteten 
och patientsäkerheten avseende den egna verksamheten.

Avslutningsvis kan konstateras att HSL å ena sidan syftar till att ge vård-
givarna utrymme att själva organisera verksamheten, men å andra sidan 
ställer HSL vissa krav som ska uppfyllas för att god vård ska anses föreligga. 
Vårdgivarens möjligheter att organisera och leda verksamheten begränsas 
således av lagstiftningen och styrs också till viss del av tillsynsmyndighe-
terna. I sin tillsyn kan tillsynsmyndigheterna bedöma att lagstadgade krav 
inte uppfylls alls eller inte i tillräcklig utsträckning och därmed ålägga 
vård givarna att vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. Avgörande för ett 
effektivt och ändamålsenligt patientsäkerhets- och kvalitetssäkringsarbete 
är att de aktörer som har ett lagstadgat ansvar, också vidtar de åtgärder som 
åligger dem. Andra avgörande faktorer är efterlevnaden av Socialstyrelsens 
föreskrifter och att vårdgivarens egna rutiner i vilka lag och andra författ-
ningskrav anpassats och brutits ned till lokala förutsättningar och behov. 
Vårdgivarens uppföljning och egenkontroll av den egna verksamheten är 
kanske den allra viktigaste faktorn. I det nästföljande kapitlet granskas 
bland annat hur de mål och krav som behandlats i detta kapitel ska uppfyl-
las av vårdgivarna.

412 Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen, Öppna jämförelser av hälso- 
och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, Jämförelser mellan landsting 2009 s 49.
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KVALITETSSäKRING I 
SVENSK HäLSO- OCH  

SJUKVÅRD
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4  Vårdgivarens ansvar och 
 skyldigheter

4.1 Inledning
I det närmast föregående kapitlet undersöktes utgångspunkterna för 
svensk hälso- och sjukvård. Med utgångspunkter avses de mål och krav 
som lagstiftaren har bestämt ska gälla för hälso- och sjukvården. I detta 
kapitel behandlas vårdgivarens ansvar och skyldigheter för att uppfylla 
lagstadgade mål och krav med särskilt fokus på patientsäkerhet och kva-
litetssäkring. Tyngdpunkten ligger på sådana skyldigheter som är rättsligt 
bindande för vårdgivaren och som det åligger Socialstyrelsen att kontrol-
lera genom sin verksamhetstillsyn.

Vårdgivarens ansvar och skyldigheter regleras främst i HSL, PSL och 
PDL, men också i Socialstyrelsens föreskrifter. Vårdgivaren har till exem-
pel skyldighet att i enlighet med 31 § HSL utöva egenkontroll över vår-
dens utförande och kvalitet. I flera av Socialstyrelsens föreskrifter utpekas 
vårdgivarens övergripande ansvar beträffande patientsäkerhet och kvali-
tetssäkring.413

Som redan framgått är det vårdgivaren som har det yttersta ansvaret för 
hälso- och sjukvårdens organisation, innehåll och kvalitet. Vård givaren 
avgör själv hur den egna verksamheten ska organiseras och ledas, men 
i HSL ställs vissa krav på hur ledningen av hälso- och sjukvården ska 
vara beskaffad. I detta kapitel undersöks vad som avses med ledningen. 
I lagstiftningen ställs även krav på att det ska finnas vissa nyckelpersoner. 
Verksamhetschefen och inom den kommunala hälso- och sjukvården den 
medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska utses av vårdgivaren. I avsnitt 
4.2  granskas dessa nyckelpersoners respektive ansvar och uppgifter liksom 
vilken kompetens de förutsätts ha för att lösa de arbetsuppgifter som vård-
givaren ålagt dem. Det finns vissa skillnader avseende de kompetenskrav 

413 Se särskilt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvali-
tet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Verksamhetschefens och hälso- och sjuk-
vårdspersonalens ansvar i samma avseenden anges också i föreskrifterna.
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som ställs på verksamhetschefen och den medicinskt ansvariga sjuksköter-
skan. Dessa skillnader beskrivs och diskuteras i avsnittet.

Lagstiftaren har ålagt vårdgivaren många viktiga skyldigheter som ska 
uppfyllas. Dessa skyldigheter delar jag upp i två kategorier; skyldigheter  
som har anknytning till verksamhetens organisation och bedrivande och 
skyldigheter som har direkt anknytning till patientens möjlighet att vara 
delaktig i vården. I avsnitt 4.3 undersöks verksamhetsanknutna skyldig-
heter som åligger vårdgivaren. Avsnittet syftar bland annat till att ge svar 
på frågan vad som ingår i vårdgivarens skyldighet att göra anmälan till 
Socialstyrelsens vårdgivarregister och inrätta ett ledningssystem för sys-
tematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) 
om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet har stor betydelse för 
vårdgivarnas utformning av detta system. I avsnittet granskas den rätts-
liga grunden för ledningssystemet samt vilka olika delar systemet ska 
innehålla. Ledningssystemet ska bland annat innehålla rutiner för verk-
samhetsuppföljning, egenkontroll och erfarenhetsåterföring. Exempel på 
andra viktiga delar i systemet är rutiner för avvikelsehantering, riskhante-
ring och rutiner för anmälan enligt Lex Maria.

Införandet av PSL har medfört att Socialstyrelsen har reviderat 2005 
års föreskrifter och från 1 januari 2012 införs de nya föreskrifterna och 
allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. även om de nya föreskrifterna inte träder i kraft förrän 
år 2012 anser jag att det är nödvändigt att beakta dem i denna avhand-
ling. Följaktligen innehåller detta kapitel hänvisning och beskrivning av 
båda föreskrifternas innehåll. När jag i texten hänvisar eller refererar till 
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för 
kvalitet och patientsäkerhet benämner jag dem som 2005 års föreskrifter 
eller Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12). Beträffande Social-
styrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete används benämningen Socialstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) eller 2011 års föreskrifter och 
allmänna råd. Någon gång kan uttrycken de äldre föreskrifterna respektive 
de nya föreskrifterna användas.

I tredje kapitlet PSL har införts bestämmelser som ålägger vårdgivarna 
att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Dessa förtydliganden, 
och i vissa fall nya lagstadgade skyldigheter, undersöks i avsnitt 4.3.3 i 
syfte att ge svar på frågan hur lagstiftaren avser att ett systematiskt patient-
säkerhetsarbete ska bedrivas. Till exempel har vårdgivaren skyldighet att 
uppmuntra patienten att delta i patientsäkerhetsarbetet, dokumentera hur 
det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhet är fördelat inom verksam-
heten samt att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I avsnittet 
som behandlar verksamhetsanknutna skyldigheter undersöks också de mer 
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vårdspecifika skyldigheter som åligger vårdgivaren. Exempel på sådana skyl-
digheter är informationshantering, remisshantering och uppgiftslämnande 
till olika typer av register.

En del av de skyldigheter som åligger vårdgivaren har direkt anknyt-
ning till patientens delaktighet i vården och behandlingen. Dessa skyl-
digheter undersöks i avsnitt 4.4. Detta avsnitt syftar bland annat till att 
klarlägga vårdgivarens skyldigheter att ge patienten möjlighet att välja 
behandlingsalternativ och förnyad medicinsk behandling och att ge 
patienten möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

Sammanfattning och avslutande kommentarer finns i avsnitt 4.5.

4.2 Hälso- och sjukvårdens ledning
4.2.1 Vad avses med ledningen?
Begreppet ledningen nämns i flera av bestämmelserna i HSL. Begreppet 
förekommer bland annat i 10 och 22 §§ HSL där det föreskrivs att den 
politiska ledningen av den offentliga vården ska utövas av en eller flera 
nämnder. Beträffande den privata vården ger, som nämns i avsnitt 2.3.1.4, 
den associationsrättsliga regleringen besked om vem som bär ansvaret för 
hur verksamheten ska organiseras och som därmed har vårdgivaransva-
ret. Om vårdverksamheten exempelvis bedrivs i aktiebolagsform är det 
bolagets styrelse som är vårdgivare och som ansvarar för verksamhetens 
organisation och ledning.

I 28 § HSL stadgas att ledningen av hälso- och sjukvården ska vara 
organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet 
av vården samt främjar kostnadseffektivitet. Bestämmelsen gäller alla 
vårdgivare och följaktligen även de privata. Vid bestämmelsens tillkomst 
anförde Lagrådet vissa invändningar mot regeln och ifrågasatte om det 
var motiverat att i lag meddela en föreskrift om att ledningen ska vara 
organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet eftersom bestämmel-
sen även avsågs gälla privata företag, oberoende av om verksamheten hade 
någon form av offentlig finansiering.414 Regeringen framhöll dock vikten 
av att det av lagtexten framgår att resurserna, som ofta är begränsade, 
används på bästa sätt, oavsett vem som bedriver vården.415 I författnings-
kommentaren påpekar regeringen att kravet i 28 § HSL innebär att det 

414 Prop 1995/96:176 s 142.
415 A prop s 57.
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är den som bedriver verksamheten som ska välja en ledningsform som är 
anpassad till verksamhetens inriktning och omfattning.416

Huvudmännen inom hälso- och sjukvården är, som framgått av tredje 
kapitlet, fria att organisera och bedriva verksamheten efter lokala förut-
sättningar på det sätt de själva anser vara det bästa för att bland annat 
uppfylla kraven i HSL.417 Vårdgivaren har det yttersta ansvaret för verk-
samheten och ska ge direktiv, ramar och förutsättningar för hälso- och 
sjukvårdsverksamhetens bedrivande. Beroende på verksamhetens organi-
sation och storlek delegeras emellertid uppgifter ofta nedåt i organisatio-
nen genom en av vårdgivaren vald delegationsordning.

även om vårdgivaren har stor frihet att välja organisationsform, finns 
det vissa begränsningar. För det första stadgas i 29 § HSL att det inom 
hälso- och sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten, det 
vill säga en verksamhetschef. För det andra ska det enligt 24 § HSL inom 
den kommunala hälso- och sjukvården även finnas en medicinskt ansva-
rig sjuksköterska. Både verksamhetschefen och den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan är nyckelpersoner som representerar vårdgivaren och den-
nes ledning. Dessa nyckelpersoner har stor betydelse för såväl patient-
säkerhet som kvalitetssäkring eftersom det är de som har ansvar för att 
genomdriva och förverkliga såväl lagstadgade krav som vårdgivarens egna 
mål och krav för verksamheten.

Som framgått finns ingen legaldefinition av vad som avses med begrep-
pet ledningen. I myndighetsförordningen (2007:515) regleras emellertid 
olika aspekter av myndighetsledning. Av 1 § framgår att förordningen 
endast är tillämplig i fråga om statliga förvaltningsmyndigheter under 
regeringen, men förordningen ger information om vad som avses med led-
ningen av en myndighet. Enligt 2 § leds en myndighet av en myndighets-
chef, styrelse eller nämnd. Ledningens ansvar stadgas i 3 § där det framgår 
att myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och 
ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förplik-
telser som följer av Sveriges medlemskap i EU. Verksamheten ska redovisas 
på ett tillförlitligt och rättvisande sätt. Vidare ska myndigheten hushålla 
statens medel väl. Myndighetens ledning ska enligt 4 § bland annat besluta 
om en arbetsordning med de närmare föreskrifter som behövs för myndig-
hetens organisation, arbetsfördelning mellan styrelse och myndighetschef, 
delegering av beslutanderätt inom myndigheten, handläggning av ären-
den samt verksamhetsplan för myndigheten. Myndighetens ledning ska 

416 Prop 1995/96:176 s 103.
417 A prop s 56. 
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säkerställa att det finns en intern styrning och kontroll som fungerar på 
ett betryggande  sätt. Statliga förvaltningsmyndigheter åläggs således att 
bedriva egenkontroll av den egna verksamheten.

4.2.2 Verksamhetschefen – en del av ledningen

4.2.2.1 Inledning
Som redan nämnts har vårdgivaren stor frihet att organisera verksamhe-
ten utefter lokala förutsättningar och behov, vilket också var syftet med 
HSL. Enligt bestämmelser i HSL finns dock vissa befattningar som måste 
besättas. Den viktigaste befattningen har verksamhetschefen, som enligt 
29 § HSL ska finnas där det bedrivs hälso- och sjukvård. Kravet gäller 
både offentlig och privat hälso- och sjukvård, och inom såväl landsting-
ens hälso- och sjukvårdsverksamhet som kommunernas.

Ledningen för hälso- och sjukvårdsverksamheten ska utse verksam-
hetschefen och ange hennes skyldigheter och befogenheter. I förarbetena 
anges att verksamhetschefen bland annat ska svara för den löpande verk-
samheten, upprätthålla och bevaka att hälso- och sjukvårdsverksamheten 
tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och att den främjar kostnads-
effektivitet inom det verksamhetsområde som bestämts.418 Regeringen 
understryker att det krävs en tydlig ledningsfunktion inom verksamheten 
för att hälso- och sjukvården fortlöpande ska kunna kontrolleras av vård-
givaren och tillsynsmyndigheten.

Verksamhetschefens huvudsakliga uppgift är att svara för verksamheten. 
Enligt förarbetena innebär detta att verksamhetschefen är den som har ett 
samlat ledningsansvar för verksamheten och är den person som patienter, 
anhöriga, personal och tillsynsmyndighet ska kunna vända sig till i olika 
frågor avseende den verksamhet för vilken verksamhetschefen har ansvar.419 
Det samlade ledningsansvaret omfattar administrativt, ekonomiskt och 
medicinskt ledningsansvar.

Socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd om verksamhetschef inom 
hälso- och sjukvården.420 Dessa allmänna råd utfärdades år 1997 och är 
fortfarande gällande. även om det är fråga om allmänna råd som inte är 
bindande, kan de ge vägledning i fråga om verksamhetschefens befatt-
ning och uppgifter. I råden framhålls bland annat att verksamhetschefens 

418 Prop 1995/96:176 s 57.
419 A st.
420 Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) om verksamhetschef i hälso- och sjuk-
vården. Regeringen anför att det är lämpligt att Socialstyrelsen i allmänna råd anger när-
mare vilka grundläggande krav som ska ställas på verksamhetschefen, prop 1995/96:176 
s 57.
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ansvar är ”ett och odelbart”. Detta betyder att verksamhetschefens ansvar 
kvarstår även om hon har överlåtit vissa ledningsuppgifter i enlighet med 
30 § HSL till någon annan befattningshavare. Verksamhetschefen har 
således det övergripande ansvaret för verksamheten och detta ansvar kan 
inte delegeras till någon annan.

4.2.2.2 Ansvar och särskilda uppgifter
Eftersom det åligger vårdgivaren att organisera ledningen av hälso- och 
sjukvården är det också vårdgivarens ansvar att utse verksamhetschef, 
bestämma hennes skyldigheter och befogenheter samt dra upp riktlinjer 
för hur verksamhetschefen ska fullgöra vårdgivarens direktiv och uppnå 
uppsatta mål för verksamheten. De uppgifter som åligger verksamhets-
chefen framgår av lag, förordning, Socialstyrelsens föreskrifter, men också 
av anställningsavtal och olika direktiv som vårdgivaren utfärdar.421 Som 
exempel på författningar där verksamhetschefens uppgifter anges kan 
nämnas HSL, förordningen (1996:933) om verksamhetschef, Socialsty-
relsens allmänna råd om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården, 
Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patient-
säkerhet i hälso- och sjukvården, samt om anmälningsskyldighet enligt 
Lex Maria.422 

Verksamhetschefen svarar för vårdens innehåll och kvalitet, men har 
ingen direkt möjlighet att påverka de ekonomiska ramar som satts upp av 
vårdgivaren. Som framgått av avsnitt 3.4.2.5 har vårdgivaren bland annat 
ansvar för att se till att det finns den personal som behövs för att bedriva 
hälso- och sjukvård. I detta ansvar ligger också att säkerställa att perso-
nalen har erforderlig och ändamålsenlig kompetens. Verksamhetschefen 
har såsom vårdgivarens representant ansvar för att personalen har den 
kompetens och erfarenhet som krävs för att meddela god och säker vård.

Innan bestämmelsen om verksamhetschef infördes i HSL fanns ett sys-
tem där det samlade ledningsansvaret vid en enhet för diagnostik eller vård 
och behandling i enlighet med dåvarande 14 § HSL utövades av chefsöver-
läkare. I förarbetena till bestämmelsen om chefsöverläkare, sammanfattas 
chefsöverläkarens viktigaste uppgifter.423 även om verksamhetschefsbe-
fattningen är en ny funktion som inte direkt kan jämföras med någon 
tidigare befattning kan många av de uppgifter som nämns i förarbetena till 

421 Prop 1995/96:176 s 104.
422 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:8) om verksamhetschef 
inom hälso- och sjukvården, Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om led-
ningssystem för kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården samt (SOSFS 
2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria.
423 Prop 1989/90:81 s 46 ff.
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chefsöverläkarreformen vara sådana som också kan anses ingå i verksam-
hetschefens ansvar. I förarbetena till den så kallade chefsöverläkarreformen 
sammanfattades chefsöverläkarens viktigaste uppgifter i punktform. Bland 
annat uppgavs att chefsöverläkarens viktigaste uppgifter var att:

•	 	säkerställa	en	god	medicinsk	kvalitet	i	arbetet,	
•	 	svara	 för	 att	 ge	 patienterna	 en	 säker	 och	 ändamålsenlig	 vård	 och	

behandling, 
•	 	verka	för	att	sjukdomar	och	skador	förebyggs,	
•	 	sörja	 för	kontinuitet	 i	verksamheten	genom	att	bland	annat	svara	

för att en patientansvarig läkare utses för varje patient, 
•	 	svara	 för	 prioritering	mellan	 olika	 patientkategorier,	 svara	 för	 in-	

och utskrivning av patienter och för väntelistrutiner, 
•	 	svara	för	att	enhetens	tillgängliga	resurser	disponeras	effektivt	och	

på ett sådant sätt att bästa möjliga resultat nås i den medicinska 
verksamheten,

•	 	svara	för	att	säkra	rutiner	för	verksamheten	utarbetas	och	följs	inom	
enheten i fråga om bland annat journalföring och hantering av läke-
medel samt medicinteknisk utrustning, 

•	 	verka	för	att	enhetens	arbete	följs	upp	och	utvärderas,	
•	 	se	 till	att	 författningsbestämmelser	och	andra	regler	är	kända	och	

efterlevs samt att
•	 	meddela	behövliga	instruktioner	och	direktiv	för	verksamheten.424

I syfte att underlätta alternativa ledningsformer ersattes kravet på chefs-
överläkare med krav på att det ska finnas en verksamhetschef som alltså 
inte behöver vara läkare.425 Johnsson och Sahlin menar att listan över 
chefsöverläkarens uppgifter i tillämpliga delar kan tjäna som vägledning när 
verksamhetschefens skyldigheter ska fastställas.426 Listan över de uppgifter 
som kan anses ingå i varje verksamhetschefs uppdrag varierar be  roende på 
vilka krav vårdgivaren ställer som i sin tur är beroende av verksamhetens 
omfattning och art, men också verksamhetschefens utbildning och erfaren-
het. De uppgifter som anges i listan ovan motsvaras numera huvudsakligen 
av krav i lag, förordning och Socialstyrelsens föreskrifter.

424 Chefsöverläkarens övriga uppgifter: svara för att handledningen av läkare under vida-
reutbildning är väl organiserad och av god kvalitet, svara för att se till att personalen får 
erforderlig handledning och inskolning för sina arbetsuppgifter och för användningen 
av teknisk utrustning samt får fortbildning, svara för att jourverksamheten ordnas på ett 
ändamålsenligt sätt, svara för enhetens vårdpolicy, exempelvis i form av vårdprogram, 
prop 1989/90:81 s 48.
425 Prop 1995/96:176 s 56.
426 Johnsson & Sahlin s 294.
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I en rapport från år 2005 avseende verksamhetschefer inom slutenvår-
den och primärvården, konstaterar Socialstyrelsen bland annat att sex av 
tio verksamhetschefer uppger att den reella arbetstiden inte räcker till för 
att fullgöra uppdraget.427 Det som måste väljas bort uppges vara lång-
siktig planering och verksamhetsutveckling. Vidare uppges att tidsbristen 
medför att verksamhetschefen tvingas göra prioriteringar där patient-
säkerhetsarbete och utveckling av vården måste stå tillbaka för krav på hög 
sjukvårdsproduktion och budgetbalans. Socialstyrelsen påpekar att det är 
anmärkningsvärt att var tredje verksamhetschef anser att vårdgivaren inte 
gett tillräckligt tydliga direktiv för uppdraget vad gäller omfattning och 
sakinnehåll. Flera verksamhetschefer uppger att det inte heller är klarlagt 
vilket ansvar och vilka befogenheter de har. Var tredje verksamhetschef 
uppger sig inte ha medverkat till att utverka rutiner för bland annat han-
tering av läkemedel och remisser.428

Socialstyrelsen framhåller att erfarenheter från tillsynsmyndighetens 
fortlöpande tillsyn bland annat visat att verksamhetschefens roll inte all-
tid är tydligt definierad, att hon inte alltid har ledningens stöd, att själva 
uppdraget inte är avgränsat samt att verksamhetschefens ställning i orga-
nisationen är otydlig.429

Socialstyrelsens rapport visar att det finns flera områden som kan 
förbättras. Vårdgivaren måste tydliggöra uppdraget, särskilt i fråga om 
ansvar och befogenheter. Vidare bör verksamhetschefen ges tillräckligt 
med tid för att fullgöra uppdraget samt tillgång till olika stödfunktioner. 
Verksamhetschefen bör å sin sida vara mer delaktig avseende upprättande 
av olika rutiner. Detta förutsätter att verksamhetschefen har kännedom 
om uppdragets omfattning, i sina befogenheter och sitt ansvar, men också 
om gällande regelverk.

4.2.2.3 Kompetens
Den som företräder vårdgivaren att svara för verksamheten förutsätts ha 
adekvat kompetens för sitt uppdrag. I 29 § HSL anges dock inte vilken 
kompetens verksamhetschefen ska ha förutom i fråga om psykiatrisk 
tvångsvård, där det föreskrivs att ledningsuppgifter utövas av en läkare 
med specialistkompetens, chefsöverläkare. Om verksamhetschefen inte 
är en läkare med sådan kompetens ska dessa uppgifter fullgöras av en sär-

427 Socialstyrelsen, Verksamhetschef i hälso- och sjukvården – en nyckelroll för patient-
säkerheten? Rapport från ett projekt i sydöstra och västra tillsynsregionerna s 6.
428 A st.
429 A a s 8. 
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skilt utsedd chefsöverläkare. I förarbetena anförs att verksamhetschefens 
kompetens kan variera beroende på inriktning och omfattning av verk-
samheten samt det ansvar som vårdgivaren ålägger verksamhetschefen.430 
Vidare påpekas att den utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper 
som verksamhetschefen har blir avgörande för uppdraget.

Som framgått har verksamhetschefen ett samlat ansvar, men detta förut-
sätter inte nödvändigtvis att hon har medicinsk kompetens. Av 29 § första 
stycket HSL följer att verksamhetschefen får bestämma över diagnostik 
eller vård och behandling av enskilda patienter endast om hon har till-
räcklig kompetens och erfarenhet för detta. Om verksamhetschefen saknar 
sådan kompetens får hon enligt 30 § HSL uppdra åt andra befattningsha-
vare att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Förutsättningen är att denna 
befattningshavare har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra de 
ledningsuppgifter som verksamhetschefen överlåtit. Det anses ligga inom 
verksamhetschefens kompetens att avgöra när överlåtelse av vissa lednings-
uppgifter är nödvändiga.431

Av Socialstyrelsens allmänna råd framgår att när verksamhetschefen 
överlåter ansvar för vissa ledningsuppgifter till någon annan bör uppdragets 
omfattning tydligt anges liksom eventuella inskränkningar i uppdrags-
tagarens befogenheter. Uppdragstagaren har eget ansvar för hur hon fullgör 
uppgiften medan verksamhetschefen har ansvar för sitt beslut att överlåta 
uppgifterna. Verksamhetschefen ska övervaka hur uppgifterna fullgörs och 
om det behövs, med hänsyn till patientsäkerheten, ska uppdraget återkallas.

I Socialstyrelsens allmänna råd anges vidare att utbildning, erfaren-
het och personliga egenskaper är avgörande för en persons lämplighet 
att inneha befattning som verksamhetschef. Det väsentliga är att hon har 
de egenskaper och den kompetens som krävs för att hon ska kunna leda 
verksamheten och tillgodose kravet på patientsäkerhet inom verksamheten. 
Enligt de allmänna råden bör verksamhetschefen ha organisations- och 
struktureringsförmåga, förmåga att fatta beslut och uppdra åt annan att 
fullgöra enskilda ledningsuppgifter i de fall hon själv saknar viss kompe-
tens. Andra viktiga chefsegenskaper anges vidare vara samarbetsförmåga, 
initiativförmåga, förmåga att motivera och entusiasmera sina medarbetare 
samt att kunna hantera stressituationer. Socialstyrelsen understryker i de 
allmänna råden att vårdgivaren ansvarar för att verksamhetschefen har till-
räcklig kompetens för uppgiften samt att verksamhetschefen ges möjlighet 
att utföra sina uppgifter så att patient säkerheten är tillfredsställande och att 
vården har en god kvalitet.

430 Prop 1995/96:176 s 57.
431 Johnsson & Sahlin s 306.
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Det kan konstateras att vårdgivaren har frihet att besluta om verksam-
hetens organisation och omfattning. Det är också vårdgivaren som avgör 
vilka uppgifter verksamhetschefen ska ha och därmed även vilken kom-
petens som är adekvat för verksamheten. En verksamhetschef behöver 
alltså inte ha medicinsk kompetens för att vara lämplig att fullgöra det 
samlade ledningsansvar som vårdgivaren bestämmer. Det står vårdgiva-
ren fritt att till exempel välja en ekonom, personalvetare, jurist, psykolog, 
sjuksköterska eller läkare att svara för verksamheten. Det är därmed inte 
nödvändigt att det är någon som redan genom sin legitimation tillhör 
hälso- och sjukvårdspersonalen som innehar det i särklass tyngsta ansva-
ret för verksamheten. För att verksamhetschefen ska kunna utföra sina 
uppgifter på ett ändamålsenligt och effektivt sätt är det avgörande att 
vårdgivaren gett tydliga direktiv om vad som ingår i uppgifterna samt 
att verksamhetschefen tilldelats tillräckliga resurser i form av tid och be -
fogenheter. En tydlig ansvarsfördelning är mycket viktig.

4.2.3 Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan

4.2.3.1 Inledning
Eftersom kommunen enligt 18 § HSL inte har ansvar för hälso- och 
sjukvård som meddelas av läkare uppstår behov av att tilldela någon 
annan det medicinska ansvaret för den hälso- och sjukvård som bedrivs 
inom kommunen. Enligt 24 § HSL föreskrivs därför att inom det verk-
samhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en medi-
cinskt ansvarig sjuksköterska med skyldighet att utföra arbetsuppgifter 
som har stor betydelse för patientsäkerhet och vårdens kvalitet. Det bör 
dock påpekas att det även inom den kommunala hälso- och sjukvården 
måste finnas en verksamhetschef och ibland har den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan även befattning som verksamhetschef. I de fall de båda 
uppdragen inte är förenade är den medicinskt ansvariga sjuksköterskan 
underställd verksamhetschefen. Däremot är de särskilda skyldigheter som 
åligger den medicinskt ansvariga sjuksköterskan enligt 24 § HSL och 7:3 
PSF undandragna verksamhetschefens ledning.432

I förarbetena anförs att det med hänsyn till patientsäkerheten är nöd-
vändigt att skapa garantier för att vissa uppgifter alltid kommer att ligga 
på en person med erforderlig kompetens.433 Mot bakgrund av detta 

432 Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) om verksamhetschef inom hälso- och 
sjukvård och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10) om medicinskt ansvarig 
sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård.
433 De uppgifter som åsyftas är till exempel att se till att patienterna kommer i åtnjutande 
av den vård och behandling som deras tillstånd kräver, att delegera vissa arbetsuppgifter 
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infördes krav på att det ska finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska 
oberoende av hur ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården 
är organiserad.

I 24 § första stycket HSL stadgas att det är kommunen som fattar 
beslut om det verksamhetsområde inom vilket den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan ska verka. Ett verksamhetsområde kan vara geografiskt 
som till exempel en del av kommunen eller en viss vårdinrättning eller 
avse en viss uppgift såsom att svara för all sjukgymnastik.434 Detta medför 
stora friheter för kommunen att bestämma hur verksamheten ska delas 
in. Om kommunen beslutar om ett alltför vidsträckt verksamhetsom-
råde för den medicinskt ansvariga sjuksköterskan kan vårdens kvalitet 
och patientsäkerheten äventyras. I praktiken ställs alltså höga krav på att 
vårdgivaren noggrant analyserar verksamhetens behov. Eftersom det är 
vårdgivaren som har det yttersta ansvaret för hälso- och sjukvårdsverk-
samheten åligger det också vårdgivaren att säkerställa att den medicinskt 
ansvariga sjuksköterskan har tillräckliga och ändamålsenliga resurser för 
att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter.

I Socialstyrelsens allmänna råd om medicinskt ansvarig sjuksköterska 
anges att det åligger den kommunala nämnd som ansvarar för hälso- och 
sjukvården att besluta om vilka verksamheter som ska hållas samman av 
en medicinskt ansvarig sjuksköterska.435 Denna nämnd ansvarar också 
för att tydliggöra den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ställning i 
organisationen samt att säkerställa att det finns förutsättningar för henne 
att utöva det medicinska ansvaret. Den medicinskt ansvariga sjuksköter-
skans organisatoriska ställning och placering ska anpassas efter hennes 
verksamhetsområde och kommunens ledningsstruktur. Enligt de allmän-
na råden bör nämnden säkerställa att det finns ändamålsenliga former för 
samråd och samverkan mellan verksamhetschefen och den medicinskt 
ansvariga sjuksköterskan så att kraven på hög patientsäkerhet och god 
kvalitet i vården upprätthålls och utvecklas.

4.2.3.2 Ansvar och särskilda uppgifter
Eftersom den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett långtgående 
ansvar för att patienterna får en säker och god vård har hon en betydande 
roll i fråga om patientsäkerhet och kvalitetssäkring inom kommunens 

när det är förenligt med patientsäkerhet samt att ingripa för att rätta till delegeringsbeslut 
som inte överensstämmer med patientsäkerheten, prop 1990/91:14 s 69 f.
434 A prop s 69.
435 Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10) om medicinskt ansvarig sjuksköter-
ska i kommunernas hälso- och sjukvård.
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hälso- och sjukvård. De grundläggande bestämmelser som reglerar den 
medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppgifter finns som nyss nämnts i 
24 § HSL.

Enligt 24 § första punkten HSL ska den medicinskt ansvariga sjuk-
sköterskan svara för att det finns sådana rutiner att läkare eller annan 
hälso- och sjukvårdspersonal kontaktas när en patients tillstånd fordrar det. 
Denna uppgift har betydelse för patientens säkerhet eftersom den ålägger 
den medicinskt ansvariga sjuksköterskan att se till att det finns rutiner 
för att säkerställa att patienten får den vård som behövs. Den medicinskt 
ansvariga sjuksköterskan behöver dock inte personligen göra bedömning-
en av om patientens tillstånd kräver läkarvård eller annan vård. Hennes 
ansvar är att se till att det finns ändamålsenliga och av personalen kända 
rutiner så att patientens vårdbehov kan tillgodoses. Det bör påpekas att 
det åligger alla sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvår-
den att ta ställning till om patienten behöver läkarvård, men det är den 
medicinskt ansvariga sjuksköterskan som har det övergripande ansvaret 
för att patienten får den vård som krävs.

För att verksamheten inom hälso- och sjukvården ska fungera på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt är det nödvändigt att delegera vissa 
arbetsuppgifter. Inom den kommunala hälso- och sjukvården är det den 
medicinskt ansvariga sjuksköterskan som enligt 24 § andra punkten  HSL 
har ett särskilt författningsreglerat ansvar för att delegering av vårdupp-
gifter sker på ett sätt som är förenligt med patientsäkerheten. En vanligt  
förekommande typ av uppgifter som kräver delegering är den läkemedels-
hantering som utgör ett vanligt inslag i den dagliga vården och omsorgen 
av patienter inom olika typer av kommunala boenden. Enligt bestäm-
melsen har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvar för att sådana 
delegeringsbeslut är förenliga med säkerheten för patienterna. Den som 
övertar en arbetsuppgift måste ha såväl teoretiska som praktiska kunska-
per för att administrera och dokumentera olika typer av läkemedel på ett 
sätt som inte äventyrar patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Som exempel på en annan typ av vårduppgifter som kräver delege-
ringsbeslut kan nämnas de situationer där vårdtagare med andningsbesvär 
kräver syrgasbehandling eller respirator. I dessa fall finns vissa förhållnings-
sätt och kunskaper om medicintekniska produkter som måste behärskas 
för att tillgodose god vård och patentsäkerhet. Den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan har ansvar för att delegering sker på ett patientsäkert sätt. 
Delegering behandlas även i avsnitt 5.4.3.

Som ofta framhålls har avvikelserapportering stor betydelse för patient-
säkerhet och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården. Inom den 
kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten är det den medicinskt 
ansvariga sjuksköterskan som enligt 24 § tredje punkten HSL svarar för 
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att anmälan görs till den nämnd som har ledningen av verksamheten, om 
patienten i samband med vård och behandling drabbats av eller utsatts 
för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Denna uppgift sam-
manhänger med vårdgivarens anmälningsskyldighet enligt Lex Maria, 
vilken stadgas i 3:5 PSL och med den rapporteringsskyldighet som ålig-
ger hälso- och sjukvårdspersonalen enligt 6:4 PSL.

För att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska kunna ta ställning 
till om en rapporterad avvikelse utgör en händelse som ska rapporteras 
enligt Lex Maria förutsätts att hon utarbetar sådana rutiner som gör att 
hon får kännedom om inträffade händelser och risker i vården. Vidare 
föreslås i Socialstyrelsens allmänna råd att den medicinskt ansvariga sjuk-
sköterskan bör ha sådan inblick i vården att hon kan bedöma om den 
inträffade händelsen ligger inom ramen för vad som kan förutses eller 
vad som kan anses utgöra en normal risk. Som i all annan hälso- och 
sjukvårdverksamhet utgör inte alla rapporterade händelser sådana som 
ska anmälas enligt Lex Maria. De flesta händelser hanteras lokalt inom 
ramen för kommunens kvalitetsledningssystem. Socialstyrelsen anför i de 
allmänna råden att det kan vara lämpligt att nämnden delegerar till den 
medicinskt ansvariga sjuksköterskan att anmäla Lex Mariaärenden direkt 
till Socialstyrelsen.

I Socialstyrelsens allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex 
Maria framhålls att den som har utsetts av vårdgivaren att svara för anmäl-
ningsskyldigheten till Socialstyrelsen bör ha en sådan position i organisa-
tionen att hon har möjlighet att göra jämförelser mellan anmälningsfall 
och att hon bör delta i patientsäkerhetsarbetet och det systematiska kvali-
tetsarbetet.436 Vidare påpekas att den som är anmälningsansvarig inte bör 
svara för anmälan i vilken direkt underställd personal är inblandad.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans centrala roll avseende vår-
dens kvalitet och patientsäkerhet understryks i 7:3 PSF. I första punkten 
anges att utöver de skyldigheter som åligger henne enligt 24 § HSL har 
hon ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och 
sjukvård av god kvalitet. Bestämmelsen anger uttryckligen den medicinskt 
ansvariga sjuksköterskans ansvar för den kommunala hälso- och sjukvår-
dens kvalitet och patientsäkerhet.

I Socialstyrelsens allmänna råd behandlas flera viktiga aspekter av den 
medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppgifter och organisatoriska ställ-
ning. Enligt de allmänna råden har den medicinskt ansvariga sjuksköter-
skan ansvar för att samverkan och samordning med vårdresurser inom 
och utanför den egna verksamheten fungerar tillfredsställande, att det 

436 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyl-
dighet enligt Lex Maria.
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finns rutiner för individuell vårdplanering och att verksamhetens vårdpo-
licy följs. Det framhålls också att hon har det yttersta ansvaret att gripa 
in i vård och omhändertagande av enskilda patienter om det krävs för 
att patienten ska få god vård. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans 
ansvar hänger enligt Socialstyrelsens allmänna råd samman med kom-
munens skyldighet enligt 2 a § HSL att bedriva hälso- och sjukvård så att 
den uppfyller kraven på en god vård samt med kravet på kvalitetssäkring 
i enlighet med 31 § HSL.

Enligt de allmänna råden är det nödvändigt att den medicinskt ansva-
riga sjuksköterskan biträder verksamhetschefen i arbetet med att utveck-
la och utvärdera verksamhetens kvalitetssystem. Det framhålls att den 
medicinskt ansvariga sjuksköterskan är en viktig resurs för nämnden och 
verksamhetschefen i frågor som avser kvalitet och säkerhet. Vidare anförs 
också att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ansvar för medicin-
tekniska produkter inom kommunens hälso- och sjukvård.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har enligt 7:3 andra punkten 
PSF ansvar för att journaler förs i den omfattning som stadgas i PDL. 
Denna skyldighet medför enligt Socialstyrelsens allmänna råd att den 
medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ansvar för att se till att det finns 
säkra rutiner för journalföringen samt att dessa också följs inom verksam-
heten. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har inte någon skyldig-
het att själv föra journal såvida hon inte deltar i det patientrelaterade 
vårdarbetet. Eftersom patientjournalen är en informationskälla för såväl 
hälso- och sjukvårdspersonalen som för patienten är denna skyldighet 
mycket viktig ur patientsäkerhets- och kvalitetssäkerhetssynpunkt.

En annan viktig skyldighet som har betydelse för patientsäkerhet och 
kvalitetssäkring är den som stadgas i 7:3 tredje punkten PSF. Av bestäm-
melsen framgår att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ansvar 
för att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat 
om. Inom ramen för detta åliggande har hon ansvar att se till att orga-
nisatoriska och andra förutsättningar finns så att läkares ordinationer och 
anvisningar kan följas. Det är nödvändigt att hon har god kännedom om 
verksamheten och hon bör därför fortlöpande följa och kontrollera hur 
läkares ordinationer och anvisningar följs. Som redan nämnts har den 
medicinskt ansvariga sjuksköterskan inte något primärt ansvar för den 
individuellt inriktade vården för enskilda patienter, utan hon kan gripa 
in endast om det visar sig nödvändigt för att den enskilde patienten ska 
få den vård som krävs.

Ytterligare en skyldighet som har betydelse för patientsäkerhet och kva-
litetssäkring är den som stadgas i 7:3 fjärde punkten PSF. Denna bestäm-
melse ålägger den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvar att se till att 
rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och fungerar väl. För 
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att läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården ska 
fungera ute i verksamheterna krävs ofta att arbetsuppgifter delegeras till den 
vårdpersonal som tjänstgör i de olika verksam heterna. Som nämnts har den 
medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvar för att delegering av arbetsupp-
gifter endast sker när det är förenligt med patientsäkerheten.

I Socialstyrelsens allmänna råd framhålls att det av 7:3 fjärde  punkten 
PSF följer att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är skyldig att följa 
upp de rutiner som används i verksamheten och att säkerställa att läke-
medelshanteringen tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god 
vårdkvalitet. När den medicinskt ansvariga sjuksköterskan utarbetar ruti-
ner för läke medelshanteringen ska hon enligt de allmänna råden beakta 
Social styrelsens föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och sjuk-
vård.437 Vidare påpekas att delegeringar inte får ersätta en ändamålsenlig 
struktur och att en alltför omfattande användning tyder på att det saknas 
personal med nödvändig kompetens, vilket medför att personalstruktu-
ren bör ses över.

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd utövar den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, doku-
mentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet. 
I hennes uppdrag ingår också att se till att författningsbestämmelser och 
andra bestämmelser är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv 
och instruktioner för sjukvårdsverksamheten samt att personalen har den 
kompetens som behövs. Verksamhetschefen svarar för att den medicinskt 
ansvariga sjuksköterskan får möjlighet att fullgöra sina uppgifter på ett 
ändamålsenligt sätt. Det är särskilt viktigt att den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskans ansvar och befogenheter är tydligt angivna och avgrän-
sade gentemot verksamhetschefens när uppdragen inte är förenade.

Som en del av sin verksamhetstillsyn granskade Socialstyrelsen under 
åren 2002–2006 kommunernas hälso- och sjukvård.438 I den rapport 
som granskningen utmynnade i framhålls att det saknats ändamålsenliga 
former för samråd och samverkan.439 Detta har lett till att den medicinskt 
ansvariga sjuksköterskan inte kunnat få och ge information om patient-
säkerhet. Vidare riktade Socialstyrelsen kritik mot att det inte tydligt 
framgått vem som var verksamhetschef för hälso- och sjukvården samt 

437 I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10) hänvisas till Socialstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:10) om läkemedelshanteringen inom kommu-
nal hälso- och sjukvård som numera är upphävda. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 
2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård torde gälla.
438 Socialstyrelsen, Effekter av verksamhetstillsyn i kommunernas hälso- och sjukvård 
2002–2006, Dialogmöten med medicinskt ansvariga sjuksköterskor.
439 A a s 11.
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att ansvarsfördelningen mellan verksamhetschefen och den medicinskt 
ansvariga sjuksköterskan var oklar. Vid Socialstyrelsens uppföljning hade 
tre av de 25 kritiserade kommunerna inte vidtagit någon åtgärd i detta 
avseende.440

4.2.3.3 Kompetens
I förarbetena anges att utöver legitimationen behöver den medicinskt 
ansvariga sjuksköterskan ha viss yrkeserfarenhet.441 I Socialstyrelsens all-
männa råd framhålls också att för att arbeta som medicinskt ansvarig 
sjuksköterska krävs förutom gott omdöme, även förmåga att fatta själv-
ständiga beslut i många hälso- och sjukvårdsfrågor. Detta förutsätter såväl 
lämplig utbildning som flerårig erfarenhet från verksamhetsområden 
med relevans för kommunernas hälso- och sjukvård.

En medicinskt ansvarig sjuksköterska bör enligt de allmänna råden ha 
genomgått vidareutbildning för specialisering till distriktssköterska eller 
vidareutbildning i geriatrisk eller psykiatrisk vård. Enligt de allmänna 
råden bör hon också ha fullgjort flerårig vitsordad tjänstgöring i ledande 
ställning, ha goda kunskaper om arbetsledning, administration, under-
visning, uppföljnings- och utredningsarbete samt goda kunskaper inom 
socialtjänstområdet. 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans arbetsuppgifter förutsätter 
kunskaper om författningar och andra regler för kommunal verksamhet 
och organisation. Det är därför viktigt att den medicinskt ansvariga sjuk-
sköterskan ges tillfälle att inhämta sådana kunskaper. Som vårdgivarens 
representant har verksamhetschefen ansvar för att den medicinskt ansva-
riga sjuksköterskan har den kompetens som behövs för att hon ska kunna 
fullgöra sina arbetsuppgifter och det åligger också verksamhetschefen att 
vidta åtgärder om uppgifterna inte fullgörs på ett tillfredsställande sätt.442

Sammanfattningsvis kan konstateras att det omfattande ansvaret för 
patientsäkerhet och kvalitetssäkring ställer stora krav på den medicinskt 
ansvariga sjuksköterskans kompetens och erfarenhet och att hon har en 
avgörande roll för patientsäkerhet och kvalitetssäkring inom den kom-
munala hälso- och sjukvården. För att fullgöra sina skyldigheter krävs 
emellertid att hennes organisatoriska ställning är tydlig, att ansvarsför-
delningen mellan den medicinskt ansvariga sjuksköterskan och verksam-

440 Socialstyrelsen, Effekter av verksamhetstillsyn i kommunernas hälso- och sjukvård 
2002–2006, Dialogmöten med medicinskt ansvariga sjuksköterskor s 11.
441 Prop 1990/91:14 s 155.
442 Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) om verksamhetschef inom hälso- och 
sjukvård.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   148 2011-10-06   09.07



149

hetschefen är klart avgränsad samt att hon har de befogenheter och den 
kompetens som uppdraget kräver. Detta kräver i sin tur att den kommu-
nala hälso- och sjukvårdens ledning ger tydliga och klara direktiv.

4.2.4 Sammanfattning
Verksamhetschefen har det allra viktigaste och tyngsta uppdraget i fråga 
om patientsäkerhet och kvalitetssäkring. Som vårdgivarens representant 
åligger det verksamhetschefen att genomdriva de flesta av de uppgifter 
som åligger vårdgivaren. För att verksamhetschefen ska kunna fullgöra sitt 
uppdrag krävs dock att vårdgivaren gett tydliga direktiv avseende ansvar 
och befogenheter. Förutom verksamhetschefens kompetens och erfarenhet 
krävs god kännedom om verksamheten och om gällande rätt. Jämte verk-
samhetschefen har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan en avgörande 
roll avseende säkerställande av god och säker vård. Den medicinskt ansva-
riga sjuksköterskans roll i fråga om patientsäkerhet och kvalitetssäkring 
är betydande och i flera avseenden påminner hennes ansvar för kvalitet 
och patientsäkerhet om det ansvar som åligger verksamhetschefen. Det 
är avgörande att verksamhetschefens respektive den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskans ansvarsområden och arbetsuppgifter är tydligt avgränsade 
och reglerade annars finns risk för att viktiga uppgifter inte utförs eftersom 
ingen av befattningshavarna anser sig ha ansvar för dessa.

Det kan vara intressant att jämföra de kompetenskrav som ställs på 
verksamhetschefen och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. I tabel-
len nedan redovisas översiktligt de krav som ställs i förarbeten samt 
Social styrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Översikt kompetenskrav avseende verksamhetschef respektive medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska

Verksamhetschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Utbildning Legitimation
Erfarenhet Yrkeserfarenhet
Personliga egenskaper Vidareutbildning
Ledaregenskaper  Flerårig vitsordad tjänstg i ledande  ställning
Organisations- och strukturerings- Goda kunskaper i arbetsledning och
förmåga undervisning
Samarbetsförmåga Goda kunskaper i administration
Initiativförmåga  Goda kunskaper i uppföljnings- o utredn arb
Entusiasmerande Goda kunskaper om socialtjänstområdet
Stresshantering Kunskap om författningar och
Kunskap om författningar kommunal verksamhet
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Vid en första anblick synes kraven över lag vara snarlika, men vid en när-
mare granskning förefaller de krav som ställs på verksamhetschefen som 
mer generella i förhållande till de krav som ställs på den medicinsk ansva-
riga sjuksköterskan. För att arbeta som medicinskt ansvarig sjuksköterska 
krävs legitimation och vidareutbildning medan det för att arbeta som 
verksamhetschef kort och gott krävs utbildning och erfarenhet. Det är 
dock oklart vilken typ av utbildning och erfarenhet som krävs. Det finns 
inget krav på att verksamhetschefen ska ha någon medicinsk utbildning. 
Vidare krävs ledaregenskaper av en presumtiv verksamhetschef, medan 
det krävs flerårig vitsordad tjänstgöring i ledande ställning för att arbeta 
som medicinskt ansvarig sjuksköterska. En medicinskt ansvarig sjukskö-
terska ska också ha goda kunskaper i arbetsledning, administration med 
mera, medan det är tillräckligt för en verksamhetschef att ha dessa kun-
skaper oavsett om de är goda eller inte. Det är vårdgivaren som avgör om 
personen i fråga har de kunskaper och den erfarenhet som krävs för att 
säkerställa god och säker vård.

Frågan är varför det ställs högre krav på en medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska. Kanske är det så att den medicinskt ansvariga sjuksköterskans 
uppgifter är av sådan art att det bör ställas högre krav på hennes kompe-
tens. Eftersom det inte finns något krav på att det ska finnas läkare inom 
den kommunala hälso- och sjukvården är det den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan som har det medicinska ansvaret, vilket möjligen skulle 
kunna motivera de högre kraven. För mig framstår det dock som omoti-
verat att det är en sådan gradskillnad i fråga om kompetenskraven. Det 
borde rimligen ställas högre krav på en verksamhetschef eftersom hon har 
det samlade ledningsansvaret inom verksamheten.

4.3 Verksamhetsanknutna skyldigheter
4.3.1 Anmälan till vårdgivarregistret 
Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av Socialstyrelsens 
tillsyn ska i enlighet med 2:1 PSL anmäla detta till Socialstyrelsen senast 
en månad innan verksamheten påbörjas. Anmälningsskyldigheten inför-
des genom TL och trädde i kraft 1 januari 1997. Syftet med anmälnings-
skyldigheten är att möjliggöra Socialstyrelsens tillsyn över all hälso- och 
sjukvård eftersom den fortlöpande tillsynen är ”den grundläggande fak-
torn i statens kontroll av vårdens kvalitet och säkerhet”.443 Av 2:2 PSL 

443 Prop 1995/96:176 s 70.
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framgår att vård givaren har skyldighet att rapportera till Socialstyrelsen 
om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas och om 
verksamheten ska läggas ned ska detta också rapporteras utan dröjsmål.

I 2:3 PSL föreskrivs att regeringen eller den myndighet som regering-
en bestämmer ska meddela föreskrifter om hur anmälningsskyldigheten 
enligt 2:1–2 PSL ska fullgöras. Enligt 2:1 PSF ska vårdgivaren meddela 
Socialstyrelsen uppgifter om verksamhetens inriktning, var verksamhe-
ten ska bedrivas, vem som är verksamhetschef, vem som ansvarar för 
anmälningsskyldighet till Socialstyrelsen enligt 3:5–7 PSL, vilken verk-
samhet som anlitats för provtagning, analys eller annan utredning samt 
den patientförsäkring som tecknats för verksamheten. På Socialstyrelsens 
webbplats finns en blankett för anmälan av verksamhet enligt PSL.444

Anmälningsskyldigheten åligger vårdgivaren, vilket inom den offentliga 
hälso- och sjukvården medför att anmälan ska göras av sjukvårdshuvud-
männen.445 I förarbetena framhålls att det inte går att generellt ange vilken 
nämnd, utskott eller liknande som ytterst ansvarar för anmälningsskyldig-
heten. Regeringen påpekar dock att det ”får överlåtas åt respektive lands-
ting och kommun att avgöra vem som har ledningsansvaret för olika delar 
av hälso- och sjukvården och vem som därmed är bäst lämpad att fullgöra 
anmälningsskyldigheten”.446 Enligt regeringen förefaller det troligt att till 
exempel sjukhusdirektörer, primärvårdsdirektörer och socialchefer eller 
motsvarande i praktiken åläggs denna uppgift.

I förarbetena pekas också på de situationer där vissa myndigheter, som 
inom sitt ansvarsområde bedriver hälso- och sjukvård, också omfattas av 
anmälningsskyldigheten.447 Ansvaret åvilar enligt regeringen myndighetens 
styrelse som kan överlåta anmälningsskyldigheten till särskilt ansvariga 
inom myndigheten. Beträffande den enskilda hälso- och sjukvården torde 
anmälningsskyldigheten fullgöras av verksamhetens styrelse, VD eller mot-
svarande.

Vårdgivarregistrets tillförlitlighet är en förutsättning för att ge tillsyns-
myndigheten en samlad överblick över de verksamheter som bedrivs. Där-
för är det viktigt att vårdgivarna också fullgör skyldigheten att anmäla 
verksamheten till registret. För att undvika dubbelregistreringar eller inga 
registreringar alls är det avgörande att vårdgivaren har rutiner som säker-

444 Socialstyrelsens webbplats för vårdgivarregistret, www.socialstyrelsen.se/register/verk-
samhetpersonal/vardgivare besöksdatum 2011-05-27.
445 Prop 1995/96:176 s 71.
446 A st.
447 A st. 
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ställer att anmälningsskyldigheten fullgörs på ett korrekt sätt. Jag återkom-
mer till Socialstyrelsens hantering av vårdgivarregistret i avsnitt 6.4.2 där 
utgångspunkterna för en samlad tillsyn behandlas.

4.3.2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

4.3.2.1 Inledning
Vårdgivarens ansvar för att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvaliteten inom hälso- och sjukvården uttrycks sedan år 1997 i 
31 § HSL. I förarbetena betonas att det är ett gemensamt mål för alla 
aktörer inom hälso- och sjukvården att förbättra och säkerställa en god 
kvalitet och en hög patientsäkerhet.448 Emellertid påpekas att målet 
– mot bakgrund av hälso- och sjukvårdens omfattning och komplexitet – 
endast kan nås genom vårdgivarnas egna insatser för verksamhetsuppfölj-
ning och kvalitetsutveckling. Enligt regeringen medför detta synsätt som 
utgångspunkt att den statliga tillsynen betraktas som ett komplement till 
vårdgivarens egna insatser.

När bestämmelsen infördes framhöll regeringen vikten av att ålägga vård-
givaren att ”utveckla metoder för att noga följa upp och analysera utveck-
lingen vad gäller kvalitet och säkerhet” och att detta skulle uttryckas klart i 
lagstiftningen.449 I förarbetena exemplifieras kvalitetsarbete som utveckling 
av system som synliggör förekomst av risktillbud eller av  vikande händel-
ser såsom onormala vårdtider, infektioner, komplikationer och återintag-
ningar, men också mätningar av patienttillfredsställelse och servicegrad. 
Vidare understryks betydelsen av att vårdgivaren skapar förutsättningar 
och stimulerar medarbetarna att delta i kvalitetssäkringsarbetet. Resultatet 
av kvalitetssäkringen utgör en viktig del av att vidareutveckla vården, höja 
kvaliteten samt stärka patientens ställning och enligt regeringen ska detta 
resultat fortlöpande återföras till dem som deltar i hälso- och sjukvården. 
I detta sammanhang vill jag understryka att det är vårdgivaren som har 
det yttersta ansvaret för att ta fram ett för verksamheten ändamålsenligt 
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Detta ansvar kommer till 
uttryck främst i 31 § HSL, tredje kapitlet PSL och Socialstyrelsens före-
skrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäker-

448 Prop 1995/96:176 s 46.
449 A prop s 53 f. Bland remissinstanserna framfördes, särskilt från Social styrelsens  
sida, synpunkter om att reglera vårdgivarens kvalitetsansvar i hälso- och sjukvårdslagen. 
Detta med hänsyn till tillsynens uppgift att kontrollera förekomsten av effektiva kvalitets-
system.
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het. I Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som träder i kraft den 1 
januari 2012 uttrycks vårdgivarens ansvar ännu tydligare.

I förarbetena framhålls att det inte är möjligt att fastställa en för alla 
tillämpbar kvalitetsmall.450 Dels saknas samstämmighet om vilka para-
metrar som ger en rättvisande bild av vårdkvaliteten, dels har olika verk-
samheter varierande förutsättningar och problem. Därför borde det, 
enligt regeringen, ”bli en uppgift för Socialstyrelsen att i nära samråd 
med sjukvårdshuvudmännen och berörda professioner inom hälso- och 
sjukvården konkretisera vilka grundläggande indikatorer som de verk-
samhetsansvariga skall följa upp.”451 I författningskommentaren till 
31 § HSL framhålls att det inte är angivet hur kontrollen av vårdens 
verksamhet ska ske, utan detta förutsätts regleras genom verkställighets-
föreskrifter.452 Som nyss nämnts finns sådana i Socialstyrelsens föreskrif-
ter (SOSFS 2005:12).

I Socialstyrelsens föreskrifter anges att grunderna för det systematiska 
kvalitetsarbetet finns i 31 § HSL, 28 § HSL samt i 2 a § första stycket  
HSL.453 Vidare anförs att vid planering, utförande, uppföljning och 
utveckling av verksamheten ska kvalitetsarbetet skapa förutsättningar att 
tillgängliga resurser kan användas för att uppnå kraven på patientsäker-
het, patienttillfredsställelse och kostnadseffektivitet i HSL.454

Bestämmelsen om systematisk och fortlöpande kvalitetssäkring i 
31 § HSL trädde i kraft den 1 januari 1997 medan Socialstyrelsens föreskrif-
ter om kvalitetssäkring har funnits i olika versioner sedan 1 januari 1994.455 
Socialstyrelsens första föreskrifter om kvalitetssäkring ålade huvudsakligen 

450 Prop 1995/96:176 s 54.
451 A st.
452 A prop s 104. Vid införandet av bestämmelsen fanns redan Socialstyrelsens föreskrif-
ter (SOSFS 1993:9) Kvalitetssäkring i hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Därefter 
har Socialstyrelsen utfärdat föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:24) om kvalitets-
system i hälso- och sjukvården och de nu gällande SOSFS (2005:12) om ledningssystem 
för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
453 2:1 SOSFS 2005:12. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i de nya föreskrif-
terna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitets-
arbete som träder i kraft den 1 januari 2012.
454 2:3 SOSFS 2005:12. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i de nya föreskrif-
terna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitets-
arbete.
455 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1993:9) om kvalitetssäkring i hälso- och sjuk-
vård och tandvård, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:24) om 
kvalitets system i hälso- och sjukvården samt nu gällande Socialstyrelsens föreskrifter 
(SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjuk-
vården. 
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chefsöverläkare eller motsvarande ansvar för kvalitets säkringsarbetet. Sedan 
januari 1997 är det vårdgivarna som har ett lagstadgat och övergripande 
ansvar för kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården. Den 1 januari 2011, 
det vill säga 14 år senare, infördes PSL som innehåller en del förtydliganden 
avseende vårdgivarens ansvar för patientsäkerhet och egenkontroll. Varken 
åliggandet i 31 § HSL eller Socialstyrelsens föreskrifter om kvalitetssäkring 
synes på ett tillfredsställande sätt ha kunnat bidra till att förbättra vårdens 
kvalitet och säkerhet i tillräcklig utsträckning eftersom lagstiftaren har 
funnit behov av att i PSL förtydliga vårdgivarens ansvar för att kvalitets-
säkra och följa upp verksamheten. Frågan är om vårdgivarna kommer att 
följa dessa förtydliganden eller om regeringen återigen finner behov av att i 
lagstiftningen införa ytterligare förtydliganden. Jag återkommer till denna 
diskussion i kapitel sju.

4.3.2.2 Ansvarsfördelning
Som framgått är det vårdgivaren som, enligt 31 § HSL och 3:1 Socialsty-
relsens föreskrifter, har det yttersta ansvaret för att fastställa övergripande 
mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt att kontinuerligt följa upp 
och utvärdera dessa mål. Vårdgivaren ska vidare ge direktiv och säkerstäl-
la att ledningssystemet för varje verksamhet är ändamålsenligt med mål, 
organisation, rutiner, metoder och vårdprocesser som garanterar kvalite-
ten samt ge direktiv samt att ledningssystemet inom ansvarsområdet är så 
utformat att vårdprocesserna fungerar verksamhetsöverskridande.456

Vårdgivaren ska inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patient-
säkerhet i syfte att långsiktigt utveckla och säkerställa vårdens kvalitet.457 
Det systematiska kvalitetsarbetet ska bland annat syfta till att förebygga 
vårdskador, utgå från syftet med verksamheten, identifierade och priorite-
rade vårdbehov och vårdprocesserna samt vara anpassat till verksamhetens 
inriktning. Kvalitetsarbetet ska också utgå från mätbara mål, dokumenteras 
och kontinuerligt följas upp och det ska dessutom vara väl förankrat bland 
alla medarbetare i organisationen.

Inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ska verksamhetschefen 
eller motsvarande befattningshavare därefter ta fram, fastställa och doku-
mentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt 
ska bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten, 
ansvara för att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås 
samt ansvara för uppföljning och analys av verksamheten så att åtgärder 
kan vidtas för att förbättra vården. Detta regleras i 3:2 2005 års föreskrif-

456 3:1 SOSFS 2005:12.
457 2:4 SOSFS 2005:12.
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ter. Verksamhetschefen har, jämte vårdgivaren, en nyckelposition i fråga 
om kvalitetssäkring. För att det systematiska kvalitetsarbetet ska fungera  
är det av största betydelse att vårdgivaren utfärdat tydliga direktiv och 
rutiner så att verksamhetschefen och övrig personal kan fullgöra sina 
skyldigheter.

Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter i fråga om ledningssystemet 
för kvalitet och patientsäkerhet regleras i 3:3 2005 års föreskrifter. Från och 
med 1 januari 2011 åläggs hälso- och sjukvårdspersonalen även i 6:4 PSL 
skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls.

Den ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet mellan vårdgivare, verksam-
hetschef och hälso- och sjukvårdspersonal som Socialstyrelsen bestämt i 
2005 års föreskrifter har inte någon motsvarighet i 2011 års föreskrif-
ter och allmänna råd. I de nya föreskrifterna ligger fokus huvudsakligen 
på vårdgivaren och följaktligen är det vårdgivarens ansvar som regleras. 
Verksamhetschefens ansvar nämns inte. Personalens medverkan i kvali-
tetsarbetet regleras i 6:1 i 2011 års föreskrifter, men i sammanhanget 
understryks att det är vårdgivaren som har ansvar för att säkerställa att 
verksamhetens personal arbetar i enlighet med processerna och rutiner-
na som ingår i ledningssystemet. Vårdgivarens ansvar för verksamheten 
och för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete understryks alltså 
i Socialstyrelsens nya föreskrifter. Genom att de nya föreskrifterna inte 
längre innehåller specifika krav på olika rutiner får vårdgivaren större fri-
het att upprätta processer och rutiner efter verksamhetens förutsättningar 
och behov. Samtidigt ligger det yttersta ansvaret alltid kvar på vårdgiva-
ren och detta framgår mycket tydligt av 2011 års föreskrifter.

4.3.2.3  Verksamhetsuppföljning, egenkontroll och erfarenhets-
återföring

Alla som bedriver någon form av verksamhet behöver känna till om den 
egna verksamheten når uppställda mål och krav. Denna kunskap kan erhål-
las genom uppföljning och kontroll av den egna verksamheten, så kallad 
egenkontroll. Den som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet har det 
yttersta ansvaret för den egna verksamheten, men av praktiska skäl är det 
lämpligt för vårdgivaren att delegera ansvar för fullgörandet av sina skyl-
digheter till olika ledningsfunktioner i organisationen. Ledningsuppgifter 
samt ansvar för vissa uppgifter och befogenheter delegeras till personer 
som utgör vårdgivarens representanter och som ska verkställa vårdgivarens 
direktiv. Som nämnts tidigare är det valfritt för vårdgivaren att bestämma 
hur verksamheten ska organiseras. Enligt lag måste det dock finnas en 
person som svarar för verksamheten och inom den kommunala hälso- och 
sjukvården ska också en medicinskt ansvarig sjuksköterska utses.
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Det åligger vårdgivaren att fortlöpande kontrollera den egna verksam-
heten. I förarbetena till 31 § HSL påpekas att egenkontroll i den bemär-
kelsen att huvudmannen övervakar den egna organisationen alltid har 
varit grunden i hälso- och sjukvården.458 Regeringen framhåller dock 
att det vid den tidpunkten saknades ett utarbetat egenkontrollprogram 
eller ett formaliserat system för kontinuerlig styrning, uppföljning och 
värdering av verksamhetens kvalitet, varför kraven på huvudmannens 
övervakning av den egna organisationen skärptes den 1 januari 1997 när 
bestämmelsen infördes i HSL. I förarbetena framhålls emellertid att kva-
litetssäkringsarbetet redan påbörjats liksom att kvalitetsfrågor aktualise-
rats i samhället till följd av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1993:9) 
om kvalitetssäkring i hälso- och sjukvård.459 Därtill uppges patientens 
valfrihet vara en av orsakerna till det ökande intresset för kvalitetssäkring. 
Regeringen på  pekar att vårdgivarens egenkontroll och utvecklingsarbete 
starkt kan förbättra förutsättningarna för att bedriva god vård samt att 
fördelen med egenkontroll är att den engagerar dem som är direkt ansva-
riga och som direkt kan avhjälpa fel och brister.460

Det finns ingen legaldefinition av vad som avses med egenkontroll, 
men innebörden av begreppet har kort berörts i Tillsynsutredningens del-
betänkande.461 Enligt Tillsynsutredningen innebär ett lagstadgat ansvar 
för egenkontroll att ”verksamhetsutövaren kontinuerligt skall planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter av 
skilda slag”.462 Vidare anförs att verksamhetsutövaren ska lämna förslag 
till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder om tillsynsmyndigheten 
begär det. I sitt slutbetänkande lämnade Tillsynsutredningen ett förslag 
till en ny tillsynslag med en bestämmelse om egenkontroll:

”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om skyldighet för en objektsansvarig att fortlöpande planera och 
kontrollera sin tillsynspliktiga verksamhet (egenkontroll) och om program 
som närmare reglerar hur sådan kontroll ska utövas (kontrollprogram).”463

Tillsynsutredningen anförde att slagkraften i egenkontrollen underlät-
tas om tillsynsmyndigheten har möjlighet att rikta tydliga krav mot de 
objektsansvariga om hur egenkontrollen ska utformas.464 Enligt utred-

458 Prop 1995/96:176 s 47.
459 A st.
460 A st.
461 SOU 2002:14 s 41.
462 A st.
463 SOU 2004:100 s 28.
464 A bet s 215.
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ningen skulle tillsynsmyndigheternas granskning då kunna ta fasta på hur 
de objektsansvariga tillämpar bestämmelserna om egenkontroll. Fokus 
på tillsynen skulle kunna flyttas från den faktiska verksamheten till den 
objektsansvarigas sätt att genom egenkontrollen tillförsäkra att bestäm-
melserna följs. Regeringen gjorde dock bedömningen att någon allmän 
tillsynslag inte borde införas, utan överlämnade en skrivelse till riksdagen 
med generella riktlinjer om hur tillsynsregler kan utformas.465

även Riksdagens revisorer har behandlat begreppet egenkontroll. 
Enligt revisorerna innebär egenkontroll att utövarna av en verksamhet 
genom medvetna åtgärder och ett formaliserat system ska styra verk-
samheten på ett sådant sätt att gällande myndighetsföreskrifter beak-
tas.466 Vidare framhölls att kontrollen ska dokumenteras på ett sådant 
sätt att tillsynsmyndigheten kan följa hur kontrollen har genomförts. 
Genom egenkontrollen förutsätts att tillsynsmyndigheten får möjlighet 
att använda sina resurser på ett effektivare sätt eftersom resurskrävande 
detaljkontroll kan undvikas till förmån för stickprov i kombination med 
systemövergripande insatser. Revisorerna påpekade dock att det är väsent-
ligt att det ökade inslaget av krav på egenkontroll inte innebär att myn-
digheternas aktiva tillsyn uteblir.467 Samtidigt påverkar en väl utbyggd 
egenkontroll inriktningen av tillsynsmyndigheternas arbete eftersom den 
utbyggda kontrollen också blir föremål för tillsyn. I förarbetena till TL 
anges att extern granskning i form av certifiering och ackreditering kan 
utgöra ett komplement till vårdgivarens egenkontroll och för myndighe-
ten i dess tillsyn.468

Som framgått ovan anförde Tillsynsutredningen att slagkraften i egen-
kontrollen underlättas om tillsynsmyndigheten har möjlighet att rikta 
tydliga krav på hur egenkontrollen ska utformas. I detta sammanhang 
kan nämnas att Socialstyrelsen i sina nya föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011:9) dels angett en definition av egenkontroll, dels gett 
exempel på vad egenkontrollen kan innefatta. Enligt 2:1 i nämnda före-
skrifter anges att med egenkontroll avses:

”systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt 
kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verk-
samhetens ledningssystem”.

465 Regeringens skrivelse 2009/10:79 En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn.
466 Förslag till riksdagen 1994/95:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående tillsyn – 
innebörd och tillämpning s 22.
467 A a s 24.
468 Prop 1995/95:176 s 47 f. 
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I 5:2 i 2011 års föreskrifter stadgas att vårdgivaren ska utöva egenkontroll 
och att egenkontrollen ska göras med den frekvens och den omfattning 
som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra vårdens kvalitet. Enligt de 
allmänna råden kan egenkontrollen innefatta jämförelser av verksamhetens 
resultat med uppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister, jäm-
förelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser, 
dels med resultat för andra verksamheter, jämförelser av verksamhetens 
nu  varande resultat med tidigare resultat samt målgruppsundersökningar. 
Vidare anges att egenkontrollen kan innefatta granskning av journaler, 
akter och annan dokumentation, undersökning av om det finns förhåll-
ningssätt och attityder hos personalen som kan leda till brister i verksam-
hetens kvalitet, analys av uppgifter från patientnämnder samt inhämtande 
av synpunkter från revisorer och andra intressenter.

I femte kapitlet Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) ställs krav 
på vårdgivarens egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring. Enligt 
föreskrifterna ska ledningssystemet säkerställa att det finns rutiner för att 
följa upp och redovisa verksamhetens resultat. Metodernas, rutinernas och 
vårdprocessernas ändamålsenlighet och effektivitet för att uppnå målen ska 
regelbundet granskas och resultatet av dessa ska dokumenteras och återföras 
till berörda. Slutligen ska det finnas rutiner som säkerställer att genomförda 
förbättringsåtgärder dokumenteras. I 4:2–4 Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011:9) understryks vårdgivarens ansvar att iden-
tifiera, beskriva och fastställa de processer och rutiner som behövs för att 
säkra verksamhetens kvalitet. Enligt de nya föreskrifterna ska rutinerna dels 
beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska genomföras, 
dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten.

Syftet med att inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 
är således att säkerställa det finns rutiner för att kunna genomföra egen-
kontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring. Socialstyrelsens föreskrifter 
(SOSFS 2005:12) anger vilka rutiner som måste finnas i ledningssystemet, 
men det är verksamhetsutövaren som utformar rutinerna utifrån sin egen 
verksamhet, sina resurser och behov. Rutiner för egenkontroll, uppfölj-
ning och erfarenhetsåterföring inom en ortopedavdelning skiljer sig san-
nolikt från de rutiner som behövs på en avdelning där för tidigt födda 
barn behandlas. De ramar som uppställs i Socialstyrelsens föreskrifter är 
desamma, men eftersom behoven skiljer sig mellan verksamheter måste 
också rutinerna utformas på varierande sätt. I Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (SOSFS 2011:9) stadgas att med ledningssystem avses 
”system för att fastställa principer för ledning av verksamheten” och i 4:1 
i dessa föreskrifter anges att vårdgivaren ska anpassa ledningssystemet till 
verksamhetens inriktning och omfattning.

Det kan konstateras att vårdgivaren har det yttersta ansvaret för vårdens 

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   158 2011-10-06   09.07



159

bedrivande och kvalitet. Detta ansvar regleras sedan lång tid i såväl HSL 
som i Socialstyrelsens föreskrifter. För att vårdgivaren ska kunna få någon 
uppfattning om i vilken utsträckning verksamheten möter de lagstadgade 
kraven är det nödvändigt att verksamheten följs upp genom egenkontroll 
och att erfarenheter från egenkontroll och uppföljning återkopplas till 
verksamheten. Vårdgivarens verksamhetsuppföljning och egen kontroll 
utgör ett fundament avseende kvalitetssäkringen och ett komplement till 
den statliga tillsynen. En fördel med ett väl fungerande system för kvali-
tetssäkring är att förutsättningarna för tillsynen förändras så att behovet 
av direktverkande insatser blir mindre och detta medför ett större utrym-
me för en mer övergripande granskning.469

Samspelet och växelverkan mellan vårdgivarens egenkontroll och Social-
styrelsens tillsyn illustreras i bilden nedan.

Vårdgivarens egenkontroll ska kompletteras av Socialstyrelsens tillsyn 
och Socialstyrelsens tillsyn underlättas och blir mer effektiv om vårdgi-
varen har en fungerande egenkontroll. Det största ansvaret för vårdens 
ut  förande och kvalitet ligger förstås hos vårdgivaren såsom verksamhets-
utövare och tillsynsmyndigheten fungerar som ett slags yttersta garant för 
att säkerställa en god och säker vård. I Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd (SOSFS 2011:9) förtydligas vårdgivarens ansvar för att bedri-
va ett systematiskt kvalitetsarbete. I föreskrifterna ställs också högre krav 
på vårdgivarens egenkontroll av verksamheten och vårdgivarens ansvar 
att vid behov vidta förbättrande åtgärder. Genom de nya föreskrifterna 
tvingas vårdgivarna att ha en fungerande egenkontroll.

469 Prop 1995/96:176 s 54.

Socialstyrels
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Vårdgivarens	  
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4.3.2.4 Krav på olika rutiner
Ledningssystemet för patientsäkerhet och kvalitetssäkring ska innehålla 
en mängd olika rutiner för verksamhetens bedrivande.470 Till exem-
pel ställs krav på rutiner för hur nya metoder för diagnostik, vård och 
behandling ska tas fram, provas ut och introduceras.471 Det ska också 
finnas rutiner för hur fastställda metoder ska tillämpas, kontinuerligt föl-
jas upp och vid behov revideras. Vidare ska det finnas rutiner för vilka 
åtgärder som ska vidtas när tillämpningen av metoderna behöver föränd-
ras och inaktuella metoder ska identifieras och avvecklas. Dessa rutiner 
hänger samman med kravet på att hälso- och sjukvården ska utövas i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) ställer också krav på att 
det ska finnas rutiner som tillgodoser att personalen har den kompetens 
som krävs för att utföra arbetsuppgifterna, rutiner som anger personalens 
ansvar och befogenheter samt planer för personalens kompetensutveckling 
utifrån verksamhetens behov.472 Dessa krav har koppling till 2 e § HSL 
som stadgar att där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den per-
sonal, den utrustning och de lokaler som behövs. Vårdgivaren ansvarar för 
att personalen har den kompetens som krävs för att god och säker vård ska 
kunna ges. Från kvalitetssäkringssynpunkt är dessa mycket viktiga rutiner 
som bidrar till att vården ska kunna ges i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet.473 I en dynamisk och komplex verksamhet som 
hälso- och sjukvård är det synnerligen viktigt att ansvar och befogenheter 
är utredda och dokumenterade så att det inte uppstår oklarheter om vad 
som gäller och vem som har ansvar för vad.

Ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet ska också omfatta 
rutiner för avvikelsehantering och riskhantering.474 Dessa rutiner har sär-
skild betydelse för kvalitetssäkringen och förtjänar därför att undersökas 

470 Kap 4 SOSFS 2005:12.
471 4:2 SOSFS 2005:12.
472 4:3 SOSFS 2005:12.
473 Kvalitetsledningssystemet ska även innehålla rutiner som klargör ansvaret för sam-
arbetet kring och planeringen av vården av enskilda patienter vad avser t ex överföring av 
information om enskilda patienter och rutiner för samverkan i vårdprocessen inom och 
mellan yrkesgrupper, olika funktioner, enheter, nivåer, verksamheter och ansvarsområden 
samt olika vårdgivare, om det inte finns hinder för det enligt OSL eller LYHS. Brister i 
fråga om samverkan i vårdkedjan utgör patientsäkerhetsrisker och därför är förekomsten 
(och följsamheten) av dessa rutiner avgörande. Det ställs också krav på att ledningssyste-
met ska innehålla rutiner för hur alla åtgärder som rör en viss patient ska kunna identi-
fieras och spåras i dokumentationen. Detta krav är viktigt inte minst för att i efterhand 
kunna konstatera vad som är gjort avseende en viss patient. Kravet har koppling till kra-
ven i PDL om uppgifter i patientjournalen.
474 4:5-6 SOSFS 2005:12.
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närmare, vilket sker i avsnitt 4.3.2.5. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter 
(SOSFS 2005:12) ska ledningssystemet även innehålla rutiner för bemö-
tande av patienter så att patientens värdighet och integritet respekteras, 
att patienten visas omtanke och respekt samt att patienten och närstående 
informeras och görs delaktiga. Andra viktiga rutiner som ledningssyste-
met ska innehålla är rutiner för samverkan och samarbete. Dessa rutiner 
ska bland annat klargöra ansvaret för samarbetet kring enskilda patienter 
och samverkan i olika vårdprocesser. Vidare ska det finnas rutiner för för-
sörjning av tjänster, produkter och teknik. Slutligen ska ledningssystemet 
innehålla rutiner för hur alla åtgärder som rör en viss patient ska kunna 
identifieras och spåras i dokumentationen.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) anges 
inte uttryckligen vilka rutiner som ska ingå i ledningssystemet. De nya 
föreskrifterna har en annan uppbyggnad än 2005 års föreskrifter. Av 4:2 
i de nya föreskrifterna framgår att vårdgivaren ska identifiera, beskriva 
och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verk-
samhetens kvalitet. Enligt 4:3 i samma föreskrifter ska vårdgivaren i varje 
process identifiera de aktiviteter som ingår och bestämma aktiviteternas 
inbördes ordning. Därefter stadgas i 4:4 att vårdgivaren för varje aktivitet 
ska utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra verksam-
hetens kvalitet. Det framgår också att rutinerna ska beskriva ett bestämt 
tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras samt hur ansvaret för 
utförandet är fördelat i verksamheten. Det åligger alltså vårdgivaren att 
analysera verksamhetens behov för att säkra vårdens kvalitet och att ut -
arbeta processer och rutiner utifrån detta behov.

Som framgått bygger kvalitetsledningssystemet på att det finns ruti-
ner avseende flera viktiga områden där det förekommer risker för att 
vårdskador inträffar. Ytterst är det vårdgivarens ansvar att säkerställa 
att sådana rutiner finns medan det är verksamhetschefen som har det 
praktiska ansvaret att utforma dem i enlighet med vårdgivarens direktiv. 
Rutinerna anger ett tillvägagångssätt för att fullgöra vissa uppgifter och 
genom förekomsten av rutiner finns större förutsättningar för att saker 
utförs på samma sätt oavsett vilken personal som tjänstgör. Rutinernas 
betydelse ska inte underskattas, men en grundläggande förutsättning för 
att patientsäkerheten ska öka är förstås att rutinerna också följs och får 
genomslag inom verksamheten. Vid planerade inspektioner och tillsyns-
besök kontrollerar tillsynsmyndigheten förekomst av och kännedom om 
föreskrivna rutiner. Denna kontroll kan också ske i anslutning till utred-
ningar som initieras genom vårdgivarnas anmälan enligt Lex Maria.
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4.3.2.5 Avvikelsehantering och riskhantering
Liksom i alla verksamheter förekommer det inom hälso- och sjukvården 
att det inträffar händelser som avviker från det förväntade resultatet. Ett 
sätt att komma till rätta med, och minska förekomsten av, dessa avvikel-
ser är att vårdgivaren eller den som vårdgivaren har delegerat ansvar till 
utreder dessa händelser. Rutiner för avvikelserapportering och hantering 
av avvikelser har därför stor be  tydelse för patientsäkerhet och kvalitets-
säkring.

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) ställer i 4:6 bland annat 
krav på att ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner avseende 
avvikelsehantering. Vårdgivaren ska till exempel säkerställa att det finns 
rutiner för att anmäla till myndigheter enligt gällande författningar. Med 
sådan anmälningsskyldighet avses vårdgivarens skyldighet att rapportera 
till Socialstyrelsen enligt 3:5 PSL. Hälso- och sjukvårdspersonalens rap-
porteringsskyldighet enligt 6:4 PSL utgör dock en grundläggande förut-
sättning för att vårdgivaren ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt Lex 
Maria. I avsnitt 5.4.4 återkommer jag till hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet. Den del av vårdgivarens avvikelsehantering som 
anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria utgör behandlas dock i nästföl-
jande avsnitt. I detta avsnitt ligger fokus på vårdgivarens lokala avvikelse-
hantering.

Med begreppet avvikelsehantering avses rutiner för att identifiera, doku-
mentera och rapportera negativa händelser och tillbud för att fastställa och 
åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt samt att sammanställa och 
återföra erfarenheterna.475 I förarbetena till PSL anförs att det finns mycket 
som tyder på att många avvikelser inte rapporteras och att detta medför att 
det finns ett stort mörkertal.476 Regeringen pekar på flera skäl till denna 
underrapportering. Ett skäl uppges vara att upptäckta fel rättas till direkt 
varför personalen inte ser något värde i att rapportera händelsen. Ett annat 
skäl är att personalen ansett det vara bortkastad tid eftersom rapporterna 
inte föranlett några åtgärder från vårdgivarens sida. Brister i systemati-
ken i återkopplingen från vårdgivaren har angetts som ytterligare skäl för 
underrapportering liksom en låg kännedom om i vilken utsträckning en 
rapporterad händelse föranlett någon förändring. Regeringen nämner inte 
det som ofta uppges utgöra det övervägande skälet för det stora mörker-
talet, nämligen personalens rädsla att åläggas disciplinpåföljd eller drabbas 
av andra repressalier till följd av rapporteringen. I detta sammanhang kan 
nämnas att det inte finns någon definition av vad som avses med avvikelse-

475 Se 1:2 i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet 
och patientsäkerhet inom hälso och sjukvården.
476 Prop 2009/10:210 s 66. 
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hantering vare sig i PSL eller i Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2011:9).

Av 6:4 PSL framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen har skyldighet 
att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska perso-
nalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller 
hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Riskerna och hän-
delserna ska därefter utredas och analyseras inom ramen för vårdgivarens 
lokala avvikelsehanteringssystem. I praktiken hamnar rapporten vanligt-
vis först hos rapportörens närmaste överordnade som efter behandling i 
sin tur skickar rapporten vidare enligt en viss, av vårdgivaren bestämd, 
ordning. Avvikelsen hanteras internt om den bedöms vara av lokal be -
tydelse, men i vissa fall kan vårdgivaren göra bedömningen att det är 
fråga om en avvikelse som ska anmälas enligt Lex Maria, vilket medför 
en anmälan till Socialstyrelsen.

I en del verksamheter är det verksamhetschefen som slutligt avgör om 
rapporten ska sändas till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, medan det i 
andra verksamheter är chefsläkaren eller någon motsvarande befattnings-
havare som har denna skyldighet. Inom den kommunala hälso- och sjuk-
vården kan den medicinskt ansvariga sjuksköterskan eller verksamhets-
chefen ha ålagts ansvar för att fullgöra ansvaret att göra anmälan enligt 
Lex Maria. Efter Socialstyrelsens hantering av anmälan fattar tillsyns-
myndigheten ett beslut som återförs till vårdgivaren samt till Socialsty-
relsens Riskdatabas. Socialstyrelsens hantering av Lex Mariaanmälningar 
behandlas i kapitel sex. I bilden nedan illustreras schematiskt hur vård-
givaren hanterar en avvikelse i det lokala avvikelsehanteringssystemet.

I 4:5 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) ställs krav på att 
ledningssystemet ska innehålla rutiner för att identifiera, analysera och 
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be  döma riskerna i verksamheten. Det ska också finnas rutiner för att 
åtgärda orsakerna till riskerna liksom rutiner för att göra en särskild risk-
bedömning vid väsentliga förändringar i verksamheten. Till ledning för 
vårdgivarens arbete med händelse- och riskanalys finns en handbok som 
tagits fram av patientsäkerhetsenheten i Landstinget i Östergötland på 
uppdrag av Social styrelsen, LÖF, SKL, Stockholms läns landsting samt 
Landstinget i Östergötland.477 Det sätt att analysera händelser som före-
språkas i handboken används även av Socialstyrelsen bland annat vid Lex 
Mariautredningar. På Socialstyrelsens webbplats redovisas fallstudier och 
riskstudier som utgår från en eller flera Lex Mariaanmälningar.478

Genom vårdgivarens utredning och analys av inträffade händelser kan 
risker i verksamheten förutses, vilket bidrar till att förebygga att allvarliga 
avvikelser i vården inträffar. En grundläggande förutsättning för att kunna 
vidta förebyggande åtgärder är dock att erfarenheterna från vårdgivarens 
avvikelsehantering återförs till verksamheten och framför allt till den eller 
de som rapporterat händelsen. Det bör påpekas att inte alla rapporte-
rade avvikelser resulterar i någon Lex Mariaanmälan till Social styrelsen, 
utan de flesta hanteras lokalt inom ramen för vårdgivarnas avvikelsehan-
tering. Vissa avvikelser är dock så allvarliga att 3:5 PSL ska tillämpas. 
Anmälningsskyldig heten enligt Lex Maria behandlas i nästa avsnitt.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) 
uttrycks inte särskilt att det ska finnas rutiner för avvikelsehantering och 
riskhantering. Däremot finns som redan påpekats krav på att vårdgivaren 
ska ta fram de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet 
(4:2) och det finns krav på att vårdgivaren fortlöpande ska bedöma om 
det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra 
brister i verksamhetens kvalitet (5:1) och att vårdgivaren ska hantera av -
vikelser (5:3–6) samt vidta förbättringsåtgärder på grundval av resultaten 
från hanteringen (5:7–8).

4.3.2.6 Lex Maria – en del av avvikelsehanteringen
Rapportering enligt Lex Maria utgör ett viktigt led i vårdgivarens egenkon-
troll. Emellertid händer det att Lex Mariaärenden ofta får ett ”eget spår”, 
eller snarare en egen kanal, utanför det interna avvikelsesystemet. Med eget 
spår avser jag att allvarliga händelser ofta hanteras och åtgärdas omedelbart 

477 Socialstyrelsen, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Sveriges Kommuner och 
Landsting, Stockholms läns landsting samt Landstinget i Östergötland, Händelseanalys 
& Riskanalys, Handbok för patientsäkerhetsarbete.
478 Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet, besöksdatum 2010-
07-01.
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och därför inte hanteras i det lokala avvikelsehanteringssystemet. Detta 
medför att man inom ramen för det lokala avvikelsehanteringssystemet inte 
har kontroll och överblick över de allra allvarligaste avvikelserna eftersom 
de på detta sätt hamnar utanför vårdgivarens system.

Bestämmelsen i 3:5 PSL föreskriver att vårdgivaren ska anmäla hän-
delser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada till 
Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdspersonalens fullgörande av den rap-
porteringsskyldighet som stadgas i 6:4 PSL är alltså en viktig förutsätt-
ning för att vårdgivaren ska kunna fullgöra sin skyldighet. Syftet med 
anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria är att få till stånd en oberoende 
granskning av en viss händelse och genom att återföra de kunskaper som 
erhålls vid utredningen kan liknande händelser förebyggas.479

Denna anmälningsskyldighet enligt Lex Maria som stadgas i PSL är 
ändrad i förhållande till motsvarande bestämmelse i den nu upphävda 
LYHS. Enligt 3:5 PSL åläggs vårdgivaren att anmäla händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. 
Anmälan ska liksom enligt bestämmelsen i LYHS göras snarast efter det 
att händelsen har inträffat. Till anmälan ska bifogas den utredning som 
vårdgivaren enligt 3:3 PSL är skyldig att genomföra.

Vårdgivarens anmälningsskyldighet enligt Lex Maria

3:5 PSL 6:4 LYHS

Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen  Om en patient i samband med hälso-
anmäla händelser som har medfört eller  och sjukvård drabbats av eller utsatts för
hade kunnat medföra en allvarlig vård- risk att drabbas av allvarlig skada eller
skada. […] Anmälan ska göras snarast sjukdom ska vårdgivaren snarast anmäla
efter det att händelsen har inträffat.  detta till Socialstyrelsen. […]480

Vårdgivaren ska samtidigt med anmälan  I 2 kap. 7 § finns bestämmelser om
eller snarast därefter till Socialstyrelsen ge  skyldighet för personalen att rapportera
in den utredning av händelsen som  till vårdgivaren om en patient drabbats
föreskrivs i 3 § första stycket. av eller utsatts för risk att drabbas av
  allvarlig skada eller sjukdom.

479 SOU 2008:117 s 367 f.
480 I andra meningen 6:4 LYHS föreskrivs en motsvarande rapporteringsskyldighet för 
den som, utan att bedriva hälso- och sjukvård, tar emot uppdrag från hälso- och sjukvår-
den avseende provtagning, analys eller annan utredning som utgör ett led i bedömningen 
av en patients hälsotillstånd eller behandling. Denna bestämmelse infördes genom TL 
som trädde i kraft 1 januari 1997. 
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Som framgår är skillnaden mellan bestämmelserna att rekvisitet allvarlig 
skada eller sjukdom bytts ut mot formuleringen allvarlig vård skada. Av 
1:5 PSL framgår att med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk 
skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 
åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 
Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som är bestående eller inte ringa, 
lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 

Det är vårdgivaren som ska utse den person som är anmälningsansva-
rig enligt Lex Maria, vilket också framgår av 5:1 i Socialstyrelsens före-
skrifter om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria.481 Vårdgivaren ska 
även enligt 2:1 PSL anmäla vem som är anmälningsansvarig till Social-
styrelsens vårdgivarregister. I Socialstyrelsens allmänna råd anges att den 
som svarar för anmälningsskyldigheten bör ha en sådan position i verk-
samheten att hon har möjlighet att jämföra anmälningsfall och att hon 
bör delta i patientsäkerhetsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. 
Vårdgivaren bör också se till att tid och resurser avsätts för arbete med att 
hantera Lex Mariaanmälningar. Vidare anförs att den som är anmälnings-
ansvarig inte bör svara för anmälningar i vilka direkt underställd personal 
är involverad. Möjligen är detta inte praktiskt möjligt i synnerhet inom 
små verksamheter där hela personalstyrkan kan vara underställd den som 
har fått i uppgift att göra anmälan enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. 
Enligt föreskrifterna ska anmälan ha inkommit till Socialstyrelsen inom 
två månader från det att händelsen inträffade.

Den som är anmälningsansvarig är beroende av att den interna kom-
munikationen och det interna avvikelsehanteringssystemet fungerar så 
att hon alltid informeras om inträffade händelser och därmed kan avgöra 
om händelse ska anmälas enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. Enligt 
regeringen kan detta utgöra ett praktiskt problem hos större vårdgivare 
samtidigt som det också kan finnas risk för att man av hänsyn till den 
egna enhetens goda rykte vill förtiga informationen.482 I förarbetena 
framhålls att hälso- och sjukvårdspersonalen uttryckligen åläggs att rap-
portera ”uppåt i organisationen” när man gjort iakttagelser av händelser 
som skulle kunna medföra anmälan enligt Lex Maria. En sådan ordning 
avses stödja vårdgivarens egen utveckling av incidentrapportering samt 
säkerställa samhällets insyn i verksamheten. En rapportering av avvikelser 
uppåt i organisationen kan av dessa skäl anses ändamålsenlig, men detta 
sätt kan också medföra risk för att inrapporterade händelser sållas bort 
vid hanteringen på olika nivåer i organisationen.

481 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyl-
dighet enligt Lex Maria.
482 Prop 1995/96:176 s 68.
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Den enskilda hälso- och sjukvårdspersonalen rapporterar en händelse 
i enlighet med 6:4 PSL till den närmaste chefen som bedömer händel-
sen och eventuellt sänder den vidare till sin närmaste chef och så vida-
re. Slutligen hamnar rapporten hos den som av vårdgivaren fått i upp-
drag att avgöra om händelsen är av sådan art att den ska rapporteras till 
Social styrelsen enligt Lex Maria eller inte. Som redan nämnts kan denna 
procedur med olika mellanled i avvikelsehanteringen medföra att allvar-
liga händelser av olika skäl sållas bort och därmed inte rapporteras till 
Social styrelsen, vilket i sin tur kan medföra att en övergripande nationell 
analys av allvarliga risker för vårdskador inte kan genomföras. På sikt 
kan avsaknaden av viktig information från avvikelsehanteringen försvåra 
kvalitetssäkringen och därmed äventyra patientsäkerheten i vården. De 
flesta avvikelser är dock sanno likt av lokal karaktär och behandlas bäst 
inom den egna avvikelsehanteringen. Emellertid kan det finnas en viss 
risk för att allvarliga händelser inte rapporteras av hänsyn till den egna 
verksamheten. 

Ett argument som talar för sållningsmetoden är att det förmodligen 
inte skulle vara hanterbart för en enda person att ha ett övergripande 
ansvar för avvikelsehanteringen på alla nivåer inom verksamheten. I syn-
nerhet på ett stort sjukhus eller liknande kan det vara svårt att överblicka 
för en enda person eftersom det inte torde vara praktiskt möjligt att ha 
kännedom om allt som sker på de skilda enheterna. Det är också så att 
olika befattningshavare kan ha tilldelats olika mandat och befogenheter, 
vilket medför att åtgärder måste vidtas på olika nivåer i verksamheten. 
Nedan illustreras hur vårdgivaren kan hantera en händelse som avser Lex 
Mariaanmälan till Socialstyrelsen. Inledningsvis krävs att personalen full-
gör sin rapporteringsskyldighet enligt 6:4 PSL. Denna rapport tas emot 
av närmast överordnad, låt oss kalla henne A, som hanterar rapporten 
inom ramen för det interna avvikelsehanteringssystemet. Efter A:s han-
tering skickar hon den vidare till den person som inom det interna av -
vikelsehanteringssystemet på nästa nivå, B, och så vidare. Om B är den 
person som vårdgivaren har utsett att anmäla händelser enligt Lex Maria 
till Socialstyrelsen kan hon, om hon bedömer att rapporten avser en 
sådan händelse, göra anmälan till Socialstyrelsen enligt 3:5 PSL.
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Vad som ska anmälas enligt Lex Maria anges i föreskrifternas fjärde kapitel 
och i de allmänna råden ges en mängd exempel på händelser som bör för-
anleda anmälan. Där anges att anmälan ska göras vid allvarlig skada eller 
sjukdom som patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av.483 
Med allvarlig skada avses allvarlig kroppslig eller psykisk skada, allvarlig 
sjukdom eller död som inte är en oundviklig konsekvens av patientens 
tillstånd.484 Vidare stadgas att anmälan ska göras om en patient i samband 
med undersökning, vård eller behandling begått självmord eller inom fyra 
veckor efter en vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vård-
givarens kännedom.485 I de allmänna råden ges en rad exempel på andra 
händelser än självmord som kan föranleda anmälan enligt Lex Maria; 
fallskador, förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar, utebliven 
eller fördröjd undersökning, vård eller behandling samt felaktig, otillräcklig 
eller vilse ledande information till patient, närstående eller personalen vid 
behandlande eller mottagande enhet med mera.

Eftersom resultatet av hanteringen av Lex Mariaanmälningar och 
återföring av erfarenheter från dessa hör till en av de viktigaste informa-
tionskällorna i arbetet med att höja vårdens kvalitet är det avgörande att 
vårdgivarna också fullgör den lagstadgade anmälningsskyldigheten.486 JO 

483 Se 4:1 SOSFS 2005:28. Enligt uppgift från Socialstyrelsen håller Socialstyrelsens före-
skrifter om Lex Maria på att uppdateras, men när detta skrivs finns inga uppgifter om när 
dessa föreskrifter ska vara klara 2011-07-31.
484 2:1 SOSFS 2005:28.
485 Se 4:2 i SOSFS 2005:28.
486 Prop 1995/96:176 s 67.
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har i ett beslut bland annat uttalat sig om det förelegat skyldighet för en 
vårdgivare att göra en Lex Mariaanmälan.487

En kvinna inkom med ambulans till akutavdelningen vid ett sjukhus efter 
att ha intagit cirka 80 tabletter Alvedon. Antidotbehandling påbörjades först 
några timmar senare. Kvinnans tillstånd försämrades varvid hon flyttades 
till ett universitetssjukhus. Hon avled fyra dagar senare. Verksamhetschefen 
lämnade en rapport om det inträffade till en av de befattningshavare som 
vårdgivaren utsett att svara för anmälningsskyldigheten enligt dåvarande 
6:4 LYHS. Sjukhusets handläggning drog ut på tiden innan den anmäl-
ningsansvarige på sjukhuset hann ta ställning till om en Lex Mariaanmälan 
skulle göras eller inte. Under tiden hann mamman till den avlidna patienten 
anmäla händelsen till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen beslutade att inte rikta 
kritik mot verksamheten eller mot någon enskild befattningshavare.

JO konstaterade att ”frågan om förhållandena i ett enskilt ärende varit 
sådana att det förelegat skyldighet för vårdgivaren att göra en Lex Maria-
anmälan innefattar främst bedömningar av medicinsk natur” och påpekade 
att JO som regel inte uttalar sig i medicinska frågor. JO anförde kritik mot 
att den anmälningsansvarige på sjukhuset inte hade tagit ställning till om en 
Lex Mariaanmälan skulle göras.

Det bör påpekas att den händelse som beskrivs i JO-ärendet aldrig blev 
en Lex Mariaanmälan, utan det är fråga om ett enskilt klagomål från 
patientens närstående. JO anför att det åligger vårdgivaren att åtminstone 
ta ställning till om en Lex Mariaanmälan ska göras i ett enskilt fall, även 
om man får kännedom om att patienten eller en närstående till patienten 
vänt sig till Socialstyrelsen med en anmälan om händelsen. En patients 
anmälan till tillsynsmyndigheten fråntar således inte vårdgivaren skyldig-
heten att ta ställning till om en Lex Mariaanmälan ska göras. Patientens 
anmälan utgör alltså inte någon Lex Mariaanmälan utan ett ”vanligt” 
patientklagomål som i bästa fall kan leda till att Socialstyrelsen inleder 
ett tillsynsärende. Socialstyrelsens handläggning av Lex Mariaärenden 
och enskilda patienters och närståendes anmälningar till myndigheten 
behandlas närmare i avsnitt 6.4.6 respektive 6.4.4.

Vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller 
hade kunnat medföra en vårdskada, se 3:3 PSL. Syftet med utredningen 
är att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer 
som har påverkat det. Utredningen ska ge underlag för beslut om åtgär-
der som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på 
nytt, eller att begränsa effekterna av att sådana händelser om de inte helt 
går att förhindra. I bestämmelsen stadgas att vårdgivaren ska ge patien-
terna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

487 JO dnr 3661-2006, beslutsdatum 2008-02-29.
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Av specialmotiveringen framgår att det är vårdgivaren som ansvarar för 
att inträffade händelser i verksamheten utreds.488 Beträffande begreppet 
händelse påpekar regeringen att det inte behöver vara fråga om en särskild 
åtgärd eller underlåtenhet att agera som lett till en vårdskada, utan att det 
även kan vara en rad mänskliga handlingar, latenta tillstånd i verksamheten 
samt tillfälliga omständigheter som tillsammans, genom tillfälliga interak-
tioner, urholkat patientsäkerheten. Vidare anförs att det inte är tillräckligt 
att vårdgivaren konstaterar vad som hänt utan vårdgivaren måste försöka 
klarlägga varför det inträffade kunde ske. Enligt regeringen är det önskvärt 
att utredningen innehåller förslag till åtgärder för att minska sannolikheten 
att händelsen ska inträffa igen.489

Det kan påpekas att det redan av 6:1 i Socialstyrelsens föreskrifter 
(SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria framgår 
att anmälan till Socialstyrelsen ska innehålla en intern utredning som 
ska innefatta händelseförloppet, omedelbart vidtagna åtgärder, identi-
fierade orsaker till händelsen, riskbedömning, händelser av liknande art 
som inträffat tidigare samt riskförebyggande åtgärder som vidtagits mot 
bakgrund av riskbedömningen. Från den 1 januari 2011 regleras denna 
skyldighet även i PSL.

4.3.3 Systematiskt patientsäkerhetsarbete

4.3.3.1 Inledning
Genom PSL som trädde i kraft den 1 januari 2011 har bestämmelser som 
ålägger vårdgivaren skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhets-
arbete – det vill säga att bedriva ett systematiskt och fortlöpande kvalitets-
säkringsarbete – införts. I 3:1 PSL stadgas att vårdgivaren ska planera, leda 
och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god 
vård i HSL upprätthålls. I författningskommentaren påpekar regeringen 
att det av 2 a § HSL framgår att hälso- och sjukvården ska bedrivas så att 
den uppfyller kraven på en god vård.490 Enligt regeringen finns det dock 
inte några bestämmelser i HSL som anger vem som ansvarar för att kraven 
på god vård upprätthålls, men detta fastslås nu i bestämmelsen i PSL.491

Förutom att stadganden om övergripande mål och särskilda krav på 
hur vården ska vara beskaffad innehåller HSL bestämmelser som uttryck-

488 Prop 2009/10:210 s 195.
489 A prop s 196.
490 A prop s 194.
491 Som redan framgått understryks vårdgivarens ansvar i Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som 
träder i kraft den 1 januari 2012.
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ligen riktar sig till landsting, kommuner och andra vårdgivare. I förarbe-
tena till HSL påpekas att lagen ”bör ålägga huvudmännen för hälso- och 
sjukvården ett samlat ansvar för att främja befolkningens hälsa och för att 
en god hälso- och sjukvård kan erbjudas befolkningen”.492 Vidare under-
stryks att vården måste vara av god kvalitet och tillgodose den enskildes 
behov av trygghet och säkerhet i vården. HSL innehåller skyldigheter 
för vårdgivarna och följaktligen är det vårdgivarnas ansvar att säker-
ställa att kraven på god kvalitet och patientsäkerhet i HSL upprätthålls. 
Som påpekats flera gånger i denna framställning finns sedan 1997 en 
bestämmelse i 31 § HSL som ålägger vårdgivarna att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Därtill finns 
bindande föreskrifter avseende bland annat kvalitet och patientsäkerhet 
som utfärdats av Socialstyrelsen. Det har således åtminstone sedan 1994 
funnits flera bestämmelser som klart anger vårdgivarnas skyldigheter för 
att säkerställa god och säker vård. Därför anser jag att behovet av att i 
PSL förtydliga vårdgivarnas ansvar kan ifrågasättas. Eftersom det fram-
står som bestämmelsen inte riktigt fått genomslag i praktiken kan lag-
stiftarens förtydligande ändå anses lovvärt även om det inte är logiskt att 
föra in skyldigheter för vårdgivarna i en lag som i huvudsak riktar sig mot 
hälso- och sjukvårdspersonalen.

I detta sammanhang kan nämnas att Läkemedelsverket föreslog att det 
av PSL även skulle framgå att händelser där en medicinteknisk produkt 
kan ha påverkat förloppet vid en vårdskada snarast skulle anmälas av vård-
givaren till tillverkaren av produkten och till Läkemedelsverket.493 Reger-
ingen tillbakavisade detta förslag och anförde att en sådan bestämmelse 
inte behövs eftersom det redan finns föreskrifter från Socialstyrelsen och 
Läkemedelsverket som reglerar detta. Mot bakgrund av detta framhöll 
regeringen att det därför inte skulle ”finnas skäl att föra över motsvaran-
de bestämmelser till den nya patientsäkerhetslagen enbart av den anled-
ningen att vårdgivaren inte följer redan tvingande föreskrifter”.494 Vidare 
anfördes att det bör vara en uppgift för tillsynsmyndigheten att informera 
om rapporteringsskyldigheten och att se till att gällande bestämmelser 
efterlevs.495

Regeringen anser alltså att det är onödigt att lagstifta om något som 
redan regleras i Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets föreskrifter. Där-
emot anses det nödvändigt att i PSL införa bestämmelser om vårdgivarens 

492 Prop 1981/82:97 s 18.
493 Prop 2009/10:210 s 146.
494 A prop s 146 f.
495 A prop s 147.
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skyldigheter för kvalitet och patientsäkerhet som sedan länge redan regle-
rats både i HSL och i Socialstyrelsens föreskrifter.

Regeringens uttalande om att det åligger tillsynsmyndigheten att infor-
mera om samt säkerställa efterlevnaden av gällande rätt kan ifrågasättas. 
Det åligger vårdgivaren att ha kännedom om lagstiftarens krav och det 
torde också ligga i vårdgivarens intresse som verksamhetsutövare att följa 
dessa bestämmelser. Jag menar att det ytterst är vårdgivarens ansvar att 
upprätthålla patientsäkerhet och vårdkvalitet i enlighet med gällande för-
fattningar och att tillsynsmyndighetens tillsyn ska komplettera verksam-
hetsutövarens egenkontroll. När vårdgivarens egenkontroll inte fungerar 
tillfredsställande är det tillsynsmyndighetens uppgift att uppmärksamma 
de brister som finns och ställa krav på åtgärder. Tillsynsmyndighetens roll 
är främst att som ett slags yttersta garant säkerställa hög patientsäkerhet 
och god vårdkvalitet.

I förarbetena till PSL framhålls vidare att vårdgivaren ska planera, leda 
och kontrollera verksamheten i syfte att upprätthålla kraven på god vård 
och att detta innebär att vårdgivaren ska ha en fastställd plan med en 
beskrivning av vilka åtgärder som avses vidtas.496 Enligt regeringen ska 
det finnas uppföljningsbara mål och en redovisning av hur uppföljningen 
ska göras. Att kontrollera verksamheten innebär enligt regeringen exem-
pelvis att fortlöpande granska att uppdrag fullgörs samt att processer och 
rutiner finns i tillräcklig omfattning.

Jag har redan nämnt att 31 § HSL stadgar att kvaliteten i verksamheten 
systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. I uppgiften att syste-
matiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet torde ligga krav 
på att ha en fastställd plan, uppföljbara mål och egenkontroll. Av 28 § HSL 
framgår att ledningen av hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att 
den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kost-
nadseffektivitet. Därutöver finns tydliga bestämmelser i Socialstyrelsens 
föreskrifter om kvalitet och patientsäkerhet.

I den allmänna motiveringen till PSL anför regeringen att bestämmel-
serna i HSL är mycket allmänt hållna och att det inte framgår vad vård-
givaren ska göra för att uppnå en hög patientsäkerhet.497 I detta sam-
manhang bör påpekas att HSL utformades som ramlag och att ramlagar 
till sin natur är vaga och endast anger konturerna. Som framgår av kapitel 
tre får ramlagar sitt materiella innehåll bland annat genom myndighets-
föreskrifter.

Vidare framhålls i propositionen att det inte finns några direkta sank-
tionsmöjligheter knutna till bestämmelserna eftersom det är oklart om 

496 Prop 2009/10:210 s 194.
497 A prop s 85.
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bestämmelserna (i dåvarande 6:13 och 15–17 §§ LYHS) är möjliga att 
tillämpa endast på den grunden att vårdgivaren saknar ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. Regeringen anser att det därför finns skäl att i lag 
ange vad vårdgivarna ska göra för att leva upp till kraven på att vården 
ska vara säker för patienterna. Om vårdgivaren kan visa att det finns ett 
väl fungerande system för att inhämta både intern om extern information 
om riskerna i verksamheten och att informationen används systematiskt 
och fortlöpande i patientsäkerhetsarbetet, menar regeringen att kravet på 
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete bör anses vara uppfyllt.498 Det är 
alltså fråga om riskhantering och avvikelsehantering som regleras 4:5–6 
i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om kvalitet och patient-
säkerhet.

4.3.3.2 Förebyggande patientsäkerhetsarbete
Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter 
drabbas av vårdskador. Detta regleras i 3:2 PSL. För åtgärder som inte kan 
vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas. Någon motsvarighet fanns inte 
i LYHS, utan detta regleras i 2:4 första punkten och 4:6 andra punkten  
i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för 
kvalitet och patientsäkerhet. I specialmotiveringen till 3:2 PSL påpekar 
regeringen att identifiering och analys av risker i verksamheten utgör en 
grundläggande beståndsdel i patientsäkerhets arbetet.499 Vårdgivaren ska 
bedriva ett aktivt arbete för att identifiera risker för vårdskador och att 
inhämta information om risker. Enligt regeringen utgör vårdgivarnas analys 
av identifierade risker således en väsentlig del av patientsäkerhetsarbetet. 
Risker i den egna verksamheten kan uppmärksammas genom information 
om vårdskador som inträffat i liknande verksamheter, genom personalens 
riskbedömningar och rapporteringar. Vidare kan viktig information för 
patientsäkerhetsarbetet inhämtas genom systematiska journalgenomgång-
ar, intervjuer och enkäter till patienter och deras anhöriga eller observatio-
ner för att mäta följsamhet till fastställda rutiner och nationella riktlinjer. 
ärenden som behandlats i patientnämnder, hos Socialstyrelsen och Patient-
försäkringen kan också innehålla information som kan ha betydelse för 
vårdgivarens patientsäkerhetsarbete.

Vårdgivaren ska således ha ett system för insamling av gjorda iakttagel-
ser. Hur detta system ska vara utformat bestämmer vårdgivaren utifrån 
den egna verksamhetens behov och förutsättningar. Utformningen av 

498 Prop 2009/10:210 s 86.
499 A prop s 194.
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detaljerna i systemet kan vara en uppgift som vårdgivaren har delegerat 
till verksamhetschefen eller någon annan.500

Regeringen framhåller att riskinventeringar bör göras regelbundet och 
alltid vid införandet av ny teknik och vid organisationsförändringar.501 
Huruvida vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet får enligt regeringen 
avgöras i det enskilda fallet. Vid bedömningen måste det finnas en balans 
mellan vad som är rimligt att kräva av vårdgivaren och vad som är teo-
retiskt möjligt att göra. Mer långtgående åtgärder krävs om risken för 
vårdskada är stor.

En intressant aspekt är att vårdgivarens ansvar att vidta åtgärder för 
att förebygga att patienter drabbas av vårdskador inte begränsas till den 
egna verksamheten. Enligt regeringen åligger det en vårdgivare som får 
vetskap om något som kan vara av betydelse för patientsäkerheten i en 
annan verksamhet att vidta en lämplig åtgärd – till exempel att informera 
den andra vårdgivaren om bristerna.502

4.3.3.3 Anmälningsskyldighet avseende riskpersoner 
Som tidigare framgått har vårdgivaren ansvar för att personalen har 
den kompetens som behövs för verksamheten. Det kan nämnas att det 
i 3:7 PSL har införts en skyldighet som ålägger vårdgivare att snarast 
anmäla till Socialstyrelsen om det finns skälig anledning att befara att 
en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården 
och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra 
en fara för patientsäkerheten. I förarbetena framhåller regeringen att det 
finns skäl att föra in en bestämmelse i PSL liknande den anmälnings-
skyldighet som stadgas i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2004:12 om 
anmälningsskyldighet av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som 
inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande på grund av sjukdom med mera, 
men att anmälningsskyldigheten även ska omfatta den som varit verksam 
hos vårdgivaren.503 På så sätt förhindras legitimerade yrkesutövare med 

500 I 5:6 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om lednings-
system för systematiskt kvalitetsarbete ställs krav på att inkomna rapporter, klagomål och 
synpunkter ska sammanställas och analyseras för att vårdgivaren ska kunna se mönster 
eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.
501 Prop 2009/10:210 s 195.
502 A st.
503 A prop s 91. Till skydd för enskilda har Socialstyrelsen utfärdat föreskrifter (SOSFS 
2004:12) om anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som inte kan utöva 
sitt yrke tillfredsställande på grund av sjukdom. Enligt 1 § i föreskrifterna ska vårdgivare 
omedelbart anmäla till Socialstyrelsen hos sig verksam legitimerad hälso- och sjukvårds-
personal som inte bedöms kunna utöva sitt yrke tillfredsställande på grund av sjukdom 
eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger. Föreskrifterna trädde i kraft 
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till exempel missbruksproblem att byta uppdragsgivare i syfte att undgå 
att bli rapporterade. Vidare anförs att regleringen bidrar till att markera 
bestämmelsens betydelse för patientsäkerheten samt att öka överskådlig-
heten eftersom bestämmelsen finns i samma regelverk som övriga rap-
porteringsskyldigheter.

I specialmotiveringen påpekar regeringen att det bland annat ingår i 
vårdgivarens arbetsgivaransvar att se till att de som arbetar i verksamheten 
fullgör sina åligganden på ett sådant sätt att patientsäkerheten inte även-
tyras samt att det ankommer på vårdgivaren att vidta lämpliga åtgärder 
om problem uppstår.504 Eftersom staten genom utfärdandet av legitima-
tion kan anses ha gått i god för att yrkesutövaren har erforderliga kunska-
per för att utöva yrket finns det enligt regeringen ett intresse för staten att 
få kännedom om omständigheter som kan påverka ett tidigare beslut att 
utfärda legitimation.

Begreppet skälig anledning att befara avses innebära att vårdgivarens 
bedömning av om yrkesutövaren kan utgöra en fara för patientsäkerhe-
ten inte enbart får bygga på spekulationer eller allmänna bedömningar. 
Regeringen understryker att bedömningen ska vara grundad på faktiska 
omständigheter, till exempel iakttagelser om bristande kompetens, bris-
tande vilja att följa fastställda rutiner eller missbruk.505 Detta torde alltså 
innebära att om en yrkesutövare till exempel inte följer lokala föreskrifter, 
och detta kan befaras utgöra en fara för patientsäkerheten, ska vårdgiva-
ren anmäla vederbörande till Socialstyrelsen. Vad Socialstyrelsen därefter 
ska göra med en sådan anmälan framgår inte, men det får förmodas att 
tanken är att Socialstyrelsen vid behov öppnar ett individtillsynsärende.

I förordningen (1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om 
beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare stadgas att när en annan myn-
dighet än Socialstyrelsen beslutar att avskeda en legitimerad yrkesutövare, 
som står under Socialstyrelsens tillsyn och omfattas av bestämmelser i 
lagen (1994:260) om offentlig anställning, ska en kopia av beslutet sän-
das till Socialstyrelsen. Detta gäller under förutsättning att orsaken till 
avskedandet är ett brott eller en förseelse i yrkesutövningen. Denna skyl-
dighet åligger endast offentliga vårdgivare. Uttrycket en annan myndighet 
än Socialstyrelsen ger intrycket av att Socialstyrelsen skulle kunna fatta 
beslut om att avskeda en legitimerad yrkesutövare, men så kan det rim-

16 november 2004. Enligt Ellen Ringqvist, jurist vid Socialstyrelsens enhet för Nationell 
samordning, Tillsynsavdelningen 2010-07-23, får Socialstyrelsen sådan information från 
vårdgivare, men också från polis. Denna information leder alltid till att Socialstyrelsen 
öppnar ett individtillsynsärende. Enligt Ringqvist rör det sig om ett tiotal ärenden per år. 
Denna skyldighet kan anses ha utvidgats genom skyldigheten i 3:7 PSL.
504 Prop 2009/10:210 s 198.
505 A st.
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ligtvis inte förhålla sig eftersom beslut om avskedande uteslutande torde 
vara en fråga för arbetsgivaren. Emellertid kan det vara av betydelse för 
patientsäkerheten att Socialstyrelsen får kännedom om en legitimerad 
yrkesut övare har begått något brott eller någon förseelse i yrkesutövning-
en så att individtillsyn eventuellt kan inledas.506

Vårdgivarnas anmälningsskyldighet syftar till att göra Socialstyrelsen 
uppmärksam på hälso- och sjukvårdspersonal med riskbeteenden. Genom 
att Socialstyrelsen får kännedom om dessa personer kan individtillsyn in -
ledas varvid patienternas intresse av en säker och god vård kan tillgodoses. 
Det är således av stor betydelse att såväl domstolar som vårdgivare fullgör 
ovan nämnda skyldigheter.507

4.3.3.4 Dokumentationsskyldighet och årlig patientsäkerhetsberättelse 
Sedan 1 januari 2011 finns en skyldighet för vårdgivaren att dokumen-
tera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är förde-
lat inom verksamheten. Denna skyldighet framgår av 3:9 PSL. Numera 
finns alltså en lagstadgad skyldighet för vårdgivaren att besluta om vem 
eller vilka, som i vårdgivarens ställe, ska svara för att skyldigheterna i 
tredje kapitlet PSL fullgörs och att dokumentera detta.

I förarbetena anförs att bestämmelsen syftar till att säkerställa att till-
synsmyndigheten och andra i verksamheten än den direkt berörda hälso- 
och sjukvårdspersonalen får kännedom om hur ansvaret för patientsäker-
heten är fördelat.508 Vidare anges att skyldigheten införs för att förstärka 
vårdgivarens kontroll över patientsäkerhetsarbetet samt att underlätta 
Socialstyrelsens tillsyn.509 Ett annat syfte uppges vara att tillgodose andra 
intressenters informationsbehov som till exempel patienter, andra vårdgi-
vare och patientorganisationer.

Ur patientsäkerhets- och kvalitetssäkringssynpunkt är det positivt att det 
numera stadgas i lag att vårdgivaren ska dokumentera ansvarsfördelningen. 
Det borde dock redan före PSL vara en naturlig del av vårdgivarens ledning 

506 Enligt uppgift från Ellen Ringqvist, jurist vid Socialstyrelsens enhet för Nationell 
samordning, Tillsynsavdelningen 2010-07-23, har tillsynsmyndigheten inte fått någon 
sådan underrättelse. Avskedande förekommer inte, utan vårdgivarna kommer överens 
med den anställde som säger upp sig själv.
507 Jag har vänt mig till Socialstyrelsen för att få besked om i vilken utsträckning dom-
stolarna och vårdgivare rapporterar i enlighet med förordningen och föreskrifterna. Vid 
tidpunkten för min förfrågan fanns ännu inte någon samlad statistik och uppföljning till-
gänglig enligt uppgifter från Ellen Ringqvist, jurist vid Socialstyrelsens enhet för Natio-
nell samordning, Tillsynsavdelningen 2010-07-23.
508 Prop 2009/10:210 s 199.
509 A prop s 94.
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och planering av verksamheten att dokumentera ansvarsfördelningen i 
organisationen för att undvika oklarheter. Emellertid har lagstiftaren funnit 
det motiverat att i 3:1 PSL införa förtydligande om att det åligger vård-
givaren att planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god 
vård i HSL upprätthålls, något som enligt min uppfattning bör ligga inom 
ramen vårdgivarens skyldigheter alltsedan HSL infördes för 28 år sedan. 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) reg-
leras vårdgivarens dokumentationsskyldighet i sjunde kapitlet. Av 7:1 
framgår att arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhet ska dokumenteras. I de allmänna råden anges att vård-
givare, med nämnda dokumentation som utgångspunkt, varje år bör 
upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå 
hur kvalitetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder 
som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och vilka resultat som 
uppnåtts. Vidare framgår att denna kvalitetsberättelse bör ha en sådan 
detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits under före-
gående kalenderår och att informationsbehovet hos externa intressenter 
tillgodoses. Slutligen anges i de allmänna råden att kvalitetsberättelsen 
bör hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Enligt föreskriften 
ska kvalitetssäkringen dokumenteras, men det finns ingen skyldighet att 
upprätta den kvalitetsberättelse som nämns i de allmänna råden.

Genom 3:10 PSL infördes en bestämmelse som sannolikt kommer 
att medföra starkare fokus på patientsäkerhetsarbetet inom hälso- och 
sjukvården. Bestämmelsen innehåller en skyldighet för vårdgivaren att 
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Av denna 
patientsäkerhetsberättelse ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits 
för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts. Enligt 
bestämmelsen ska patientsäkerhetsberättelsen hållas tillgänglig för den 
som önskar ta del av den.

I förarbetena framhålls att ett av syftena med kravet på patientsäker-
hetsberättelse är att förstärka vårdgivarens kontroll av patientsäkerhets-
arbetet.510 Regeringen anser också att Socialstyrelsens tillsyn underlättas 
samt att informationsbehovet hos patienter, andra vårdgivare och patient-
organisationer bättre kan tillgodoses genom denna bestämmelse. I patient-
säkerhetsberättelsen ska vårdgivaren ange vilka åtgärder som vidtagits för 
att öka patientsäkerheten. Exempel på sådana åtgärder uppges vara föränd-
ringar av rutiner, tillskapande av utbildnings- och träningsmöjligheter eller 

510 Prop 2009/10:210 s 199.
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att tekniska stödsystem har införts.511 Berättelsen ska också innehålla upp-
gifter om vilka resultat som uppnåtts, som till exempel att följsamhet till 
rutiner ökats. Av 3:12 PSL framgår att regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer ska meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska 
ingå i patientsäkerhetsberättelsen. I förarbetena påpekas att avsikten inte 
är att Socialstyrelsen ska sammanställa och jämföra de olika vårdgivarnas 
patientsäkerhetsberättelse på nationell nivå.512

I 7:2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) stad-
gas att patientsäkerhetsberättelsen utöver vad som framgår av 3:10 PSL, ska 
innehålla uppgifter om hur ansvaret enligt 3:9 PSL varit fördelat, patient-
säkerheten följts upp och utvärderats genom egenkontroll, samverkan har 
möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada, risker för 
vårdskador har hanterats, rapporter enligt 6:4 PSL har hanterats och hur 
inkomna klagomål och synpunkter som har betydelse för patientsäkerheten 
har hanterats. Därutöver ska det framgå av patientsäkerhetsberättelsen hur 
många händelser enligt 3:3 PSL som utretts under föregående kalenderår 
och hur många vårdskador som har bedömts som allvarliga. Enligt 7:3 i de 
nya föreskrifterna ska patientsäkerhetsberättelsen ha en sådan detaljerings-
grad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits i verksamhetens olika delar och att informationsbehovet hos 
externa intressenter kan tillgodoses. 

Vårdgivarens skyldighet att upprätta en patientsäkerhetsberättelse kan 
bidra till att sätta fokus på patientsäkerhetsfrågor genom att vårdgivaren 
tvingas att reflektera över vad som gjorts under året. Ett sätt att få vård-
givarna att verkligen implementera patientsäkerhetsarbetet och därmed 
även kvalitetssäkringen skulle kunna vara om Socialstyrelsen, åtminstone 
under en övergångsperiod med efterföljande uppföljning av åliggandet, 
årligen gjorde en sammanställning av Sveriges vårdgivares patientsäker-
hetsberättelser. Mot detta kan anföras att en uppföljning av samtliga 
vårdgivares årliga patientsäkerhetsberättelser sannolikt inte låter sig göras 
med tanke på hur många vårdgivare (18 400 stycken) som finns registre-
rade i Socialstyrelsens vårdgivarregister. Stickprov eller riktad uppföljning 
kanske skulle vara en mer hållbar väg att ta.

511 Prop 2009/10:210 s 200.
512 A prop s 95.
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4.3.4 Tillgång till vård och samordning

4.3.4.1 Vårdgaranti
Nedskärningar och resursinskränkningar av olika slag kan medföra att 
landstingen får svårigheter att uppfylla de skyldigheter som åligger dem 
enligt lag.513 År 1991 inleddes landstingsförhandlingar som syftade till 
att komma till rätta med de problem som uppstod samband med till-
handahållandet av hälso- och sjukvård. Förhandlingarna ledde till att en 
överenskommelse om så kallad vårdgaranti infördes.

Den 1 juli 2010 infördes bestämmelser om vårdgarantin i 3 g–i §§ HSL. 
Enligt 3 g § HSL ska landstinget erbjuda dem som är bosatta inom lands-
tinget vårdgaranti. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den 
enskilde inom viss tid får kontakt med primärvården, får besöka läkare 
inom primärvården, får besöka den specialiserade vården samt får planerad 
vård. Bestämmelsen ger utryck för tillgänglighetsgaranti, besöks garanti och 
behandlingsgaranti. Av 3 h § HSL följer vidare att landstinget ska se till att 
patienten utan extra kostnad får vård hos en annan vårdgivare om lands-
tinget inte kan erbjuda besök inom den specialiserade vården eller planerad 
vård. Landstinget åläggs enligt 3 i § HSL att rapportera in uppgifter om 
väntetider till en nationell databas.

I 2 § förordningen (2010:349) om vårdgaranti regleras de tidsgränser 
inom vilka vård ska erbjudas och därmed regleras inte om eller vilken 
vård som ska erbjudas. Garantin innebär att patienten ska få kontakt med 
primärvården samma dag som hon söker hjälp och om primärvården 
bedömer att patienten behöver läkarvård ska hon ges en tid för läkarbe-
sök senast inom en vecka. Om patienten får en remiss för specialistvård 
ska hon få tid för besök inom 90 dagar och efter beslut om behandling, 
till exempel operation, ska patienten få en tid för detta inom 90 dagar. 
Tidsgränserna är behovsrelaterade och den nationella vårdgarantin reg-
lerar hur länge patienter som längst måste vänta på vård och behand-
ling. I första hand ska patienten få besök och behandling inom det egna 
landstinget. Om hemlandstinget inte kan erbjuda detta inom gällande 
tidsgränser ska hemlandstinget hjälpa patienten att få vård i något annat 
landsting.

4.3.4.2 Fast läkarkontakt och valfrihetssystem
Landstinget har enligt 5 § andra stycket HSL skyldighet att organisera 
primärvården så att alla som är bosatta inom landstinget kan välja utfö-
rare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och välja en fast 

513 Johnsson & Sahlin s 117.
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läkarkontakt, ett så kallat vårdvalssystem. Enligt tredje stycket ska lands-
tinget utforma vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas lika, om det 
inte finns skäl för något annat. Ersättningen från landstinget till utförare 
inom ett vårdvalssystem ska följa den enskildes val av utförare. I 5 § fjärde 
stycket HSL anges att när landstinget beslutat att införa vårdvalssystem 
ska LOV tillämpas.

Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt att 
välja den leverantör som ska utföra tjänsten bland dem som den upphand-
lande myndigheten godkänt och tecknat kontrakt med. Genom att införa 
vårdvalssystem överlåter kommunerna och landstingen valet av utförare 
till patienten. På så sätt kan landsting och kommuner konkurrenspröva 
verksamheter som bedrivs i egen regi.514 I det förfrågningsunder lag som 
utgör underlag för ansökan ska grunderna för den ekonomiska ersätt-
ningen till en leverantör framgå liksom de särskilda sociala, miljömässiga  
och andra villkor som den upphandlande myndigheten får ställa. I för-
arbetena framhålls att det av förfrågningsunderlaget ska framgå alla de 
krav som leverantören ska uppfylla för att få teckna kontakt.515 Vidare 
anges att alla leverantörer måste uppfylla de krav som uppställs i svensk 
lag och svenska föreskrifter. För hälso- och sjukvårdens vidkommande 
innebär detta således att det är ett underförstått krav att leverantörerna 
ska uppfylla de krav som bland annat ställs i HSL, PSL, PDL och Social-
styrelsens föreskrifter.

I förarbetena framhålls också att en upphandlande myndighet kan 
eller bör ställa vissa krav på leverantörer.516 Enligt regeringen kan dessa 
krav gälla personalens kompetens, leverantörens ansvar för personalens 
kompetensutveckling, rutiner för rapportering av fel och brister, anmälan 
av missförhållanden samt uppföljning av verksamheten. Andra krav som 
enligt regeringen kan eller bör ställas är skyldighet att ta uppdrag eller 
ta emot alla som väljer leverantören, brukarens rätt att välja en annan 
leverantör, öppettider och väntetider samt samverkan med andra vård-
givare. Kravlistan bör anpassas efter den verksamhet det är fråga om. 
Vidare anser regeringen att landsting som avser att genomföra valfrihets-
system inom primärvård bör reglera vilka krav som ska gälla avseende 
läkarmedverkan i särskilda boenden, dagverksamheter och vid kommu-
nal hemsjukvård i ordinärt boende i förfrågningsunderlaget. Enligt min 
tolkning bör denna kravlista även innehålla krav på rutiner och system 
som säkerställer patientsäkerhet och kvalitetssäkring.

514 SOU 2008:15 s 278.
515 Prop 2008/09:29 s 71.
516 A prop s 72. I förarbetena nämns flera exempel på krav som kan eller bör ställas. 
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Förfarandet i LOV skiljer sig från det i LOU genom att den upphand-
lande myndigheten i enlighet med 8:1 LOV ska godkänna samtliga sökan-
de som uppfyller kraven i annonsen och förfrågningsunderlaget. Vid en 
upphandling enligt LOU är det en av de sökande som ”vinner” upphand-
lingen och som därmed får ingå avtal med landstinget. I förarbetena till 
LOV framhålls att ett viktigt syfte med LOV är att genom ökad mångfald 
nå bättre kvalitet.517

4.3.4.3 Fast vårdkontakt 
Den 1 juli 2010 upphörde bestämmelsen om patientansvarig läkare att 
gälla och ersattes av en skyldighet i 29 a § HSL för verksamhetschefen 
att säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning 
och säkerhet i vården tillgodoses. Om det är nödvändigt för att tillgodose 
patientens behov, eller om patienten begär det, ska verksamhetschefen 
enligt bestämmelsen utse en fast vårdkontakt. I den allmänna motive-
ringen anför regeringen att bestämmelsen om patientansvarig läkare inte 
tillämpats enligt det ursprungliga syftet och inte haft avsedd effekt.518 
Vidare anser regeringen att begränsningen av den funktion som ska till-
godose patientens behov av samordning till en enskild läkare inte bidragit 
till utveckling av nya och mer patientanpassade lösningar för att under-
lätta samordning och kontinuitet för den enskilde patienten.

I förarbetena understryks också att behovet av en fast vårdkontakt eller 
liknande rutin särskilt kan vara aktuellt då flera vårdnivåer, vårdgivare, 
många huvudmän eller många professioner är involverade.519 I sådana 
situationer kan patientens ställning bli svag på grund av att patienten 
förväntas ta för stort samordningsansvar. En fast vårdkontakt kan enligt 
regeringen vara någon ur hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel 
en läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller psykolog, men i vissa fall 
kan det lika gärna vara en mer administrativ funktion som koordinerar 
patientens vård.520 Verksamhetschefens bedömning av vem som bör vara 
patientens fasta vårdkontakt ska grundas på patientens medicinska och 
övriga behov. Enligt regeringen ska patienten vara delaktig i processen 
och hennes önskemål ska så långt det är möjligt tillgodoses.

I förarbetena framhålls att patientens ställning kan försvagas på grund av 
oklarheter om vem som är ansvarig för hennes hälso- och sjukvård.521 Mot 

517 Prop 2008/09:29 s 74.
518 Prop 2009/10:67 s 58.
519 A prop s 60.
520 A prop s 61.
521 A st.
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bakgrund av detta anser regeringen att det behövs insatser för att tydlig-
göra vårdgivarens ansvar för samordning och kontinuitet genom att ålägga 
verksamhetschefen skyldighet att utse en fast vårdkontakt för patienten. 
Verksamhetschefens ansvar bör enligt regeringen även omfatta att tillgodo-
se patientens behov av trygghet som är ett mer subjektivt begrepp än de 
övriga. Vården kan vara samordnad, säker och ha kontinuitet utan att 
patienten känner sig trygg. Regeringen hänvisar i detta avseende till kraven 
på god vård i 2 a § HSL.

Den fasta vårdkontaktens uppgifter bör vara att bistå patienten i att 
samordna insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter med 
andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården och att vara kontakt-
person för andra delar av hälso- och sjukvården och för socialtjänsten samt 
i förekommande fall andra myndigheter.522 Syftet med regleringen är enligt 
regeringen att ge verksamhetscheferna ett större ansvar för samordning av 
patienternas hela vårdsituation på en mer övergripande verksamhetsnivå. 
Genom att tydliggöra verksamhetschefens skyldighet blir det möjligt för 
vårdgivarna att forma system efter patienternas behov, men också efter 
lokala och regionala förutsättningar.523 Regeringen anser att detta, till skill-
nad från systemet med patientansvarig läkare, öppnar för andra typer av 
lösningar för att uppnå syftet. Bestämmelsen tydliggör verksamhetschefens 
ansvar avseende rutiner för samordning för den enskilda patienten, sam-
tidigt som det enligt HSL och Socialstyrelsens föreskrifter åligger landsting, 
kommuner och övriga vårdgivare att säkerställa att det finns rutiner på 
övergripande nivå för att tillgodose patientens behov. Enligt regeringen 
är vårdgivarens ansvar långtgående och omfattar patientstöd såväl innan 
patienten kommer till vårdgivaren som när patienten lämnat vårdgivaren. 
Därför bör vården samordnas även utanför verksamhetschefernas befogen-
hetsområden.

Verksamhetschefens skyldighet att utse en fast vårdkontakt för en patient 
som begär det eller med hänsyn till patientens behov av samordning, säker-
het och kontinuitet är sannolikt ett steg i rätt riktning för att stärka patien-
tens ställning. Emellertid har det redan tidigare funnits regler som syftar till 
att tillgodose dessa behov. Som exempel kan nämnas 2 a § HSL, 5 § HSL 
och den nu upphävda bestämmelsen om patient ansvarig läkare i 27 § HSL. 
Kort sagt kan konstateras att stadgandet om krav på vårdkontakt ger patien-
ten en starkare ställning samtidigt som vårdgivarens ansvar skärps.

Enligt min uppfattning räcker det emellertid inte att återkommande 
införa nya skyldigheter eller tydliggöra någons ansvar. Det krävs sannolikt 

522 Prop 2009/10:67 s 62.
523 A prop s 63.
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informationsinsatser för att göra berörda befattningshavare, men också 
övrig personal, uppmärksamma på gällande rätt och dess syften. Det måste 
säkerställas att vårdgivare, verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdsper-
sonal vet vad som förväntas av dem. För att verksamhetschefen ska kunna 
utse vårdkontakter på ett ändamålsenligt och effektivt sätt krävs dock, som 
regeringen framhållit, att vårdgivaren utformar sådana system att detta 
möjliggörs. Som framgår ställs höga krav på att vårdgivaren organiserar sin 
verksamhet så att det finns praktiska möjligheter för verksamhetschefen att 
utse fasta vårdkontakter.

4.3.5 Läkemedelshantering och medicintekniska produkter
Många vårdskador sker på grund av misstag i läkemedelshanteringen. I 
Socialstyrelsens vårdskademätning uppges andelen läkemedelsrelaterade 
vårdskador uppgå till 26,8 procent.524 Som exempel på en läkemedels-
relaterad allvarlig händelse kan det så kallade Kalmarmålet nämnas.525 I 
målet skedde en läkemedelsförväxling, vilket medförde att en liten flicka 
fick en tio gånger för hög dos av ett kramplösande läkemedel, vilket i sin 
tur ledde till att hon avled.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) 
om läkemedelshantering har vårdgivaren det övergripande ansvaret för 
att ge skriftliga direktiv och säkerställa att kvalitetsledningssystemen 
innehåller rutiner för läkemedelshanteringen. Verksamhetschefen åläggs, 
liksom i fråga om många andra områden, ett mer detaljerat ansvar. Hon 
ska fastställa ändamålsenliga rutiner och entydigt fördela ansvaret för 
läkemedelshanteringen inom verksamhetsområdet. Särskild vikt ska läg-
gas vid utformningen av rutiner och ansvar för narkotiska läkemedel. 
Vidare föreskrivs att rutinerna ska dokumenteras i en lokal instruktion för 
läkemedelshantering. Det åligger verksamhetschefen att fortlöpande följa 
upp läkemedelshanteringen inom verksamhetsområdet och säkerställa att 
rutinerna och ansvarsfördelningen tillgodoser kvaliteten och säkerheten i 
vården. Av Socialstyrelsens allmänna råd framgår att verksamhetschefen, 
som ett led i den fortlöpande uppföljningen av verksamheten, bör se till 
att läkemedelshanteringen genomgår en extern kvalitetsgranskning minst 
en gång om året. Denna granskning kan enligt de allmänna råden utföras 
av en farmaceut.

Inom hälso- och sjukvården är det också viktigt att användningen av 
medicintekniska produkter sker på ett säkert sätt. Som exempel på allvar-

524 Socialstyrelsen, Vårdskador inom somatisk slutenvård s 18.
525 NJA 2006 s 228, se avsnitt 5.4.5.
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liga händelser relaterade till medicintekniska produkter kan det så kalla de 
Dialysmålet nämnas.526 Målet gällde en sjuksköterska som dömdes till 
villkorlig dom för vållande till annans död och framkallande av fara för 
annan.

Till ledning för säker användning av medicintekniska produkter har 
Socialstyrelsen utfärdat särskilda föreskrifter (SOSFS 2008:1) om använd-
ning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. I föreskrifterna 
preciseras vårdgivarens, verksamhetschefens och hälso- och sjukvårdsper-
sonalens ansvar. Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i led-
ningssystemet finns rutiner för hur varje verksamhet ska organiseras för 
att möjliggöra en säker användning och hantering av medicintekniska 
produkter samt när en verksamhetschef ska få uppdrag att ansvara för vissa 
uppgifter. De uppgifter som vårdgivaren har tilldelat en verksamhetschef 
ska dokumenteras.

Det är av stor vikt att hantering av läkemedel och medicintekniska 
produkter sker på ett sådant sätt att patientsäkerheten inte äventyras och 
det yttersta ansvaret ligger på vårdgivaren som ska se till att det finns 
dokumenterade och kända rutiner i dessa avseenden. Hälso- och sjuk-
vårdspersonalens skyldigheter beträffande hantering av läkemedel och 
medicintekniska produkter behandlas i avsnitt 5.4.5 respektive 5.4.6.

4.3.6 Informationshantering 

4.3.6.1 Rutiner för journalföring 
Inom hälso- och sjukvården hanteras en mängd information om patien-
terna – uppgifter som många gånger kan vara av känslig natur. En kor-
rekt behandling av dessa uppgifter är väsentlig för att god och säker vård 
ska kunna meddelas. Samtidigt är det av största vikt att informationen 
hanteras på ett sätt som inte kränker patientens integritet. Exempel på 
sådan information är uppgifter om patientens hälsotillstånd, anamnes, 
diagnos och behandling. Om informationen hanteras ovarsamt så att 
obehöriga kan ta del av den finns risk för att patienten i det enskilda 
fallet förlorar förtroendet för hälso- och sjukvården. Det finns också en 
risk för att allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården skadas om 
känsliga uppgifter behandlas ovarsamt, vilket i förlängningen kan med-
föra patientsäkerhetsrisker. För att tillvarata och skydda patientens intres-
sen finns bestämmelser som reglerar denna informationshantering. Dessa 

526 Högsta Domstolens dom B 1144/85 av den 7 april 1987. 
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bestämmelser finns i PUL, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
(OSL), PDL527, PSL och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) 
om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.

I PDL regleras bland annat behandling av personuppgifter, skyldig-
het att föra patientjournal, inre sekretess och elektronisk åtkomst inom 
en vårdgivares verksamhet, utlämnande av uppgifter och handlingar och 
viss uppgiftsskyldighet. Vidare finns bestämmelser om sammanhållen 
journalföring, nationella och regionala kvalitetsregister samt vissa rättig-
heter för den enskilde patienten. I detta avsnitt undersöks emellertid de 
skyldigheter som explicit åligger vårdgivaren. Informationshanteringen 
ska enligt 1:2 PDL vara organiserad så att den tillgodoser patientsäker-
het och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Vidare föreskrivs 
att personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters 
och övriga registrerades integritet respekteras. Slutligen anges i samma 
lagrum att dokumenterade personuppgifter ska hanteras så att obehöriga 
inte får tillgång till dem. Det åligger alltså vårdgivaren att säkerställa att 
erforderliga rutiner finns i verksamheten samt att uppföljning görs.

En uttömmande lista över de ändamål för vilka personuppgiftsbehand-
ling får utföras finns i 2:4 PDL. Enligt bestämmelsen får personuppgifter 
behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för att systematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. I författ-
ningskommentaren till bestämmelsen anförs att anledningen till att kvali-
tetssäkring tas upp som en särskild punkt bland annat beror på den centrala 
roll som kvalitetssäkringsarbetet har inom hälso- och sjukvården.528 Här 
kan påpekas att det är fullt möjligt för en verksamhetschef som inte tillhör 
hälso- och sjukvårdspersonalen att ta del av personuppgifter för att syste-
matiskt och fortlöpande utveckla kvaliteten i vården. En sådan behandling 
av personuppgifter kan utgöra en del av vårdgivarens egenkontroll och 
uppföljning.

Vidare föreskrivs att kvalitetssäkring kan ske i många olika former och 
att en speciell form utgörs av verksamheten med hälso- och sjukvårdens 
kvalitetsregister. Andra tillåtna ändamål för personuppgiftsbehandlingen 
enligt 2:4 PDL är att fullgöra skyldighet att upprätta patientjournal samt 
upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter, 
administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda 
fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall. Uppgifterna i nämnda 
lagrum kan enligt förarbetena anses utgöra vårddokumentation. Vidare 

527 Genom införandet av PDL upphävdes PjL och VrL som tidigare reglerade informa-
tionshanteringen i hälso- och sjukvården. Många bestämmelser i de upphävda lagarna har 
överförts oförändrade till den nya PDL, prop 2007/08:126 s 90 ff. 
528 A prop s 228.
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föreskrivs att personuppgifter får behandlas om det behövs för att upprätta 
annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning. 
Med detta stadgande avses till exempel vårdgivarens ansvar för anmälnings-
skyldigheten enligt Lex Maria som regleras i 3:5 PSL.529 Personuppgifter 
får också behandlas för administration, planering, uppföljning, utvärdering 
och tillsyn av verksamheten. Den personuppgiftsbehandling som medges 
gör det möjligt för hälso- och sjukvården att bedriva verksamhetsuppfölj-
ning med individuppgifter, men också egenkontroll av verksamheten.530 
PDL:s ändamålsbestämmelser är fakultativa i den bemärkelsen att de anger 
vad vårdgivare får göra. Syftet med ändamålsbestämmelserna är att ange en 
yttersta ram för när personuppgifter får samlas in och behandlas med stöd 
av PDL och PUL.531 Personuppgiftsbehandling med något annat ändamål 
än de som uppräknas i PDL är inte tillåten.

Skyldigheten att föra patientjournal regleras i tredje kapitlet PDL. Där 
anges bland annat i 3:2 PDL att syftet med en patientjournal i första 
hand är att bidra till en god och säker vård av patienten samt att patient-
journalen även är en informationskälla för patienten, uppföljning och 
utveckling av verksamheten, tillsyn och rättsliga krav, uppgiftsskyldighet 
enligt lag samt för forskning. Bestämmelserna om patientjournal riktas 
främst mot hälso- och sjukvårdspersonalen och jag återkommer till att 
behandla personalens skyldigheter i avhandlingens femte kapitel.

I fjärde kapitlet PDL finns grundläggande bestämmelser om inre 
sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet. Av 
4:3 PDL framgår att en vårdgivare ska se till att åtkomst till sådana upp-
gifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat dokumente-
ras och kan kontrolleras. Vårdgivare ska göra systematiska och återkom-
mande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter. 
Vidare stadgas i 4:5 PDL att en vårdgivare får medge en enskild patient 
direktåtkomst till sådana uppgifter om den enskilde själv som får lämnas 
ut till henne och som utgör den typ av vårddokumentation som avses i 
2:4 första stycket punkterna ett och två PDL. Den enskilde får under 
samma förutsättningar också medges direktåtkomst till sådan dokumen-
tation som avses i 4:3 första stycket första meningen, det vill säga kontroll 
av åtkomst av personuppgifter.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och jour-
nalföring i hälso- och sjukvården532 ska vårdgivaren säkerställa att det 

529 Prop 2007/08:126 s 228. 
530 A prop s 229.
531 A prop s 56 samt s 227.
532 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journal-
föring i hälso- och sjukvården.
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bland annat finns rutiner för hur patientuppgifter ska dokumenteras i 
patientjournaler, dokumentation av patientuppgifter om patients identitet, 
patientjournalens innehåll, patientuppgifternas tillgänglighet, signering 
och låsning, utlämnande och förvaring samt rättelse eller förstörning av 
patientuppgifter. I föreskrifterna preciseras även vårdgivarens ansvar för 
informationssäkerheten. Bland annat föreskrivs i andra kapitlet i föreskrif-
terna att vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i verksamhetens 
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet finns en dokumenterad 
informationssäkerhetspolicy.

Vårdgivaren åläggs också ansvar för att det i ledningssystemet finns ruti-
ner som säkerställer överföring av patientuppgifter så att ingen obehörig 
kan ta del av uppgifterna samt att åtkomst av uppgifterna föregås av stark 
autentisering.533 Vårdgivarens ansvar för informationssäkerhet innebär 
även ett ansvar för styrning av behörigheter, åtkomst till patientuppgifter, 
åtkomst till patientuppgifter vid sammanhållen journalföring och nödöpp-
ning vid sammanhållen journalföring. Det åligger vårdgivaren att ansvara 
för kontroll av åtkomst till patientuppgifter, enskildas direktåtkomst, säker-
hetskopiering av patientuppgifter samt dokumentation av verksamhets-
chefens uppdrag. Tilldelningen av behörigheter är oerhört viktig för såväl 
patientsäkerheten som patientens integritetsskydd. Be  hörigheterna ska 
anpassas efter personalens behov av tillgång till uppgifter eftersom alltför 
generella och frikostiga behörigheter riskerar patientens integritetsskydd 
och det är vårdgivaren som har det yttersta ansvaret för att de lagstadgade 
skyldigheterna fullgörs.

Som framgått har vårdgivaren ett betydande ansvar för informations-
hantering och journalföring. För att tillgodose hälso- och sjukvårdsverk-
samhetens behov av korrekt och relevant information om patienten, men 
också patientens behov av integritetsskydd krävs att vårdgivaren fullgör 
de skyldigheter som stadgas i olika författningar. Detta är dock inte till-
räckligt. Hälso- och sjukvårdspersonalen har förstås att följa de rutiner 
som finns och vårdgivaren bör kontrollera den egna verksamheten på ett 
sådant sätt att brister i såväl rutiner som följsamheten av desamma upp-
märksammas och åtgärdas. Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter 
avseende informationshantering och journalföring behandlas i avsnitt 
5.4.7.

Enligt reglerna i PDL ska vårdgivaren se till att personuppgifter be -
handlas på ett säkert och ändamålsenligt sätt för att tillgodose patientens 
intresse av ett gott integritetsskydd samt under vissa förutsättningar direkt-
åtkomst till de personuppgifter som rör densamma. Vårdgivaren ska också 

533 Enligt 1:3 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) innebär autentisering kon-
troll av uppgiven identitet.
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tillgodose hälso- och sjukvårdens intresse av att ha tillgång till uppgifter för 
att kunna meddela säker vård av god kvalitet. Det kan alltså uppstå situatio-
ner där viktiga intressen måste vägas mot varandra. Hälso- och sjukvårdens 
behov av tillgång till korrekt och relevant information om patienten kan 
medföra risker för att patientens integritetsskydd inte kan tillgodoses fullt 
ut. Samtidigt måste patientens intresse av en god och säker vård beaktas. 
Det krävs att vårdgivaren säkerställer att det finns dokumenterade och 
kända rutiner för att dessa behov ska kunna tillgodoses.

4.3.6.2 Uppgifter till olika typer av register 
Enligt 6 § lagen (1998:543) om hälsodataregister åläggs den som bedri-
ver verksamhet inom hälso- och sjukvården att lämna uppgifter till hälso-
dataregister. Det är Socialstyrelsen, i egenskap av central förvaltnings-
myndighet, som i enlighet med 1 § får föra register med olika ändamål. 
Som anges i 3 § får personuppgifter i ett hälsodataregister behandlas för 
framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring 
av hälso- och sjukvård samt forskning och epidemiologiska undersök-
ningar.

De uppgifter som lämnas till Socialstyrelsens register hämtas från vård-
givarnas behandling av personuppgifter i enlighet med PDL. I 3 § förord-
ningen (1993:1057) om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvår-
den preciseras vårdgivarnas skyldighet. Bland annat stadgas att den som 
bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården senast den 31 maj varje 
år ska lämna uppgifter till Socialstyrelsen.

Med stöd av lagen om hälsodataregister och olika förordningar kan 
Socialstyrelsen föra register i form av till exempel patientregister, medi-
cinskt födelseregister, läkemedelsregister och cancerregister.534 Som redan 
nämnts är alltså ett av ändamålen med registren att följa upp, utvärdera 
och kvalitetssäkra hälso- och sjukvården. Kvalitetsregistren kan bland 
annat användas i förbättringsarbete och i kliniskt arbete och som under-
lag för uppföljning av hälso- och sjukvårdens resultat.535

I detta sammanhang bör något nämnas om de nationella kvalitets-
registren som har funnits sedan 1970-talet. Någon särreglering i förhål-
lande till PUL fanns inte förrän bestämmelser infördes i sjunde kapitlet 

534 Förordning (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen, förordning (2001:708) 
om medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen, förordning (2005:363) om läkemedels-
register hos Socialstyrelsen och förordning (2001:709) om cancerregister hos Socialsty-
relsen.
535 Guldgruvan i hälso- och sjukvården. Förslag till gemensam satsning 2011-2015. 
Översyn av de nationella kvalitetsregistren, SKL 2010. Se även SKL:s webbplats om 
nationella kvalitetsregister, http://www.kvalitetsregister.se/, besöksdatum 2011-08-02.
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PDL.536 Med kvalitetsregister avses enligt 7:1 PDL en automatiserad och 
strukturerad samling av personuppgifter som inrättats särskilt för ända-
målet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. 
Rapporteringen av personuppgifter till kvalitetsregistren är fortfarande 
frivillig för vårdgivarna, men numera finns bestämmelser som behandlar 
den enskildes inställning till behandling i kvalitetsregister. Innan person-
uppgifter behandlas i nationellt eller regionalt kvalitetsregister ska patien-
ten enligt 7:3 PDL få information bland annat om rätten att när som 
helst få uppgifter om sig själv utplånade ur registret. Genom 7:2 PDL ges 
patienten möjlighet att avböja att delta i kvalitetsregister. Uppgiftsrap-
porteringen till de olika registren möjliggör uppföljning, utvärdering och 
kvalitetssäkring och därmed kontroll av den egna verksamheten.

4.3.6.3 Remisshantering
Remisshantering är ett område där det förekommer risker för vårdska-
dor, men några särskilda bestämmelser i lag finns inte. Socialstyrelsen 
har dock utfärdat föreskrifter (SOSFS 2004:11) om ansvar för remisser 
för patienter inom hälso- och sjukvården i vilka vårdgivarens ansvar för 
remisser för patienter inom hälso- och sjukvården preciseras. I föreskrif-
terna regleras vårdgivarens ansvar för att ge skriftliga direktiv och säker-
ställa att det finns rutiner för hur remisser ska utformas och hanteras. Det 
ställs krav på rutiner inom såväl den remitterande som den mottagande 
enheten. Inom dessa enheter är det sedan verksamhetscheferna som ska 
fastställa och dokumentera rutiner för de remisser som ska användas 
inom verksamhetsområdet. I detta sammanhang kan bestämmelsen om 
ändamålsenlig samordning i 2 a § andra stycket HSL nämnas.

Socialstyrelsens föreskrifter har funnits sedan 2004, men trots detta 
förekommer vårdskador som orsakas av brister i remisshanteringen. Social-
styrelsens föreskrifter om remisshantering är utförliga och tydliga vilket kan 
antas bidra till en säker remisshantering. Avvikelser inom remisshantering 
kan möjligen förklaras av otillräcklig följsamhet av regelverket.537 Det kan 
också vara så att stress, bristande introduktion av ny personal samt kon-
tinuitetsproblem kan bidra till vårdskador som är relaterade till bristfällig 
remisshantering.

536 Prop 2007/08:126 s 176. Det var inom ortopedin som de äldsta registren startades på 
1970-talet och dessa är fortfarande i drift.
537 På grund av fördröjningar eller underlåtenhet att utfärda remiss har anmäld perso-
nal erlagts erinran av HSAN i ärendena HSAN 2008/3060, 2008/0929, 2008/1660. 
I ärende HSAN 2009/1911 ålades en anmäld läkare varning för att ha underlåtit att 
utfärda remiss.
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En god och säker remisshantering kan vara avgörande för den enskilda 
patienten. Det kan konstateras att även i fråga om detta område har vård-
givaren en betydande roll för patientsäkerhet och vård av god kvalitet. 
Brister i remisshanteringen kan fångas upp genom en effektiv egenkon-
troll, men också genom tillsynsmyndighetens kontroll av verksamheten.

4.3.6.4 Intygsskrivande
Ett intyg har sannolikt inte någon direkt påverkan på patientsäkerheten 
i det enskilda fallet, men ett korrekt utfärdat intyg kan ha stor betydelse 
för patienten. Utfärdande av intyg utgör ett område som kan ha betydelse 
för patientsäkerheten på ett mer generellt plan eftersom felaktigt utfär-
dade intyg kan medföra att förtroendet för hälso- och sjukvården skadas. 
Utöver de bestämmelser som finns i 6:10 PSL som riktar sig till hälso- 
och sjukvårdspersonalen, har Socialstyrelsen, till ledning för vårdgivaren, 
utfärdat föreskrifter i fråga om utfärdande av intyg.538 I föreskrifterna 
ställs flera krav på vårdgivaren och verksamhetschefen, men också på den 
som faktiskt utfärdar intyget, det vill säga hälso- och sjukvårdspersona-
len, se avsnitt 5.4.7.3.

Liksom beträffande remisshanteringen åläggs vårdgivaren genom Social-
styrelsens föreskrifter att ge direktiv och säkerställa att det finns ändamåls-
enliga rutiner för utfärdande av intyg. Vårdgivaren ska ge skriftliga direktiv 
och säkerställa att det finns ändamålsenliga rutiner för intyg som utfärdas 
inom hälso- och sjukvården och att hälso- och sjukvårdspersonalen genom-
går utbildning och fortbildning i frågor som gäller personalens skyldigheter 
och ansvar vid utfärdande av intyg. Till exempel kan ett uppsåtligt osant 
intygande påvisa uppenbar olämplighet att utöva yrket, vilket kan utgöra 
grund för återkallelse av legitimation, se nedan i avsnitt 6.5.3.3.

4.4  Skyldigheter med anknytning till patientens 
delaktighet 

4.4.1 Flera behandlingsalternativ
Landstingens skyldighet att ge patienten möjlighet att välja det alternativ 
som hon föredrar när det finns flera behandlingsalternativ som står i över-
ensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet stadgas i 3 a § HSL. 
Hänvisningen till vetenskap och beprövad erfarenhet kan anses ge uttryck 

538 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- 
och sjukvården m m.
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för ett krav på att vården ska ges i enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet, även om det inte uttryckligen angetts som ett krav i 2 a § HSL. 
I specialmotiveringen till den sistnämnda bestämmelsen påpekas att all 
vård, behandling och rådgivning ska ske i enlighet med vetenskap och 
beprövad erfarenhet.539 Motsvarande skyldighet för hälso- och sjukvårds-
personalen finns i 6:7 första stycket PSL, se avsnitt 5.5.3.

Den som ansvarar för vården av patienten, till exempel den fasta läkar-
kontakten, har att bedöma om den förväntade nyttan för patienten står 
i rimlig proportion till kostnaderna för behandlingen. Av förarbetena till 
bestämmelsen framgår dock att patienten måste ha rätt att välja en viss 
behandling även om alternativet är något dyrare än de andra alternativ 
som kan finnas.540

I 3 a § HSL stadgas att det är just behandlingsalternativ som patienten 
kan välja mellan. I specialmotiveringen anförs att med behandlingsalter-
nativ avses åtgärder med medicinskt innehåll som erbjuds av legitimerade 
yrkesutövare och som exempel nämns kirurgiska ingrepp, läkemedels-
behandling, sjukgymnastisk behandling, rehabiliteringsmetoder, specifik 
omvårdnad, olika förlossningsmetoder och psykoterapeutiska insatser.541 
Någon rätt att välja mellan olika alternativ avseende diagnostiska under-
sökningar föreskrivs däremot inte. Olika typer av hjälpmedel faller också 
utanför patientens valmöjligheter enligt bestämmelser. Patientens rätt till 
självbestämmande får emellertid aldrig medföra att kraven på medicinsk 
vetenskap och beprövad erfarenhet åsidosätts.542 En förutsättning för att 
patienten ska kunna göra ett välgrundat ställningstagande är förstås att 
hon har fått individuellt anpassad och relevant information.

Regeringen understryker att det är landstinget som har skyldighet att 
organisera hälso- och sjukvården så att innehållet i bestämmelsen kan till-
godoses.543 En viktig fråga är vem som ska ta initiativet till att ge patien-
ten möjlighet att välja behandlingsalternativ. Om patienten över huvud 
taget inte känner till att det finns flera behandlingsalternativ eller att hon 
faktiskt har rätt att välja ett annat behandlingsalternativ, är det inte heller 
en praktisk möjlighet för patienten att göra ett sådant ställningstagande. 
Enligt bestämmelsen måste initiativet tas av den som har ansvaret för 
vården av en patient, men det är vårdgivaren som har ansvar för att det 
finns rutiner och förutsättningar för att den förstnämnda personen ska 

539 Prop 1981/82:97 s 116. Bestämmelsen infördes ursprungligen i 3 § HSL.
540 Prop 1998/99:4 s 27.
541 A prop s 46 f.
542 A prop s 26. Se även Rynning 1994 128 f.
543 A prop s 46.
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kunna ge patienten individuellt anpassad information om andra behand-
lingsmetoder samt om patientens rätt att välja metod.

Som redan nämnts stadgas i 2 b § HSL respektive 6:7 PSL att såväl 
vårdgivaren som hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldiga att ge patien-
ten individuellt anpassad information. Att informera patienten om 
förekomsten av andra behandlingsalternativ i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet torde ligga inom ramen för denna 
informationsskyldighet. Omfattningen av informationsskyldigheten be -
handlas av Rynning.544 Bland annat nämner hon att informationen ska 
omfatta patientens hälsotillstånd, konsekvenser av uteblivet ingripande, 
de behandlingsmetoder som finns, åtgärdens syfte och omfattning, det 
praktiska genomförandet, förväntade effekter och bieffekter, risker med 
åtgärden samt information om att det är frivilligt för patienten av genom-
gå de åtgärder som föreslås.

4.4.2 Förnyad medicinsk bedömning
Enligt 3 a § andra stycket HSL ska landstinget ge en patient med livs-
hotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada en förnyad medicinsk 
bedömning, inom eller utom det egna landstinget. Detta gäller i de fall 
där det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för 
patienten eller har stor betydelse för hennes framtida livskvalitet. Enligt 
ordalydelsen i bestämmelsen, som infördes 1998, ska landstinget också 
erbjuda patienten den behandling som den förnyade bedömningen even-
tuellt föranleder. Motsvarande bestämmelse finns i 6:7 andra stycket 
PSL, se avsnitt 5.5.4.

I Socialstyrelsens utvärdering av patientens rätt till information, del-
aktighet och medinflytande konstaterades år 2003 bland annat att be -
greppet förnyad medicinsk bedömning är otydligt, att det finns oklarhe-
ter i fråga om allmänhetens och patienters kunskap om rätten till förnyad 
medicinsk bedömning samt behov av informationsinsatser från lands-
tingens sida.545

Landstingets skyldighet att medverka till att patienten i vissa fall får en 
förnyad medicinsk bedömning utvidgades från och med den 1 juli 2010. 
Då uteslöts nämligen kravet på att skyldigheten endast skulle gälla fall 
där vetenskap och beprövad erfarenhet inte gav entydig vägledning. I för-
arbetena understryks att möjligheten att få en förnyad medicinsk bedöm-
ning är en viktig del i att säkerställa patientens ställning i hälso- och sjuk-

544 Rynning 1994 s 197–235.
545 Socialstyrelsen, Patientens rätt till information, delaktighet och medinflytande, Läget 
efter lagändringarna 1 januari 1999, 2003 s 8 f.
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vården.546 Regeringen anför att om uppföljning av lagändringen visar att 
användandet av förnyad medicinsk bedömning skiljer sig åt mellan olika 
grupper, till exempel avseende ålder, kön, födelseland eller inkomst, och 
att det finns behov av informationsinsatser om möjligheten att begära 
förnyad medicinsk bedömning kan regeringen ta initiativ till åtgärder för 
att informera såväl personal som patienter.547 Regeringen ställer sig vidare 
positiv till att den patient som önskar, kan söka och få vård i ett annat 
land inom EU och därefter få vården ersatt av hemlandstinget. Enligt 
regeringen inkluderar detta också en förnyad medicinsk bedömning.

Av 3 a § andra stycket HSL framgår inte om det är vårdgivaren eller 
patienten som ska ta initiativ till den förnyade medicinska bedömning-
en. Mot bakgrund av skyldigheten att ge patienten individuellt anpassad 
information som regleras i 2 b § HSL, torde det åligga vårdgivaren att 
säkerställa att det finns rutiner så att hälso- och sjukvårdspersonalen tar 
initiativ till att diskutera patientens rätt att begära en förnyad bedöm-
ning. I förarbetena anförs att bestämmelsen innebär ett starkare stöd för 
de patienter som står inför svåra medicinska ställningstaganden.548

4.4.3 Patientens deltagande i patientsäkerhetsarbetet
Patientens ställning har successivt stärkts. Genom 3:4 PSL åläggs vård-
givaren att ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i 
patientsäkerhetsarbetet. I den allmänna motiveringen anges att vårdgiva-
ren på olika sätt ska uppmuntra och involvera patienter och deras närstå-
ende i patientsäkerhetsarbetet.549 Enligt regeringen kan detta ske genom 
att vårdgivaren har rutiner för att aktivt uppmana patienter och närstå-
ende att fråga och ifrågasätta om det är något de undrar över eller är tvek-
samma till. Vidare anses en systematisk klagomålshantering kunna fånga 
upp brister liksom att ett patientråd kan knytas till verksamheten. Rege-
ringen påpekar att patienters och närståendes möjlighet att delta i Lex 
Mariaärenden redan regleras i 7:1 i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 
2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. I föreskrifterna 
stadgas bland annat att patienten ska underrättas om att en händelse som 
medfört allvarlig skada eller sjukdom föranlett en anmälan enligt Lex 
Maria och det inte finns sekretesshinder enligt OSL eller PSL. Vidare 
föreskrivs att patienten ska ges möjlighet att i anslutning till anmälan 
beskriva sin upplevelse av händelsen. I specialmotiveringen påpekas att 

546 Prop 2009/10:67 s 66 f.
547 A prop s 69.
548 Prop 1998/99:4 s 30.
549 Prop 2009/10:210 s 86.
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patienter och deras närstående inte sällan ser sådant som hälso- och sjuk-
vårdspersonalen missar och att det är angeläget att denna information 
används i patientsäkerhetsarbetet.550

Det kan noteras att Socialstyrelsens föreskrifter är bindande för dem de 
riktar sig till samt att det i föreskrifterna står ska, inte bör eller kan. Skyl-
dighet för vårdgivaren att informera patienten samt att ge henne möj-
lighet att delta i patientsäkerhetsarbetet förelåg således redan före PSL:s 
tillkomst.

4.4.4 Information till patienter om inträffade vårdskador
Det kan framstå som en självklarhet att en patient som drabbats av en 
vårdskada informeras om vad som hänt. För att säkerställa detta har lag-
stiftaren dock funnit det nödvändigt att i lag införa en skyldighet för 
vårdgivarna att informera drabbade patienter om inträffade vårdskador. 
Enligt 3:8 PSL åläggs vårdgivaren att snarast informera en patient som 
har drabbats av en vårdskada om att det inträffat en händelse som med-
fört en vårdskada, vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en 
liknande händelse inte ska inträffa igen, möjligheten att anmäla klago-
mål till Socialstyrelsen enligt 7:10 PSL, möjligheten att begära ersättning 
enligt PSkL eller från läkemedelsförsäkringen samt om patientnämnder-
nas verksamhet. Om patienten begär det eller om patienten inte själv kan 
ta del av informationen ska den lämnas till en av patientens närstående.

Som nämnts finns en bestämmelse i sjunde kapitlet i Socialstyrelsens 
föreskrifter (SOSFS 2005:28) om information till patient eller närstående. 
Enligt 7:1 i föreskrifterna ska patienten informeras om inträffad händelse 
som medfört en Lex Mariaanmälan och i 7:2 stadgas att det ska göras en 
anteckning i patientjournalen om att patienten eller en närstående under-
rättats om Lex Mariaanmälan. Det ska också göras anteckning om infor-
mation inte lämnats samt anledningen därtill. Utgångspunkten är alltså att 
patienten ska informeras. I detta sammanhang kan också erinras om den 
informationsskyldighet som stadgas i 2 b § HSL och 6:6 PSL och som 
gäller vårdgivaren respektive hälso- och sjukvårdspersonalen. Information 
om inträffade avvikelser torde rymmas inom den lagstadgade informations-
skyldigheten.

Av Socialstyrelsens allmänna råd framgår att patienten bör informeras 
om att hon formellt inte är part i ärenden som anmäls enligt Lex Maria. 
Vidare anges att patienten eller en närstående bör uppmärksammas på 
möjligheten att själv kontakta patientnämnden. Från och med 1 januari 

550 Prop 2009/10:210 s 196.
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2011 finns emellertid en lagstadgad skyldighet för vårdgivaren att ge 
patienten eller hennes närstående sådan information, vilket borde betyda 
att patientens ”rätt” i detta avseende stärks.

4.5 Sammanfattning och avslutande kommentarer
Det kan konstateras att det åtminstone sedan 14 år tillbaka funnits 
bestämmelser i både HSL och Socialstyrelsens föreskrifter som ställer 
krav på att vårdgivarna systematiskt och fortlöpande ska utveckla och 
säkra kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Det yttersta ansvaret för 
kvalitetssäkringen ligger på vårdgivaren och därefter verksamhetschefen 
som har det i särklass tyngsta ansvaret i hälso- och sjukvården. Det är av 
största betydelse att ansvarsfördelningen är tydlig och att vårdgivaren drar 
upp tydliga riktlinjer för kvalitetsledningssystemet så att verksamhetsche-
fen inom ramen för dessa riktlinjer bland annat kan ta fram, fastställa 
och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska 
bedrivas för att styra, utveckla och följa upp verksamheten. Lednings-
systemet ska innehålla rutiner för verksamhetsuppföljning, egenkontroll, 
erfarenhetsåterföring, avvikelsehantering och riskhantering med mera.

Det åligger alltså vårdgivaren att, med stöd av lagstadgade krav och 
Socialstyrelsens föreskrifter, utfärda lokala rutiner som anpassats efter 
lokala förutsättningar och behov. Vårdgivaren har skyldighet att genom 
egenkontroll säkerställa god och säker vård och Socialstyrelsens tillsyn 
syftar bland annat till att kontrollera att vårdgivaren har ett fungerande 
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet med därtill ingående ruti-
ner för egenkontroll. Som redan framgått motsvaras många av vårdgiva-
rens skyldigheter av skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen. Det 
är emellertid vårdgivaren som har ansvar för att upprätta lokala rutiner 
som personalen ska känna till och följa.

Vårdgivarnas skyldigheter som behandlas i detta kapitel avser bland 
annat vårdgaranti, fast läkar- eller vårdkontakt och valfrihetssystem. Det 
är tydligt att samtliga skyldigheter syftar till att göra vården säker och 
av god kvalitet. Det är dock inte tillräckligt att skyldigheterna finns, de 
måste vara kända, uppfyllas och efterlevas. Ansvaret för detta åvilar vård-
givaren såsom verksamhetsutövare och arbetsgivare, men också på dem 
som verkar i hälso- och sjukvårdens frontlinje – hälso- och sjukvårdsper-
sonalen.

Från och med 1 januari 2011 finns bestämmelser i tredje kapitlet PSL 
som ålägger vårdgivaren att bedriva ett systematiskt patientsäkerhets-
arbete. Lagstiftaren har alltså fört in bestämmelser som riktar sig till vård-
givaren i PSL som i huvudsak riktar sig till hälso- och sjukvårdspersona-
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len, men som också reglerar tillsynen över hälso- och sjukvården och dess 
personal.

De ”nya” skyldigheterna för vårdgivaren fokuserar på patientsäkerheten, 
vilket ger en tydlig signal att ett systematiskt patientsäkerhetsarbete är av 
största vikt. Som jag nämnt kan många av skyldigheterna i tredje  kapitlet 
PSL redan anses gälla genom andra bestämmelser i lag och Social styrelsens 
föreskrifter. Patientens medverkan och betydelse understryks dock i PSL 
vilket är positivt, särskilt mot bakgrund av att många av kraven i HSL 
utgår från patientens behov. De bestämmelser som ändå måste anses utgöra 
nyheter är vårdgivarens skyldighet att dokumentera det organisatoriska 
ansvaret för patient säkerhetsarbetet samt att årligen upprätta en patient-
säkerhetsberättelse.

Det kan alltså konstateras att vårdgivaren har många olika skyldigheter 
som har betydelse för patientsäkerhet och kvalitetssäkring och som reg-
leras i olika författningar. Det framstår dock som att dessa skyldigheter 
inte har varit tillräckligt tydliga eftersom det i PSL har införts flera för-
tydliganden avseende vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt 
kvalitetssäkringsarbete. I PSL stadgas nämligen bland annat att vårdgivaren 
ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård 
uppfylls. Regeringen anför att det bör anses att kravet på ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete är uppfyllt om vård givaren kan visa att det finns ett 
väl fungerande system för att inhämta såväl intern som extern information 
om riskerna i verksamheten och att informationen används systematiskt 
och fortlöpande i patientsäkerhetsarbetet. Som jag tidigare påpekat inne-
bär detta egentligen inte någon ny skyldighet för vårdgivaren. Kravet på 
kvalitetssäkring i 31 § HSL har funnits sedan 1997 och Socialstyrelsens 
bindande föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 
har funnits – i olika versioner – sedan 1994. Orsakerna till att vårdgivarna 
hittills inte uppfyllt dessa krav synes ännu inte vara utredda, men regering 
och riksdag försöker ändå lagstifta bort den bristande efterlevnaden.

I HSL ställs krav på att det ska finnas en person som svarar för verk-
samheten – en verksamhetschef – där det bedrivs hälso- och sjukvård. 
Denna befattningshavare är vårdgivarens representant och hon har det 
samlade ledningsansvaret över verksamheten. Verksamhetschefen behö-
ver inte ha medicinsk kompetens, men det samlade ledningsansvaret 
omfattar administrativt, ekonomiskt och medicinskt ledningsansvar. Om 
verksamhetschefen saknar medicinsk kompetens får hon i enlighet med 
30 § HSL uppdra åt andra befattningshavare som har tillräcklig kompe-
tens att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Detta betyder dock inte att 
verksamhetschefen kan avhända sig det medicinska ansvaret, utan verk-
samhetschefens ansvar för verksamheten är ”ett och odelbart”.

Såsom vårdgivarens representant har verksamhetschefen ett omfattande 
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ansvar att verkställa vårdgivarens direktiv, men ansvaret omfattar bland 
annat även att säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonalen har den kom-
petens som krävs för verksamhetens bedrivande samt att gällande författ-
ningar och lokala föreskrifter är kända av personalen och efterlevs.

Det är vårdgivaren som bestämmer verksamhetschefens skyldigheter 
och befogenheter och vårdgivaren ansvarar också för att verksamhetsche-
fen har erforderlig kompetens. Verksamhetschefens ansvar och uppdrag 
är av största betydelse för patientsäkerheten och vårdens kvalitet och det 
är avgörande att vårdgivaren har gett verksamhetschefen förutsättningar 
för att kunna fullgöra uppdraget. Vårdgivaren måste säkerställa att verk-
samhetschefens befogenheter och ansvar är tydligt angivna så att det inte 
uppstår några tveksamheter om vem som ska göra vad och hur detta 
ska ske. Som framgått uppger dock flera verksamhetschefer att den reella 
arbetstiden inte räcker till för att fullgöra uppdraget. Vidare uppges att 
krav på hög sjukvårdsproduktion och budgetbalans medför att långsiktig 
planering och verksamhetsutveckling prioriteras bort. Ett annat problem 
är att vårdgivaren inte gett tydliga direktiv vad gäller uppdragets omfatt-
ning och sakinnehåll samt att det inte är klarlagt vilket ansvar och vilka 
be  fogenheter verksamhetscheferna har. Dessa brister ankommer på vård-
givaren att åtgärda. Emellertid torde det också ligga i verksamhetschefens 
intresse att inför tillträdandet av en sådan befattning efterfråga tydliga 
direktiv från vårdgivaren.

även inom den kommunala hälso- och sjukvården ska det finnas en 
verksamhetschef och i vissa fall kan den medicinskt ansvariga sjuksköter-
skan ha befattning som verksamhetschef. Inom den kommunala hälso- och 
sjukvården är det den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som har det 
medicinska ansvaret. I de fall de båda befattningarna inte innehas av samma 
person är den medicinskt ansvariga sjuksköterskan inte underställd verk-
samhetschefen när hon fullgör sina uppgifter. Vidare bör det också i dessa 
fall finnas ändamålsenliga former för samråd och samverkan mellan verk-
samhetschefen och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan så att kraven 
på hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården upprätthålls och utvecklas.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett betydande ansvar 
för vårdens kvalitet och säkerhet och för att hon ska kunna fullgöra sitt 
uppdrag krävs att hon har förutsättningar för detta. Utöver de särskilda 
kompetenskraven krävs också tydliga direktiv från vårdgivarens sida. Det 
är särskilt viktigt att hennes ansvar och befogenheter är tydligt avgränsade 
och reglerade i förhållande till verksamhetschefens ansvar och befogen-
heter. Det är vårdgivarens ansvar att se till att förtydliga såväl verksam-
hetschefens som den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar och 
befogenheter. De nya bestämmelserna i 3:9 PSL som ålägger vårdgivaren 
att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerheten är 
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fördelat inom verksamheten kan sannolikt bidra till att gränsdragningen 
mellan dessa två nyckelpersoner klarläggs.

Vid en jämförelse mellan de krav som ställs på verksamhetschefen 
re spektive den medicinskt ansvariga sjuksköterskan framstår de krav som 
ställs på den sistnämnda som mer detaljerade än de krav som ställs på verk-
samhetschefen. Det är vårdgivaren som avgör vilken kompetens som krävs 
för verksamheten och det är således vårdgivarens ansvar att verksamhets-
chefen har den kompetens som krävs för att säkerställa god och säker vård.

Det finns tydliga bestämmelser avseende vårdgivarnas ansvar för led-
ningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Grunderna för vårdgivarens 
kvalitetssäkring finns i 2 a, 28, 31 §§ HSL och dessa preciseras och utveck-
las i Socialstyrelsens föreskrifter. Kravet på att vårdgivaren systematiskt och 
fortlöpande ska utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten har funnits 
i HSL sedan 1997. Vårdgivaren har ansvar för att fastställa övergripande 
mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt för kontinuerlig uppfölj-
ning och utvärdering av dessa mål. Det ligger inom vårdgivarens ansvar 
att ge direktiv och att säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt 
och inne håller rutiner som säkerställer kvaliteten. I PSL har också ett helt 
kapitel innehållande skyldigheter för vårdgivare att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete införts.

Eftersom vårdgivaren har frihet att organisera verksamheten efter loka-
la behov och förutsättningar är det också viktigt att vårdgivaren inom 
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet följer upp hur verksamhets-
chefen och hälso- och sjukvårdspersonalen fullgör sina skyldigheter. Led-
ningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet bygger på förekomsten av 
rutiner och det åligger vårdgivaren att se till att sådana rutiner finns och 
att de följs.

Avvikelsehantering och riskhantering är viktiga delar av vårdgivarens 
kvalitetssäkring, liksom vårdgivarens anmälningsskyldighet enligt Lex 
Maria. Den sistnämnda anmälningsskyldigheten utgör en del av vårdgiva-
rens avvikelsehantering. Genom verksamhetsuppföljning och egenkontroll 
kan vårdgivaren utvärdera verksamheten och åtgärda eventuella brister. 
Vårdgivarens egenkontroll och verksamhetsuppföljning är grundläggande 
för ett effektivt och ändamålsenligt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivarens 
egenkontroll och Socialstyrelsens tillsyn kompletterar varandra. För att 
systemet ska fungera krävs att samtliga aktörer fullgör sina åligganden.

I PSL stadgas numera krav på att vårdgivaren ska vidta åtgärder för 
att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Enligt min mening 
är inte heller detta någon ny skyldighet eftersom krav på förebyggande 
patientsäkerhetsarbete redan kan anses ligga inom ramen för 31 § HSL 
samt Socialstyrelsens föreskrifter. Ett väl fungerande avvikelsehanterings-
system och en ändamålsenlig och effektiv egenkontroll av verksamhe-
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ten är viktiga förutsättningar för att vårdgivaren ska få överblick över 
eventuella risker i verksamheten så att förebyggande åtgärder kan vid-
tas. Genom PSL åläggs vårdgivaren att göra en händelseutredning och i 
för arbetena påpekar regeringen att det är vårdgivarnas ansvar att utreda 
inträffade händelser. Bestämmelser om vårdgivarens skyldighet att bifoga 
en utredning till anmälningar enligt Lex Maria finns emellertid redan i 
6:1 i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyl-
dighet enligt Lex Maria.

Ett krav på att vårdgivaren ska ge patienten och hennes närstående 
möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet har införts i PSL, liksom en 
skyldighet för vårdgivaren att informera patienten om en inträffad vård-
skada. I 7:1 i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:28) om anmäl-
ningsskyldighet enligt Lex Maria anges att patienten ska informeras om 
en inträffad händelse samt att patienten ska ges möjlighet att beskriva 
sin upplevelse av händelsen och bestämmelser om vårdgivarens respek-
tive hälso- och sjukvårdspersonalens informationsplikt gentemot patien-
ten finns i HSL och LYHS. Denna informationsskyldighet fanns såle-
des redan, om än i föreskriftsform. Den information som avses torde 
rymmas inom kravet på individuellt anpassad information som stadgas i 
2 b § HSL.

En nyhet som har införts i PSL är skyldigheten för vårdgivaren att årli-
gen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Denna berättelse ska hållas 
tillgänglig för den som önskar ta del av den och den ska innehålla uppgifter 
om hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka 
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som 
uppnåtts. Någon nationell sammanställning av vårdgivarnas patientsäker-
hetsberättelser ska inte företas, vilket enligt min uppfattning kan utgöra en 
brist. Risken finns att vårdgivaren inte lägger ned tillräckliga resurser för att 
sammanställa patientsäkerhetsberättelsen om resultatet inte efterfrågas och 
följs upp. Emellertid kan det faktum att berättelsen ska hållas tillgänglig för 
den som vill ta del av den antas bidra till att positivt påverka patientsäker-
hetsberättelsens innehåll och kvalitet. Vårdgivarna torde förhoppningsvis 
själva se ett värde i att på detta sätt dokumentera patientsäkerhetsarbetet 
och därmed få överblick över den egna verksamheten. Bestämmelsen om 
skyldighet att upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse är positiv ur ett 
patientsäkerhets- och kvalitetssäkringsperspektiv. En sådan sammanställ-
ning borde dock redan vara en självklar del i vårdgivarens verksamhetsupp-
följning och egenkontroll.

Utöver skyldigheten att anmäla allvarliga vårdskador har i PSL införts 
en skyldighet för vårdgivaren att snarast anmäla till Socialstyrelsen om det 
finns skälig anledning att befara att en legitimerad, person som är eller har 
varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten. 
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Denna skyldighet är viktig ur patientsäkerhetssynpunkt eftersom Social-
styrelsen får vetskap om hälso- och sjukvårdspersonal som kan utgöra fara 
för patientsäkerheten och myndigheten kan därmed öppna ett individtill-
synsärende.

Genom PSL har en del förtydliganden införts avseende vårdgivarnas 
patientsäkerhetsarbete. Å ena sidan kan det ifrågasättas varför dessa förtyd-
liganden över huvud taget behövs. Å andra sidan måste alla åtgärder som 
vidtas för att förbättra patientsäkerheten och vårdens kvalitet välkomnas. 
Vårdgivarens ansvar för patientsäkerhet och kvalitetssäkring förtydligas och 
skärps något genom de nya bestämmelserna i PSL, samtidigt som det också 
införs krav på patientens delaktighet. Genom att flytta över skyldigheter 
som regleras i Socialstyrelsens föreskrifter till lag signalerar lagstiftaren att 
patientsäkerhetsarbetet ska tas på allvar samt att det yttersta ansvaret ligger 
hos vårdgivaren.

Det hade emellertid varit att föredra att tydligare och mer enhetliga 
regler införts i HSL och det hade även varit mer logiskt att införa bestäm-
melser som reglerar vårdgivarnas skyldigheter i HSL. Trots detta får det 
ändå anses positivt att vårdgivarens ansvar tydliggörs, även om det har 
skett i PSL. Till exempel är det på tiden att vårdgivaren åläggs att doku-
mentera och tydliggöra det organisatoriska ansvaret verksamheten och 
det är utmärkt att det ställs krav på att upprätta en patientsäkerhetsbe-
rättelse. Emellertid är jag inte säker på att dessa krav räcker till för att 
garantera hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet. Skyldigheterna måste 
vara kända, efterlevas och följas upp. I det senare avseendet har tillsyns-
myndigheten en viktig funktion att fylla. Socialstyrelsen har inlednings-
vis beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) som 
har anpassats till PSL. I dessa föreskrifter förtydligas vårdgivarens ansvar 
ytterligare.

I nästföljande kapitel analyseras bland annat vem som tillhör hälso- 
och sjukvårdspersonalen samt de krav som ställs på hälso- och sjukvårds-
personalen. Först därefter, i kapitel sex, undersöks de aktörer som tillhör 
den kontrollerande delen av kvalitetssäkringssystemet.
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5  Hälso- och sjukvårdspersonalen 
och dess skyldigheter 

5.1 Inledning
I kapitel tre granskades utgångspunkterna för hälso- och sjukvården, det 
vill säga de mål och krav som ska eftersträvas och uppnås av vårdgivarna 
vars skyldigheter analyserades i det närmast föregående kapitlet. En av -
görande förutsättning för att vårdgivarna ska ha möjlighet att fullgöra 
sina skyldigheter och meddela god och säker vård är tillgången till kom-
petent och välutbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Det övergripande 
syftet med detta kapitel är att studera den del av kvalitetssäkringssystemet 
som personalen utgör. 

De frågor som ställs är inledningsvis hur lagstiftningen har växt fram 
och vilka personer som anses tillhöra hälso- och sjukvårdspersonalen. 
Därefter undersöks de skyldigheter som har anknytning till medicinska 
krav och personalens kompetens. Bland dessa skyldigheter behandlas kra-
vet på att utöva sitt yrke i överensstämmelse med vetenskap och be  prövad 
erfarenhet, skyldighet att rapportera avvikelser samt att iaktta sekretess 
och tystnadsplikt för att nämna några. Det finns också skyldigheter som 
åligger hälso- och sjukvårdspersonalen som har direkt anknytning till 
patientens delaktighet. I kapitlet undersöks också dessa skyldigheter.

I förarbetena till LYHS påpekas att det finns flera sätt för samhället att 
upprätthålla kvaliteten i hälso- och sjukvården.551 Ett sätt är att i lagstift-
ningen ange grundläggande skyldigheter för personalen. Ett annat är att 
ställa särskilda krav på utbildningskvaliteten hos personalen och ett tredje 
sätt är att reglera vilka som är behöriga att utöva vissa yrken i hälso- och 
sjukvården. För att få utöva ett visst yrke, till exempel läkare, krävs en 
viss behörighet och i fjärde kapitlet PSL anges vilka behörigheter som 

551 Prop 1997/98:109 s 49.
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krävs för yrken med legitimation. Läkarbehörigheten innebär att någon 
besitter en viss kompetens som erhålls genom att personen ifråga har 
genomgått läkarutbildning, samt fullgjort allmäntjänstgöring.552 För att 
läkarna ska få en god kompetens ställs krav på att även utbildningen ska 
vara av god kvalitet och innehållet i utbildningen är därmed kopplat till 
behörigheten. Av de tre sätten för att upprätthålla kvaliteten i hälso- och 
sjukvården avseende personalen fokuseras i detta kapitel på de grundläg-
gande skyldigheter som regleras i lag. Hälso- och sjukvårdspersonalens 
skyldigheter regleras främst i PSL, men också i PSF. Relevanta bestäm-
melser finns även i PDL och i Socialstyrelsens föreskrifter. 

PSL bygger huvudsakligen på den nu upphörda LYHS som i sin tur 
byggde på fem äldre lagar, nämligen lagen (1960:409) om förbud i vissa 
fall mot yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (KvackL), 
lagen (1984:524) om behörighet att utöva yrket inom hälso- och sjukvår-
den (BehL), lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- 
och sjukvården (ÅL), lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m m på 
hälso- och sjukvårdens område (DpL), och lagen (1996:786) om tillsyn 
över hälso- och sjukvården (TL). Mot bakgrund av detta är det viktigt att 
beskriva hur dagens lagstiftning vuxit fram.

I förarbetena till ÅL och DpL framhåller regeringen vikten av att hälso- 
och sjukvårdspersonalen har klart för sig vilka föreskrifter som reglerar 
deras arbetsuppgifter.553 Det anförs också att det är angeläget att perso-
nalen får möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom det egna området 
och att ansvaret för detta inte endast ligger på den enskilde yrkesutövaren 
utan också på arbetsgivaren. Att personalen fortlöpande uppdaterar och 
fördjupar sina kunskaper har stor betydelse för patientsäkerheten och 
hälso- och sjukvårdens kvalitet.

Genom att i lag ange de skyldigheter som åligger hälso- och sjukvårds-
personalen tillgodoses flera syften. För det första har regleringen betydelse 
för förutsebarheten för hälso- och sjukvårdspersonalen som på så sätt kan 
få klart för sig vilka rättsliga ramar som gäller för deras yrkesutövning. För 
det andra utgör bestämmelserna det rättesnöre mot vilket samhällets kon-
trollsystem prövar eventuella överträdelser. För det tredje får patienterna 
kännedom om vad de kan förvänta sig av hälso- och sjukvårdspersonalen. 
Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter utgör en betydande del i kva-

552 Allmäntjänstgöring (AT) är den del av läkarutbildningen som fullgörs efter läkar-
examen och som krävs för att få legitimation som läkare. Allmäntjänstgöringen är en 
särskild tidsbegränsad tjänst under minst 18 månader.
553 Prop 1993/94:149 s 66.
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litetssäkringssystemet och efterlevnaden av dessa skyldigheter är avgörande 
ur kvalitetssäkringssynpunkt.

Kapitlet är disponerat enligt följande. Eftersom PSL bygger på flera 
äldre lagar redogörs i avsnitt 5.2 kortfattat för utvecklingen av lagstift-
ningen avseende hälso- och sjukvårdspersonalen sedan år 1980. Därefter 
studeras vad som avses med hälso- och sjukvårdspersonal i avsnitt 5.3. 
Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter som har anknytning till 
medicinska kvalitetskrav och personalens kompetens behandlas i avsnitt 
5.4 och i avsnitt 5.5 granskas hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighe-
ter med anknytning till patientens delaktighet i vården och behandling-
en. Det kan påpekas att flera av de skyldigheter som åligger personalen 
också har stark koppling till de skyldigheter som åligger vårdgivarna och 
som behandlas i kapitel tre och fyra. Sammanfattning och avslutande 
kommentarer finns i avsnitt 5.6.

5.2 Lagstiftningens framväxt sedan 1980
Sedan lång tid har det funnits bestämmelser som reglerat vissa yrkeskate-
gorier inom hälso- och sjukvården och deras ansvar, men i detta avsnitt 
beskrivs kort hur dagens lagstiftning som rör hälso- och sjukvårdsperso-
nalen har utvecklats sedan 1980-talet då lagen (1980:11) om tillsyn över 
hälso- och sjukvårdspersonalen m fl, även kallad äldre tillsynslagen (äTL), 
infördes. Det finns flera skäl till att börja vid 1980. Vid införandet av 
äTL bildades till exempel HSAN som en fristående och oberoende pröv-
ningsinstans, i samband med att Socialstyrelsen och Medicinalväsendets 
ansvarsnämnd separerades. Ungefär samtidigt som äTL infördes förbered-
des också HSL, som trädde i kraft den 1 juni 1983. Ytterligare ett skäl är 
att patientens ställning i vården sattes i fokus i början av 1980-talet. Den 
viktigaste anledningen till en viss historisk tillbakablick är dock att dagens 
lagstiftning till stor del bygger på den äldre lagstiftningen. Detta medför att 
hänvisningar görs till äldre förarbetsuttalanden som fortfarande är gällande. 
Det är därför nödvändigt för den fortsatta framställningen att ge läsaren 
en uppfattning om bakgrunden till PSL. I bilden nedan visas schematiskt 
hur PSL vuxit fram.
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I förarbetena till LYHS påpekas att de fem lagarnas yttersta syfte var att 
trygga säkerheten för patienten vid vård och behandling och att patienterna 
därmed har ett befogat intresse av att lagstiftningen är effektiv, lättillgäng-
lig och tydlig.554 Vidare anförs att de yrkesutövare som lagstiftningen ska 
tillämpas på också har ett särskilt intresse av att lagstiftningen är klar, 
konsekvent och överskådlig, samtidigt som även de myndigheter som ska 
tillämpa lagstiftningen – till exempel Socialstyrelsen och HSAN – har ett 
intresse av att lagstiftningen är lätt att överblicka och tillämpa.555 Mot 
denna bakgrund är det intressant att skälet till att man år 1994 valde att 
dela upp äTL i ÅL och DpL, uppgavs vara just att åstadkomma bättre över-
skådlighet samt att klargöra syftet och tillämpningsområdet för respektive 
lag.556 Vid den tidpunkten ansåg lagstiftaren att det var bättre att bryta ut 
personalens allmänna skyldigheter och bestämmelser om Socialstyrelsens 
tillsyn och samla dem i ÅL. I DpL samlades regler avseende åtgärder mot 

554 Prop 1997/98:109 s 78.
555 A prop s 78 f.
556 Prop 1994/95:149 s 45.

ÄTL	  
1980:11	  

ÅL	  
1994:953	  

DpL	  
1994:954	  

KvackL	  
1960:409	  

BehL	  
1984:542	  

TL	  
1996:786	  

LYHS	  
1998:531	  

PSL	  
2010:659	  
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den som inte fullgjorde sina åligganden. Några år senare ansågs dock över-
skådligheten kunna uppnås genom att sammanföra bestämmelserna i en 
enda lag – LYHS.

TL trädde i kraft den 1 januari 1997. Regeringens avsikt var att för-
tydliga och stärka tillsynen över hälso- och sjukvården genom att införa 
enhetliga regler i en särskild lag om tillsyn.557 Vidare skulle Socialstyrelsen 
vara den enda myndigheten som utövade tillsyn över all hälso- och sjukvård 
oavsett driftsform.558 Tidigare utövades tillsynen över den enskilda vården 
av fyra organ; Socialstyrelsen, länsstyrelsen, socialnämnden och i fråga om 
vårdhem som organiserade undervisning utövades tillsyn av Skolverket.559

Samtidigt med TL infördes i 31 § HSL ett kvalitetssäkringskrav med 
innebörden att hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande ska 
utvecklas och säkras. Vidare infördes särskilda krav på ledningsansvaret 
inom hälso- och sjukvården i 27–30 §§ HSL.560 I förarbetena anförs att 
det övergripande syftet med lagstiftningen var att ”säkerställa en god kva-
litet i vården och en hög patientsäkerhet samt att ge Socialstyrelsen bätt-
re möjligheter att genom stödjande och kontrollerande tillsynsinsatser 
bevaka hälso- och sjukvårdens utveckling i detta avseende”.561 TL gällde i 
två år till dess att LYHS trädde i kraft den 1 januari 1999. Genom LYHS 
infördes en del nyheter. Bland annat infördes möjlighet att under vissa 
förutsättningar ålägga legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal prövotid, 
se avsnitt 6.5.2 nedan.

Den 1 januari 2011 upphörde LYHS att gälla och ersattes av PSL. I 
huvudsak överfördes bestämmelserna i LYHS oförändrade till PSL, men 
bestämmelserna om disciplinpåföljd ersattes med utökade möjligheter att 
föreskriva prövotid och om skärpt tillsyn i detta avseende. PSL innehåller 
också en del förtydliganden, särskilt avseende vårdgivarnas skyldigheter 
för patientsäkerhet. Vårdgivarens skyldigheter behandlas i avhandlingens 
fjärde kapitel.

Att överföra äldre bestämmelser till ny lagstiftning kan medföra vissa 
problem och det har också framförts kritik mot denna lagstiftningsteknik 
som nu använts även avseende PSL. Som exempel kan nämnas att JO i sitt 
remissvar påpekade att det är olyckligt att förarbetena till de bestämmelser 
som överförs från LYHS till PSL är svåröverskådliga och i vissa delar svår-

557 Prop 1995/96:176 s 58. Se avsnitt 6.4.2 nedan.
558 A prop s 1 och 58 ff. 
559 Ds 1993:38 s 28.
560 Bestämmelserna i 27–30 §§ HSL avsåg patientansvarig läkare, ledningen organisa-
tion, verksamhetschef, samt verksamhetschefens möjligheter att överlåta särskilda led-
ningsuppgifter. Bestämmelsen i 27 § HSL om patientansvarig läkare upphörde att gälla 
den 1 juli 2010. Se även avsnitt 4.2.1 och 4.2.2 ovan.
561 Prop 1995/96:176 s 60.
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tillgängliga.562 Ett annat exempel är att Lagrådet anförde att det hade varit 
önskvärt om författningskommentarerna i högre grad återgivit de äldre 
förarbetsuttalandena med de modifikationer som kan behövas med tanke 
på att mycket har förändrats inom hälso- och sjukvården sedan uttalandena 
gjordes.563 även Lagrådet påpekade att den som vill ta del av förarbetena till 
den nya PSL måste läsa ett stort antal äldre förarbeten.564 I propositionen 
anför regeringen att man visserligen delar JO:s och Lagrådets uppfattning, 
men att det faktum att det inte gjorts någon genomgång av motiven för 
att bättre anpassa dem till dagens förhållanden inte bör få till följd att den 
föreslagna lagstiftningen inte införs.565

Författningskommentaren till PSL innehåller hänvisningar till LYHS, 
men också till förarbetena till BehL, ÅL, DpL och TL.566 Det finns till 
och med hänvisningar till den sedan länge upphävda äTL.567 Dessa kedje-
hänvisningar till de äldre förarbetena medför att förarbetena i den aktuella 
propositionen är tämligen innehållslösa.568 Detta bidrar till att det kan vara 
svårt för dem som ska tillämpa reglerna att veta vad lagstiftaren avser. Efter-
som det är fråga om relativt gamla förarbeten kan det, som JO och Lagrådet 
påpekat, vara svårt att få tillgång till dem. Vidare kan det vara vanskligt att 
bygga tolkningen av gällande lagstiftning på uttalanden i förarbeten som i 
vissa fall är drygt 30 år gamla. Såväl samhällsutvecklingen som den medi-
cinska utvecklingen går ständigt framåt, vilket medför att förutsättningar 
och värderingar förändras. Av rättssäkerhetsskäl för dem som ska tillämpa 
lagstiftningen, men också av effektivitetsskäl, vore det rimligt att formulera 
nya och anpassade förarbeten.

5.3 Hälso- och sjukvårdspersonal
5.3.1 Inledning
I detta avsnitt undersöks vilka som avses tillhöra hälso- och sjukvårdsper-
sonalen. Som framgår av 1:4 PSL avses med hälso- och sjukvårdspersonal i 
första hand den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvår-
den och i andra hand icke legitimerad personal som är verksam vid sjukhus 
och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård av 

562 Prop 2009/10:210 s 78 f.
563 A prop s 79.
564 A prop s 386.
565 A prop s 79.
566 A prop s 203, 207 och 213.
567 A prop s 206.
568 Se även Johnssons särskilda yttrande i SOU 2008:117 s 612 f.
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patienter samt den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter 
biträder en legitimerad yrkesutövare. Vidare specificeras viss personal som 
arbetar vid särskilt angivna arbetsplatser. Dessa yrkeskategorier är apoteks-
personal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd eller 
upplysningar, personal vid Giftinformationscentralen som lämnar råd och 
upplysningar samt personal vid larmcentral och sjukvårdsupplysning som 
förmedlar hjälp eller lämnar råd och upplysningar till vårdsökande. Slutli-
gen stadgas att till hälso- och sjukvårdspersonalen hör även den som i annat 
fall, enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till PSL, tillhanda-
håller tjänster inom ett yrke inom hälso- och sjukvården under ett tillfälligt 
besök i Sverige utan att ha svensk legitimation för yrket.

Det är viktigt att lätt kunna avgöra vem som tillhör hälso- och sjuk-
vårdspersonalen eftersom tillhörigheten är förknippad med ett stort antal 
reglerade skyldigheter som måste fullgöras. Det är också viktigt att veta 
vem som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen eftersom Socialstyrelsen 
utövar tillsyn över denna kategori och under vissa förutsättningar kan 
myndigheten vidta vissa åtgärder mot dem. Vad som kan hända om hälso- 
och sjukvårdspersonalen inte fullgör dessa skyldigheter behandlas nedan i 
kapitel sex.

Fokus i detta avsnitt ligger vid legitimerad personal, men samtliga 
kategorier som nämns i 1:4 PSL kommenteras. Jag kommer också att 
kort behandla bestämmelserna i femte kapitlet PSL som begränsar rätten 
att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder för andra än hälso- och 
sjukvårdspersonal. De hälso- och sjukvårdande åtgärder som avses brukar 
hänföras till alternativ- eller komplementärmedicin, eller kvacksalveri för 
att använda en äldre benämning. Denna yrkeskategori anses alltså inte 
tillhöra hälso- och sjukvårdspersonalen trots att de vidtar vissa hälso- och 
sjukvårdande åtgärder.

5.3.2 Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

5.3.2.1 Inledning
Av 1:4 första stycket första punkten PSL framgår att med hälso- och 
sjukvårdspersonal avses den som har legitimation för yrke inom hälso- 
och sjukvården. För närvarande är det 21 yrkeskategorier som har rätt att 
inneha legitimation för yrket i fråga.569 Som exempel på dessa yrken kan 
nämnas barnmorska, läkare, psykolog och sjuksköterska.570 Bestämmel-

569 2011-07-31, se 4:1 PSL.
570 De övriga är apotekare, arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, dietist, 
kiropraktor, logoped, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykoterapeut, receptarie, rönt-
gensjuksköterska, sjukgymnast, sjukhusfysiker, tandhygienist och slutligen tandläkare.
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sen omfattar all legitimerad personal oavsett om de är verksamma inom 
den offentliga eller privata hälso- och sjukvården.

Vissa yrken får endast utövas av den som har legitimation. Legitima-
tionen utgör sedan lång tid tillbaka det främsta beviset på en yrkesut-
övares kompetens inom hälso- och sjukvården, vilket också framhålls i 
förarbetena till LYHS.571 Vidare anförs att legitimationen är ett uttryck 
för att en yrkesutövare har godkänts för att utöva yrket och att hon står 
under samhällets tillsyn. Detta innebär att samhället har möjlighet att 
tydligt och märkbart reagera genom att återkalla legitimationen när en 
legitimerad yrkesutövare allvarligt missköter sig. År 2008 uppgick antalet 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till drygt 300 000 individer.572 
Det bör dock påpekas att siffran avser just antalet legitimerade personer – 
inte hur många som faktiskt var verksamma inom hälso- och sjukvården. 
Regler om behörighet och legitimation för hälso- och sjukvårdspersonal 
finns i fjärde kapitlet PSL.

Redan i förarbetena till äTL anförs att de särskilda behörighetskrav 
som uppställs för olika yrkesgrupper utgör garantier för säkerhet och 
kvalitet i vården.573 I förarbetena till BehL påpekas att legitimationens 
huvudfunktion är att utgöra ”en garanti för en viss kunskapsnivå och 
för sådana personliga egenskaper hos yrkesutövaren att denne är förtjänt 
av allmänhetens och myndigheternas förtroende”.574 Vidare understryks 
den centrala betydelsen av att legitimationen under vissa förutsättningar 
kan dras in. Legitimationen fyller dessutom ett väsentligt informations-
behov gentemot allmänheten som behöver en lättfattlig varudeklaration, 
statliga och kommunala myndigheter som måste kunna lita på yrkesutö-
varna i fråga om intyg och liknande samt sjukvårdshuvudmännen som 
behöver känna till huruvida en person är legitimerad eller inte för att 
kunna undvika att anställa personal som är olämpliga att utöva yrket.

5.3.2.2 Förutsättningar för att få legitimation
Förutsättningar för att efter ansökan få legitimation är, enligt bestäm-
melserna i 4:1 PSL, avlagd angiven högskoleexamen eller genomgången 
utbildning och i förekommande fall även fullgjord praktisk tjänstgöring. 
Praktisk tjänstgöring utgör ett krav för legitimation för kiropraktor, läka-
re, naprapat och psykolog. Kraven specificeras i PSF.

571 Prop 1997/98:109 s 81.
572 Socialstyrelsen, Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal, Officiell statistik om antal 
legitimerade (2009) och arbetsmarknadsstatus (2008) s 35. Den exakta siffran är 307 686 
legitimerade personer i yrkesverksam ålder den sista december 2008. 
573 Prop 1981/82:97 s 80.
574 Prop 1983/84:179 s 12.
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Socialstyrelsen är enligt 4:10 PSL den myndighet som efter ansökan 
prövar och meddelar legitimation om ovan angivna förutsättningar är 
uppfyllda. Enligt 4:1 andra stycket PSL får legitimation emellertid inte 
meddelas om förhållandena är sådana att legitimationen skulle ha åter-
kallats enligt bestämmelserna i åttonde kapitlet PSL om sökanden hade 
varit legitimerad. Socialstyrelsen kan alltså vägra att meddela legitimation 
om den sökandes legitimation skulle ha återkallats om hon redan haft en. 
Från rättssäkerhetssynpunkt är detta intressant, inte minst för den sökan-
de. Vid återkallelse av legitimation krävs att antingen Socialstyrelsen eller 
den legitimerade vänder sig till HSAN med en framställan om återkal-
lelse, se avhandlingens kapitel sex. HSAN är den myndighet som utreder 
och prövar om legitimation ska återkallas. För att återkallelse av legitima-
tion ska kunna komma i fråga föreskrivs i 8:3–5 PSL bland annat att den 
legitimerade ska ha varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke eller 
på annat sätt visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket.575 Vidare kan 
sjukdom eller liknande omständighet utgöra grund för återkallelse om 
den legitimerade inte kan utöva yrket tillfredsställande. HSAN gör en 
sträng prövning av omständigheterna och det ställs höga beviskrav på att 
det verkligen förhåller sig så att den legitimerade varit grovt oskicklig eller 
uppenbart olämplig. Denna prövning är omgärdad av vissa bestämmel-
ser som jag återkommer till i kapitel sex. Hos Socialstyrelsen är det den 
enskilda handläggaren som har att göra bedömningen – en bedömning 
som, förutom allmänna förvaltningsrättsliga principer, inte styrs av några 
särskilda bestämmelser utöver 4:10 PSL.

I förarbetena till BehL anförs att Socialstyrelsen ska granska sökandens 
utbildning, praktiska tjänstgöring och lämplighet innan legitimation 
meddelas.576 Regeringen föreslår att Socialstyrelsen vid prövningen kan 
företa underhandskontakt med HSAN. Det anges inte vilken information 
som denna underhandskontakt skulle kunna avse, men sannolikt torde 
det röra sig om information om eventuella pågående ärenden avseende 
den sökande personen eller vad som enligt HSAN:s praxis kan föranleda 
återkallelse.577 I förarbetena föreslås att prövningen också kan göras med 

575 När den legitimerade själv begär att legitimationen ska återkallas behövs inte någon 
anledning anges.
576 Prop 1983/84:179 s 26.
577 Enligt uppgift från Ingela Eckerberg handläggare, HSAN, telefonsamtal 2009-04-17 
förekom det inte regelmässigt någon underhandskontakt mellan myndigheterna. Social-
styrelsen hade emellertid tillgång till HSAN:s diarium och om informationsbehov avseen-
de en viss yrkesutövare uppstod efter kontroll i detta diarium kontaktade Socialstyrelsen 
HSAN och begärde handlingar.
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ledning av den personkännedom som handläggaren hos Social styrelsen 
besitter.578

Socialstyrelsen diarieför ansökningar om legitimation eller annan 
behörighet i ett särskilt databaserat diariesystem som är kombinerat med 
det så kallade HOSP-registret.579 Därefter granskas ansökningarna och 
en prövning mot de i lag uppställda kraven för legitimation görs. Enligt 
16 c § förordningen (1999:1134) om belastningsregister får uppgifter 
om vissa brott lämnas ut om Socialstyrelsen begär det i ärenden om legi-
timation. Av 20 § samma förordning framgår också att Socialstyrelsen 
får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret bland annat i 
ärenden om legitimation. Enligt uppgift har dock Socialstyrelsen ännu 
inte någon direktåtkomst till dessa uppgifter, vilket innebär att myndig-
heten regelmässigt begär ut uppgifter från belastningsregistret.580 Legiti-
mation får alltså inte meddelas om det föreligger sådana omständigheter 
att legitimationen skulle ha återkallats om den sökande redan hade haft 
legitimation. Det är dock sällsynt att Socialstyrelsen beslutar att vägra 
legitimation bland sökande med sedvanlig svensk utbildning.581

Under det första halvåret 2011 inkom 6 405 ansökningar om legitima-
tion till Socialstyrelsen.582 På fråga hur många ansökningar om legitima-
tion som sedan 1 januari 2011 avslagits på grund av information från 
belastningsregistret har Socialstyrelsen uppgett att man fått 22 träffar i 
belastningsregistret. Vid tidpunkten för min förfrågan hade alla ärenden 
avgjorts och i samtliga ärenden hade legitimation beviljats.583

Det har anförts viss kritik mot legitimationsreglerna. Bland annat hävdas 
att reglerna inte medför att någon reell kontroll av en persons lämplighet 
för ett visst yrke kan göras, utöver kontrollen att personen i fråga genom-
gått föreskriven utbildning och genomfört den praktiska tjänst göring som 
krävs för respektive yrke.584 Kritikerna anser att bestämmelserna inte till-

578 Prop 1983/84:179 s 26.
579 I Socialstyrelsens HOSP-register registreras all legitimerad hälso- och sjukvårdsperso-
nal, se avsnitt 5.3.2.4. 
580 Enligt bestämmelsen får Socialstyrelsen också ha direktåtkomst till uppgifter ur 
belastningsregistret i ärenden enligt 8:1, 3–4 PSL, dvs ärenden om prövotid och återkal-
lelse av legitimation. Enligt uppgift från Anna Anttila, utredare, avdelningen för regler  
och tillstånd, enheten behörighet, telefonsamtal 2011-08-04, pågår för närvarande arbete 
med att ge Socialstyrelsen direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret.
581 SOU 1996:138 s 93. Bekräftat per telefon av Anna Anttila, utredare, avdelningen för 
regler och tillstånd, enheten behörighet, Socialstyrelsen, 2011-08-04.
582 Uppgift från Birgitta Ollars, registeransvarig, enheten för tillstånd, avdelningen för 
regler och tillstånd, e-post 2011-08-05. Av dessa har hittills 6 047 fått svensk legitimation. 
583 Uppgift från Anna Anttila, utredare, avdelningen för regler och tillstånd, enheten 
behörighet, Socialstyrelsen, telefonsamtal 2011-08-04.
584 Prop 1997/98:109 s 74.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   210 2011-10-06   09.07



211

räckligt effektivt skyddar patienter mot olämpliga yrkesutövare. Det som 
görs är en formell prövning av de handlingar som lämnas in till Social-
styrelsen, varvid det förutsätts att lärosätet inte låtit en olämplig person 
passera kunskapskontrollerna. Från och med 1 januari 2011 har som nyss 
nämnts Socialstyrelsen också möjlighet att få direktåtkomst till uppgifter 
ur belastningsregistret. Hittills har dock denna information inte lett till att 
någon nekats legitimation. Mot bakgrund av den mängd ansökningar som 
Socialstyrelsen handlägger varje år är det dock inte rimligt eller praktiskt 
möjligt för myndigheten att göra någon ytterligare kontroll av de sökandes 
lämplighet. År 2010 utfärdade Socialstyrelsen som redan nämnts 10 093 
legitimationer.585

5.3.2.3 Personliga egenskaper
Utöver erforderlig kompetens och utbildning finns en annan intressant 
aspekt avseende legitimationen. I flera förarbeten anförs att legitimatio-
nen förutom att utgöra en garanti för en viss kompetensnivå även borgar 
för att den legitimerade besitter vissa personliga egenskaper som gör henne 
till en lämplig yrkesutövare.586 Vilka personliga egenskaper som åsyftas 
nämns dock inte. I förarbetena till BehL används också begreppet lämp-
lighet i sammanhanget, men inte heller där preciseras vad som avses.587 
Det finns inget lagstadgat krav på vissa personliga egenskaper och det 
finns inte heller någon klargörande diskussion i förarbetena om vad som 
egentligen åsyftas. Om vissa personliga egenskaper är ett underförstått 
och vedertaget krav som kan ställas på hälso- och sjukvårdspersonalen är 
det viktigt att innebörden är klar och tydlig för alla berörda.

I högskoleförordningen (1993:100) (HF) anges de nationella krav som 
ställs på vissa examina.588 För att erhålla läkarexamen ska en läkarstu-
dent uppnå vissa krav i fråga om kunskap och förståelse, färdighet och 
förmåga och värderingsförmåga och förhållningssätt. Värderingsförmåga 
och förhållningssätt kan uppnås genom att studenten visar

•	 	självkännedom	och	empatisk	förmåga,	
•	 	förmåga	 till	 helhetssyn	på	patienten	utifrån	 ett	 vetenskapligt	 och	

humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättig-
heterna, 

585 Socialstyrelsen, Årsredovisning 2009 s 79.
586 T ex prop 1997/98:109 s 74; SOU 1996:138 s 293; prop 1983/84:179 s 12.
587 Prop 1983/84:179 s 12.
588 Bilaga 2 Examensordning.
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•	 	förmåga	till	ett	etiskt	och	professionellt	 förhållningssätt	gentemot	
patienter och deras närstående och 

•	 	förmåga	att	identifiera	sitt	behov	av	ytterligare	kunskap	och	att	fort-
löpande utveckla sin kompetens.

I lärosätenas utbildningsplaner hänvisas till vad som stadgas i högsko-
lelagen (1992:1434) (HL). Utöver detta uppställs ofta lokalt preci-
serade mål relaterade till de mål som anges i HL och HF. Exempel på 
lokala mål är krav på att studenten efter genomgången utbildning ska 
kunna ”utöva ett professionellt förhållningssätt med en humanistisk 
grundsyn, självständigt ställningstagande i etiska frågor och färdigheter 
i patientkommunikation”.589 Andra lokala mål kan vara att studenten 
för att nå läkarexamen ska ”visa kunskap om och förståelse för genus 
betydelse i vården och professionen” eller ”kunna hantera och lösa mång-
facetterade och konfliktfyllda kliniska situationer”.590 Nyss nämnda krav 
kan ge konkreta exempel på vad de personliga egenskaperna kan omfatta.

Det är examinator som avgör om studenten uppnått målen. På flera 
läkarutbildningar i landet inleds klinisk tjänstgöring med patientkontak-
ter redan under utbildningen och en handledare tilldelas studenten vid 
varje praktikplats. Det faktum att studenten på ett tidigt stadium har 
patientkontakter medför att det är särskilt viktigt att studenten följs upp 
av lärosätet så att patientsäkerheten inte äventyras. Ett universitet anger i 
sin utbildningsplan att om studenten visar ”sådana brister avseende kun-
skaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombina-
tion, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma 
att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt” har examinator rätt 
att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna studenten 
under pågående praktik.591

5.3.2.4 Socialstyrelsens HOSP-register
Som redan framgått utfärdade Socialstyrelsen under år 2010 fler än 10 000 
legitimationer.592 All hälso- och sjukvårdspersonal, som efter ansökan med-
delas legitimation, registreras av Socialstyrelsen i ett register över hälso- och 
sjukvårdspersonal, det så kallade HOSP-registret. Den rättsliga grunden för 

589 Utbildningsplan för Läkarprogrammet, Uppsala universitet, beslutad av Grundut-
bildningskommittén för medicinska fakulteten 2007-03-28, reviderad 2010-07-02. 
590 Utbildningsplan Läkarprogrammet vid Umeå universitet, fastställd av Medicinska 
fakultetsnämnden, s 3, 2010-02-15, dnr 513-1446-09.
591 Utbildningsplan Läkarprogrammet vid Umeå universitet, fastställd av Medicinska 
fakultetsnämnden, s 7, 2010-02-15, dnr 513-1446-09.
592 Socialstyrelsen, Årsredovisning 2010 s 54.
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registret finns i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjuk-
vårdspersonal. Av 4 § i förordningen framgår att ändamålet med registret 
är att föra en aktuell förteckning över legitimerad hälso- och sjukvårdsper-
sonal. Utöver detta ändamål får personuppgifterna i registret i enlighet med 
5 § bland annat även behandlas för att utöva tillsyn över hälso- och sjuk-
vården och dess personal, lämna uppgifter till myndigheter och enskilda i 
enlighet med det som föreskrivs i annan författning eller avtal, men också 
för att kontrollera identitet och behörighet i samband med tjänstetillsätt-
ning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det är alltså möjligt för 
vårdgivarna att vända sig till Socialstyrelsen för en kontroll mot HOSP-
registret före anställning av personal.

I 6 § i förordningen stadgas att registret får innehålla uppgifter om 
namn, personnummer och kön, folkbokföringsort, yrke, grundyrke, 
läroanstalt, utbildningsland och datum för utfärdande av examen, specia-
litet, datum för utfärdande av legitimation respektive bevis om specialist-
kompetens, beslut om prövotid och återkallelse av legitimation, förskri-
varkod samt beslut om begränsning eller indragning av förskrivningsrätt. 
Några uppgifter om tidigare meddelade disciplinpåföljder eller, från och 
med 1 januari 2011, Socialstyrelsens kritik finns däremot inte i HOSP-
registret. Uppgifter om eventuell brottslighet får inte heller behandlas.

HOSP-registret innehåller värdefull information för såväl vårdgivare 
som tillsynsmyndighet. Enligt min uppfattning bör det dock utredas 
om fler uppgifter kan införas i HOSP-registret för att göra det ännu mer 
användbart ifråga om patientsäkerhet och kvalitetssäkring. Det har tidigare 
förekommit diskussioner om ett riksövergripande register över hälso- och 
sjukvårdspersonalen för tillsynsändamål.593 Socialstyrelsen framförde då 
önskemål om att registret bland annat skulle innehålla uppgifter om av -
göranden där disciplinpåföljd inte ålagts för att den inträffade händelsen 
bedömts som ringa eller ursäktlig och uppgifter om beslut av Socialstyrel-
sen där fel i yrkesutövningen konstaterats, men där myndigheten ansett 
att förseelsen varit ringa eller ursäktlig och därför inte gjort anmälan till 
HSAN.594 Regeringen anförde dock att det inte kunde anses klarlagt att 
det fanns ett stort antal fall där personal fått upprepade disciplinpåföljder 
utan att detta medfört att legitimationsinnehavet prövats.595 Vidare anför-
des att de få fallen borde kunna hanteras utan ett särskilt register och man 
pekade på möjligheten att föra ett manuellt register. Enligt regeringen 
skulle en sådan lösning vara att föredra ur integritetssynpunkt eftersom det 
föreslagna registret skulle komma att omfatta ett stort antal legitimerade 

593 SOU 1995:147 s 155 f och prop 1997/98:109 s 135 f.
594 A bet s 156 f.
595 Prop 1997/98:109 s 136.
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yrkesutövare. Sammantaget fann regeringen inte att det förelåg tillräckligt 
starka skäl att inrätta ett rikstäckande register över hälso- och sjukvårdsper-
sonal av det slag som föreslagits.596

Genom PSL har bestämmelserna om disciplinpåföljd tagits bort, vil-
ket i och för sig medför att frågan om att registrera disciplinpåföljder i 
HOSP-registret faller. Emellertid ger PSL Socialstyrelsen möjlighet att 
rikta kritik mot enskilda yrkesutövare och om dessa beslut skulle föras 
in i HOSP-registret skulle det medföra samlade uppgifter om hälso- och 
sjukvårdspersonal, vilket i sin tur skulle ge Socialstyrelsen möjlighet att 
få tidiga indikationer om riskpersoner i hälso- och sjukvården. Därmed 
skulle Socialstyrelsen kunna bedriva en mer offensiv individtillsyn för att 
främja patientsäkerheten i vården.

Ytterligare en anledning till att utöka uppgifterna i registret är den 
fria rörligheten för hälso- och sjukvårdspersonal och det informationsut-
byte mellan behöriga myndigheter som sker i anslutning till detta. I detta 
sammanhang kan också nämnas att mot bakgrund av att en dansk läkare 
fått arbete i Sverige trots att hon fått sin specialistkompetens indragen i 
Norge har de nordiska hälsoministrarna enats om att förbättra informa-
tionsutbytet mellan länderna.597

Sammantaget kan konstateras att HOSP-registret har flera funktioner 
med betydelse för patientsäkerhet och kvalitetssäkring. Genom att alla 
legitimerade finns i ett register som administreras av Socialstyrelsen har 
också myndigheten tillgång till uppgifter som kan vara värdefulla i fråga 
om individtillsyn, men även för vårdgivarna som kan kontrollera mot 
registret vid anställningsförfaranden. Registret skulle dock kunna för-
bättras genom att sammanföra flera relevanta uppgifter. Om vårdgivare  
regelmässigt vidtog kontroll mot registret skulle risken att anställa per-
soner vars legitimation återkallats eller som ålagts någon annan typ av 
behörighetsinskränkande åtgärd minska.

5.3.3 Icke legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

5.3.3.1 Verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar
Som framgått hör personer som innehar legitimation att utöva yrket 
till hälso- och sjukvårdspersonalen, oavsett om de är verksamma inom 
offentligt finansierad hälso- och sjukvård eller helt privat finansierad 
sådan. I 1:4 andra punkten PSL föreskrivs att med hälso- och sjukvårds-

596 Prop 1997/98:109 s 137.
597 DN:s nätupplaga 2010-06-21, Skärpt kontroll av läkare i Norden, www.dn.se/nyhe-
ter/sverige/skarpt-kontroll-av-lakare-i -norden besöksdatum 2010-06-29.
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personal avses också sådan personal som är verksam vid sjukhus och andra 
vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter.

I förarbetena anförs att till den personalkategori som avses i bestäm-
melsen hör icke legitimerad personal som fullgör direkta eller indirekta 
uppgifter inom den individinriktade patientvården eller som fullgör 
andra skyldigheter med nära anknytning till sådan vård, till exempel 
undersköterskor eller biträden.598 Som exempel på personer som utför 
indirekta uppgifter framhålls sådan personal som utför arbetsuppgifter 
som den medicinskt behandlande personalen är beroende av vid behand-
ling av patienter, det vill säga exempelvis medicinsk-teknisk personal och 
sjukhusfysiker.

Stadgandet omfattar även personal med administrativa arbetsuppgifter 
på kliniknivå eller motsvarande förutsatt att deras uppgifter påverkar det 
praktiska arbetet i fråga om vården av enskilda patienter.599 Exempel på 
administrativa uppgifter som har betydelse för den individinriktade vården 
på kliniknivå är sådana som omfattar fördelning av arbetsuppgifter inom 
personalen, bemanningsfrågor och journalföringsrutiner.600 Dietister och 
annan personal som arbetar utifrån patienters individuella behov faller 
också inom tillämpningsområdet. Utanför den personalkategori som avses 
i 1:4 andra punkten PSL faller sådan personal vars arbetsuppgifter inte har 
direkt samband med vården, till exempel städpersonal och kökspersonal.

Före äTL gällde kungörelsen (1964:428) om medicinalpersonal under 
Socialstyrelsens inseende, medicinalpersonalkungörelsen, där 17 särskilt 
utpekade personalkategorier ansågs tillhöra medicinalpersonalen. Bestäm-
melsen var preciserad och angav exakt vilka som ansågs tillhöra medi-
cinalpersonalen. Genom äTL avsågs emellertid att kretsen av personal 
under Socialstyrelsens tillsyn skulle vidgas.601 Föredragande statsrådet ansåg 
det angeläget, inte minst av säkerhetsskäl, att tillsynen skulle omfatta all 
den personal inom hälso- och sjukvården som på något sätt medverkade 
i vårdarbetet. Den uppdelning i medicinalpersonal och annan personal 
som tidigare gjorts i medicinalpersonalkungörelsen ansågs inte längre vara 
anpassad till den arbets- och ansvarsfördelning som gällde i praktiken efter-
som vårdarbetet alltmer kommit att bedrivas i form av ett lagarbete där alla 
hade sin del i vårdansvaret.

I propositionen framhölls tre grupper som samhället åtagit sig ansvar 
för och som därför borde hänföras till den krets av personer som ska 

598 Prop 1997/98:109 s 63.
599 A prop s 63 samt prop 1993/94:149 s 58.
600 Prop 1993/94:149 s 58.
601 Prop 1978/79:220 s 18.
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stå under samhällets tillsyn.602 Till den första gruppen hörde ”persona-
len vid sjukhus och andra inrättningar för öppen och sluten vård, som 
drivs av det allmänna eller av enskilda med bidrag från det allmänna 
eller efter särskilt tillstånd”. I specialmotiveringen anfördes att det all-
männas direkta ansvar för, eller godkännande av verksamheten vid dessa 
inrättningar, skulle utgöra en presumtion för att den meddelade vården 
uppfyller kvalitetskraven. Den andra gruppen avsågs omfatta den som i 
egenskap av legitimerad yrkesutövare arbetar utanför sådan inrättning och 
den personal som biträder henne i vården, alltså den enskilda vården. I 
detta fall ansågs legitimationen utgöra presumtion för att vården uppfyl-
ler kvalitetskraven. Enligt regeringen tillhörde den tredje gruppen sådan 
personal som arbetar inom detaljhanden med läkemedel. även i dessa fall 
ansågs att personalen genom det allmännas inflytande på verksamheten 
kan förväntas ha erforderliga kvalifikationer.603 1 § äTL hade följande 
lydelse:

”Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i denna lag 
1. personal vid sjukhus eller andra inrättningar för vård av patienter som 

drivs av det allmänna eller av enskilda med bidrag från det allmänna eller 
efter särskilt tillstånd, 

2. den som i annat fall i egenskap av legitimerad yrkesutövare meddelar 
vård åt patienter eller tillhör personal som biträder en sådan yrkesutövare i 
vården,

3. personal inom sådan detaljhandel med läkemedel för vilken gäller sär-
skilda föreskrifter, […].”604

Det allmännas direkta ansvar för verksamheten vid dessa inrättningar 
ansågs alltså utgöra en presumtion för att den meddelade vården uppfyl-
ler kvalitetskraven.605 Vidare framhölls att till sjukhus och andra vårdin-
rättningar främst hörde inrättningar som drevs av det allmänna, det vill 
säga staten, landstingen eller kommun.606 Dock påpekades att sjukhus 
och andra liknande inrättningar som drevs av enskilda med bidrag från 
det allmänna också skulle omfattas av bestämmelsen.

Syftet med bestämmelsen i första punkten äTL var således att tillsynen 
skulle omfatta all den personal som på något sätt medverkade i vårdar-
betet och därmed även sådan personal som inte hade någon personlig 
kontakt med patienten, men vars arbetsinsats ändå ansågs ha betydelse 
för vårdresultatet. Detta medförde att till exempel sjukvårdsbiträden, 

602 Prop 1978/79:220 s 38.
603 A st.
604 Mina kursiveringar.
605 A st.
606 A prop s 40 f.
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olika tekniker, ekonomipersonal och läkarsekreterare kom att omfattas 
av lagen. För att omfattas av lagen var det inte nödvändigt att personen 
var anställd, utan det var anknytningen som var avgörande.607 Anknyt-
ningen skulle ha en viss varaktighet. I detta sammanhang framhölls att 
de yttersta gränserna för tillsynen överlämnades åt tillämpningen att fast-
ställa.608 Det visade sig emellertid senare vara nödvändigt att avgränsa 
omfattningen av den personal som kunde komma att ställa till svars för 
disciplinpåföljd. När ÅL och DpL ersatte äTL hade 1 § ÅL emellertid 
nästan samma lydelse:

”[…]
1. den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården, 
2. personal verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar som medver-

kar i vård, behandling eller undersökning av patienter,
3. den som i annat fall vid vård, behandling eller undersökning biträder 

en legitimerad yrkesutövare,
4. personal inom sådan detaljhandel med läkemedel […]”.

Som framgår utelämnades formuleringen ”sjukhus och andra inrättningar 
som drivs av enskild med bidrag från det allmänna eller efter särskilt till-
stånd”. I förarbetena nämns dock ingenting om någon ändring av bestäm-
melsens tillämpningsområde i fråga om var verksamheten skulle utövas. 
Det synes således vara fråga om en rent språklig ändring av bestämmelsen 
och inte någon innehållsmässig ändring.609

Ordet verksam infördes i enlighet med Lagrådets påpekande vid för-
beredandet av ÅL.610 Lagrådet ansåg att det inte framgick klart av den 
föreslagna formuleringen att bestämmelsen utöver att omfatta anställda 
vid en vårdinrättning även skulle omfatta andra, som till exempel perso-
nal som utför arbete på entreprenad. Vid utformningen av bestämmel-
sen följde regeringen Lagrådets förslag och i författningskommentaren 

607 Prop 1978/79:220 s 40.
608 A prop s 19.
609 Se dock Billum & Sahlin, Hälso- och sjukvårdspersonalens åligganden och ansvar, En 
författningskommentar s 24. I kommentaren till 1 § p 2 ÅL nämner Billum och Sahlin 
att ”[d]et förutsätts sålunda en yrkesroll inom den direkt patientvårdande verksamheten 
för att någon enligt denna punkt skall räknas till hälso- och sjukvårdspersonalen. Någon 
skillnad mellan offentlig och enskild hälso- och sjukvård görs inte och behöver heller inte göras” 
(min kursivering). Vad författarna menar med det sistnämnda uttalandet utvecklas inte. 
De anger kortfattat att de legitimerade yrkesutövarna tillhör hälso- och sjukvårdspersona-
len redan enligt första punkten och att andra punkten omfattar andra yrkesgrupper som 
såväl vårdbiträden, undersköterskor, medicintekniker, sjukhusfysiker och ambulansperso-
nal som till exempel utländska läkare som inte har svensk legitimation, men som anlitats 
tillfälligt för att utföra en viss operation på ett svenskt sjukhus. 
610 Prop 1993/94:149 s 229.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   217 2011-10-06   09.07



218

förtydligades att bestämmelsen även avsågs omfatta personal som inte är 
anställd och personal som utför arbete på entreprenad eller liknande.611

Syftet med att införa ordet verksam var att snäva in personkretsen. 
Den formella avgränsningen huruvida någon skulle anses tillhöra hälso- 
och sjukvårdspersonalen eller inte avsågs även i fortsättningen primärt 
avgöras av anknytningen till en viss arbetsplats.612 Vidare påpekas att 
utredningens förslag i formellt hänseende endast innebar en anpassning 
till att 1962 års sjukvårdslag ersatts av HSL.613 Tillsynsutredningen anför 
vidare att det alltjämt kan 

”finnas privata vårdinrättningar och laboratorier, som erhåller driftbidrag 
från t ex en landstingskommun, men [att] ifrågavarande personal kommer, 
i den mån den har att fullgöra vårduppgifter, ändå att omfattas av tillsyns-
lagen [äTL, författarens anmärkning] i enlighet med bestämmelserna under 
tredje punkten … ”.614 

Utredningen framhåller också att bestämmelserna i andra punkten enbart 
syftade till att ange att personalen inom den landstingskommunala och 
motsvarande slutna och öppna vården samt inom den enskilda vården 
som bedrivs med särskilt tillstånd, tillhör hälso- och sjukvårdspersona-
len.615 De anförda förarbetsuttalandena ger intryck av att man ska för-
stå att 1 § andra punkten ÅL och därmed den nu gällande 1:4 andra 
punkten  PSL endast avses omfatta personal inom den offentligt finansie-
rade landstingshälso- och sjukvården.

I nedan refererade fall illustreras hur HSAN resonerat för att avgöra 
om en person tillhör kategorin hälso- och sjukvårdspersonal eller inte 
enligt 1:4 andra och tredje punkterna dåvarande LYHS (nuvarande 1:4 
andra och tredje punkterna PSL).

I HSAN 1151/04 anmälde Socialstyrelsen en behandlingsassistent till 
HSAN och yrkade att han skulle åläggas disciplinpåföljd för att han haft en 
privat relation till en patient då han arbetade på ett behandlingshem. Social-
styrelsen uppgav bland annat att behandlingsassistenten var med i behand-
lingsteamet och att han deltagit i behandlingskonferenser tillsammans med 

611 Prop 1993/94:149 s 117.
612 SOU 1991:63 s 10.
613 Vid äTL:s tillkomst gällde 1962 års sjukvårdslag.
614 A bet s 261. Det bör tilläggas att i Tillsynsutredningens förslag till tredje punkten 
fanns fortfarande hänvisningen till sjukhus och andra vårdinrättningar som drivs av det 
allmänna eller av enskilda med särskilt tillstånd, medan ÅL:s slutliga lydelse inte längre 
innehöll någon hänvisning till vare sig driftbidrag eller särskilt tillstånd. Bestämmelsen 
föreslogs i lag om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersona-
len m fl, se SOU 1991:63 s 21 f. Tillsynsutredningens förslag till tredje punkten innehöll 
hänvisning till den som i annat fall biträder legitimerad yrkesutövare.
615 A bet s 261.
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läkare, psykologer och behandlingsterapeut. Vidare hade i behandlingsas-
sistentens arbetsuppgifter bland annat ingått att dela ut läkemedel på dele-
gation av legitimerad sjuksköterska. Ansvarsnämnden diskuterade i sin 
bedömning huruvida behandlingsassistenten tillhört hälso- och sjukvårds-
personalen eller inte avseende 1:4 p 2 eller p 3 LYHS.

HSAN gjorde bedömningen att behandlingshemmet inte kunde anses 
utgöra vårdinrättning i LYHS mening och därmed var 1:4 p 2 inte till-
lämplig. I fråga om tillämpligheten av 1:4 p 3 LYHS bedömde HSAN att 
behandlingsassistentens privata relation med en patient inte gällt ett sådant 
biträde till legitimerad personal och att detta medfört att behandlingsassisten-
ten inte heller enligt denna grund kunde anses som hälso- och sjukvårdsper-
sonal. HSAN tog därmed inte upp anmälan till prövning.

Lagtextens ordalydelse tyder på att bestämmelsen omfattar alla som är 
verksamma vid sjukhus och andra vårdinrättningar – oavsett om det är 
fråga om offentlig eller privat verksamhet – under förutsättning att de 
medverkar i den patientinriktade vården. Om det skulle vara lagstifta-
rens avsikt kan det ifrågasättas varför det då har ansetts nödvändigt att i 
1:4 tredje punkten dåvarande LYHS ange att den som i annat fall biträ-
der en legitimerad yrkesutövare tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen. 
Vad menas med ”i annat fall” i förhållande till ”sjukhus och andra vård-
inrättningar” om sjukhus och andra vårdinrättningar anses omfatta såväl 
offentliga som privata sådana?

5.3.3.2 … i annat fall biträder legitimerad yrkesutövare
Den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en 
legitimerad yrkesutövare tillhör, enligt 1:4 tredje punkten PSL, hälso- 
och sjukvårdspersonalen. Som nämns i föregående avsnitt synes 1:4 
andra punkten PSL avse icke legitimerad personal inom den offentliga 
landstingsvården. Med bestämmelsen i tredje punkten avses, eller avsågs 
åtminstone tidigare, omfatta icke legitimerad personal inom den privata 
hälso- och sjukvården.616 Enligt förarbetena till LYHS ska punkten emel-
lertid tillämpas i fråga om till exempel kommunernas äldreomsorg och på 
vissa laboratorier som leds av legitimerade yrkesutövare.617

För att 1:4 tredje punkten PSL ska bli tillämplig krävs alltså att verk-
samheten leds av en legitimerad yrkesutövare. I den allmänna motiveringen 
anförs att det förekommer laboratorier som leds av en person med annan 

616 SOU 1991:63 s 262.
617 Prop 1997/98:109 s 63. I förarbetena till PSL anges att bestämmelsen i huvudsak 
motsvarar 1:4 LYHS, vilket betyder att förarbetsuttalandena i LYHS fortfarande ska vara 
vägledande. Dessvärre nämns inget särskilt avseende 1:4 p 3 LYHS/PSL.
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kompetens än legitimerad, till exempel av laboratorieassistenter.618 I spe-
cialmotiveringen konstateras att personal vid till exempel fristående labo-
ratorier som inte drivs av legitimerad yrkesutövare inte omfattas, såvida 
de inte själva är legitimerade.619 Regeringen framhåller i den allmänna 
motiveringen att det skulle föra för långt att låta all sådan personal omfat-
tas av lagstiftningen, trots att det skulle kunna medföra svårigheter för 
Socialstyrelsen att följa och utöva tillsyn över sådan verksamhet och svå-
righeter att beivra eventuella fel om ingen legitimerad yrkesutövare kan 
göras ansvarig.620 Detta uttalande gjordes alltså innan Socialstyrelsen fick 
befogenhet att utöva tillsyn över all hälso- och sjukvård, det vill säga till-
syn över både offentlig och privat hälso- och sjukvård. Socialstyrelsens 
tillsyn var då ursprungligen i huvudsak fokuserad på individtillsyn av 
hälso- och sjukvårdspersonal. Regeringen påpekar dock att det ankom-
mer på den som anlitar ett laboratorium som inte leds av en legitimerad 
yrkesutövare att kontrollera att laboratoriet uppfyller de krav som ställs. 
Det betyder att den vårdgivare som anlitar ett laboratorium har skyldig-
het att kontrollera att gällande krav efterlevs.

I fallet som refereras nedan fann Regeringsrätten att en ägare till en 
privat sjukvårdsinrättning tillhörde hälso- och sjukvårdspersonalen, efter-
som han ansågs ha biträtt en legitimerad yrkesutövare.

I RÅ 1997 not 28 ansåg Regeringsrätten att ägaren till en privat sjukvårds-
inrättning tillhörde hälso- och sjukvårdspersonalen eftersom han regelbun-
det biträdde legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. En patient som hade 
genomgått en hårtransplantation anmälde ägaren för felaktig information 
om behandlingen samt att han tillåtit en läkare, vilken också anmälts, att 
ut  föra operationen. 

HSAN tog inte upp anmälan mot ägaren till prövning eftersom han 
inte ansågs tillhöra hälso- och sjukvårdspersonalen i enlighet med den då 
gällande TL. Patienten överklagade, liksom Socialstyrelsen. Socialstyrelsen 
anförde att ägaren regelbundet assisterade legitimerad personal på kliniken, 
att han i det aktuella fallet informerat patienten om olika ingrepp, ritat ut 
den tänkta hårlinjen samt eventuellt assisterat vid operationen. Socialstyrel-
sen hade tidigare på grund av flera anmälningar inspekterat verksamheten 
och även då stod det klart att ägaren var mycket involverad i behandlingen 
av patienterna. Kammarrätten konstaterade att det av TL:s förarbeten fram-
går att tillämpningsområdet inte endast omfattar anställd personal. Lagen 
är tillämplig även avseende uppdragstagare eller frivillig medhjälpare, det är 
anknytningen till de hälso- och sjukvårdande uppgifterna som är avgöran-
de, inte anställningsformen, vidare krävs en viss varaktighet. Kammarrätten 

618 Prop 1993/94:149 s 59.
619 A prop s 117.
620 A prop s 59.
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fann det visat att ägaren ”i sitt arbete som föreståndare för kliniken biträder 
med hälso- och sjukvårdande uppgifter i sådan utsträckning och med sådan 
regelbundenhet att han bör anses tillhöra hälso- och sjukvårdspersonalen i 
TL:s mening”. ärendet återförvisades till HSAN varvid ägaren överklagade 
kammarrättens beslut om återförvisning till HSAN. 

Regeringsrätten fastställde kammarrättens dom och återförvisade målet 
till HSAN för prövning eftersom ägaren ansågs tillhöra hälso- och sjuk-
vårdspersonalen.

Omfattningen och den varaktiga anknytningen tycks ha varit avgörande 
för bedömningen av om ägaren skulle anses tillhöra hälso- och sjukvårds-
personalen eller inte genom att biträda en legitimerad person.

Vårdbiträden och undersköterskor inom socialtjänsten är i vissa fall 
att betrakta som hälso- och sjukvårdspersonal om de anses biträda en 
legitimerad person i dennas yrkesutövning. I den allmänna motiveringen 
till ÅL framhålls att en icke legitimerad person inte är att betrakta som 
hälso- och sjukvårdspersonal om hon inom den kommunala vården på 
en boendes förfrågan hjälper denna med till exempel medicinintaget.621 
Det kommenteras inte vidare, men skälet torde vara att hjälp med att ta 
medicin inom den kommunala vården som regel räknas som egenvård 
och inte hälso- och sjukvård. I ett avgörande från 1995 fann kammar-
rätten att två vårdbiträden inte ansågs ha biträtt legitimerad yrkesutövare 
och att de därmed inte heller tillhörde hälso- och sjukvårdspersonalen.622

En rullstolsburen man med amputerat ben bodde sedan ett par dagar på ett 
ålderdomshem, då hans rullstol välte. Under natten fick mannen värktablet-
ter mot smärtor i benet. Påföljande dag transporterades han till sjukhus där 
det konstaterades att hans ben var brutet på två ställen. Patienten avled sju 
dagar senare.

Mannens barnbarn anmälde två vårdbiträden till HSAN för felaktig 
behandling. Vårdbiträdena anförde att de hjälpt patienten upp från golvet 
till stående ställning. Patienten uppgav att han enbart hade ont i knäet. 
Vårdbiträdena tittade ofta till honom under kvällen och eftersom han inte 
klagade över värk i benet trodde de inte att något var brutet. Av den anled-
ningen fann de inte heller anledning att ringa sjuksköterskan. Muntlig rap-
port lämnades dock till det vårdbiträde som avlöste de två vårdbiträdena 
klockan 21.15.

Kammarrätten ansåg sig inte inom ramen för sin prövning av ett överkla-
gande lämna allmänna klarlägganden av när personal vid olika slags boen-
den omfattas av äTL. Enligt kammarrättens bedömning utgjorde ålder-
domshemmet inte en sådan vårdinrättning som avsågs i 1 § 1 p äTL. Vidare 
ansåg kammarrätten inte att det framkommit något i målet som visade att 

621 Prop 1993/94:149 s 59.
622 Kammarrätten i Stockholm mål nr 2131-1995.
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vårdbiträdena biträtt en legitimerad yrkesutövare. Någon laglig grund för 
att meddela disciplinpåföljd ansågs därmed inte föreligga och kammarrätten 
undanröjde HSAN:s beslut.

De båda vårdbiträdena ansågs alltså inte tillhöra hälso- och sjukvårdsper-
sonalen eftersom de varken var verksamma vid en vårdinrättning i lagens 
mening, eller hade biträtt en legitimerad yrkesutövare. Vårdbiträdena 
gjorde aldrig någon medicinsk bedömning och tog inte kontakt med 
någon legitimerad yrkesutövare, därmed biträdde de inte heller någon 
sådan person. Någon disciplinpåföljd kunde inte åläggas dem, eftersom 
det inte fanns någon laglig grund för detta.

I mål 13105-1999 prövade länsrätten i Stockholm bland annat om två 
undersköterskor i inom socialtjänsten kunde anses tillhöra hälso- och sjuk-
vårdspersonalen. Omständigheterna i målet var följande. En kvinna insjuk-
nade med kräkningar och värk i benen och hennes make tillkallade perso-
nal genom att använda sitt trygghetslarm. De två undersköterskorna som 
anlände fann kvinnan på badrumsgolvet. De kontaktade nattdistriktssköter-
skan som gav instruktioner att dagdistriktssköterskan, som skulle börja sitt 
arbetspass 45 minuter senare, skulle kontaktas. Patienten avled samma dag.

Kvinnans dotter anmälde nattdistriktssköterskan och de båda underskö-
terskorna till HSAN för att ha felbedömt moderns tillstånd. I målet fram-
kom att undersköterskorna fått problem med att få tag på rätt sjuksköterska 
eftersom trygghetsjouren vid larmet vänt sig till fel undersköterskepatrull 
och till fel huvudman. I stället för landstingets hemsjukvård hade man vänt 
sig till kommunens hemsjukvård, vilket bidrog till att dagsköterskan blev 
fördröjd. HSAN prövade inte anmälan mot de båda undersköterskorna 
eftersom nämnden ansåg att de hade arbetat i egenskap av socialtjänstperso-
nal. Ansvarsnämnden ansåg inte heller att undersköterskorna biträtt någon 
legitimerad personal vid händelsen.

Dottern överklagade HSAN:s beslut. även Socialstyrelsen överklagade 
HSAN:s beslut och yrkade att undersköterskorna skulle åläggas disciplin-
påföljd. Socialstyrelsen ansåg att undersköterskorna efter telefonsamtalet 
med nattdistriktssköterskan biträtt henne i hennes yrkesutövning och att 
de därför skulle betraktas som hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare ansåg 
Socialstyrelsen att undersköterskorna haft ett medicinskt ansvar för patien-
ten så länge de inte lämnat rapport om händelsen till annan hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Länsrätten konstaterade inledningsvis att undersköterskorna vid tillfället 
var anställda av Maria Gamla Stans stadsdelsförvaltning och därmed tillhör-
de socialtjänstpersonalen. Undersköterskorna hade svarat på larm från kvin-
nan. De hade bland annat tagit pulsen på kvinnan och därefter kontaktat 
den distriktssköterska som hade beredskap i hemmet. Distriktssköterskans 
bedömning av kvinnans hälsotillstånd baserades på undersköterskornas 
uppgifter och iakttagelser. Enligt länsrätten hade undersköterskorna genom 
att de haft telefonkontakt med distriktssköterskan och att de agerat efter 
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hennes instruktioner, ansetts biträda distriktssköterskan i hennes yrkesutöv-
ning. Länsrätten återförvisade målet till HSAN i den del som rörde anmälan 
mot undersköterskorna för prövning i sak.

Undersköterskorna i målet ansågs ha biträtt distriktssköterskan eftersom 
de gjorde en medicinsk iakttagelse som den legitimerade yrkesutövaren 
i sin tur baserade sin bedömning på. Länsrätten fann att de båda under-
sköterskorna biträtt en legitimerad yrkesutövare och därmed tillhörde de 
hälso- och sjukvårdspersonalen.623 Det kan konstateras att för att anses ha 
biträtt en legitimerad yrkesutövare, och därmed anses tillhöra hälso- och 
sjukvårdspersonalen, är det anknytningen till de hälso- och sjukvårdande 
uppgifterna som är avgörande. Det krävs tydliga instruktioner från den 
legitimerade och det förutsätts någon form av agerande från den biträ-
dandes sida.

5.3.4 Annan särskilt utpekad hälso- och sjukvårdspersonal
Höga krav ställs på läkemedelshanteringen och därmed även på den per-
sonal som har ansvar för denna. Korrekt iordningsställande och expe-
diering av läkemedel utgör en viktig patientsäkerhetsaspekt. I 1:4 fjärde 
punkten PSL föreskrivs att apotekspersonal som tillverkar eller expedierar 
läkemedel eller lämnar råd och upplysningar tillhör hälso- och sjukvårds-
personalen. även personal vid Giftinformationscentralen som lämnar råd 
eller upplysningar tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen, vilket framgår 
av 1:4 femte punkten PSL, liksom personal vid larmcentral och sjuk-
vårdsrådgivning som förmedlar hjälp eller lämnar råd och upplysning-
ar till vårdsökande enligt 1:4 sjätte punkten PSL. I förarbetena till ÅL 
framhålls att bestämmelsen gäller sådan personal som besvarar frågor om 
sjukdomstillstånd och eventuell egenvård.624 Förutsättningen är just att 
det är fråga om att förmedla eller lämna hjälp vid vårdbehov. Detta kan 
illustreras genom följande fall från HSAN.

I HSAN 1320/04 hade en mamma till en avliden kvinna anmält den per-
sonal vid SOS Alarm AB som tog emot samtal från dottern. Kvinnan, som 
uppgav sig vara knivhotad, hade inom loppet av tio minuter ringt två gånger 
till SOS Alarm. Polis kom, men ingen ambulans. HSAN konstaterade att 
utredningen visat att kvinnan vid sina kontakter med larmcentralen begärt 
polishjälp, men inte sökt vård. Enligt HSAN:s uppfattning hade därmed 
larmoperatörerna som handlagt hennes begäran inte tillhört hälso- och sjuk-

623 HSAN:s registrator har uppgett att det återförvisade ärendet inte går att finna, 2009-
04-22.
624 Prop 1994/95:149 s 117.
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vårdspersonalen enligt bestämmelserna i LYHS. Ansvarsnämnden tog därför 
inte upp anmälan till prövning.

Patientsäkerhetsintresset gör sig gällande även vid rådgivning per tele-
fon.625 De råd och den hjälp som förmedlas har stor betydelse för patien-
ten, samtidigt som telefonrådgivning ställer stora krav på den personal 
som är verksam vid sådana inrättningar. Personer som omfattas av 1:4 
sjätte punkten PSL är till exempel larmoperatörer vid SOS Alarm AB, 
sjuksköterskor anställda vid Sjukvårdsrådgivningen AB eller sådan sjuk-
vårdsrådgivning som bedrivs privat. Sjukvårdsrådgivning per telefon 
förekommer även vid vårdcentraler och i dessa fall kan flera av punkterna 
i 1:4 PSL vara aktuella. är det en sjuksköterska som förmedlar råd och 
hjälp omfattas hon av första punkten, vare sig det är fråga om en offent-
lig eller en enskild vårdcentral eftersom hon har legitimation. Skulle det 
däremot vara en undersköterska som förmedlar råden tillhör hon hälso- 
och sjukvårdspersonalen med stöd av 1:4 andra punkten PSL under för-
utsättning att hon är verksam inom den offentliga vården. Skulle det vara 
fråga om enskilt driven vårdcentral är undersköterskan att betrakta som 
hälso- och sjukvårdspersonal enligt 1:4 tredje punkten PSL endast om 
hon biträder en legitimerad yrkesutövare. Möjligen skulle hon kunna till-
höra hälso- och sjukvårdspersonal enligt 1:4 femte punkten PSL om det 
är fråga om verksamhet vid larmcentral.

Genom föreskrifter kan regeringen i enlighet med 1:4 tredje stycket 
PSL meddela att även andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och 
sjukvården ska omfattas av lagen. I äTL fanns bestämmelser som gav 
Socialstyrelsen möjlighet att, efter regeringens bemyndigande, föreskriva 
att andra grupper skulle omfattas av lagen. Med stöd av bemyndigandet 
meddelade Socialstyrelsen föreskrifter avseende larmoperatörer (SOSFS 
1987:3) och arbetsterapeuter (SOSFS 1987:23). Socialstyrelsens bemyn-
digande återtogs dock genom ÅL:s införande då regeringen ansåg att en 
utvidgning av lagens tillämpningsområde med hänsyn till den betydelse 
bindande föreskrifter kan ha för den enskilde yrkesutövaren och dennas 
rättssäkerhet endast skulle kunna göras av regeringen.626

Den som i annat fall, i enlighet med föreskrifter som utfärdats med 
stöd av lagen, tillhandahåller tjänster inom yrket under tillfälligt besök i 
Sverige utan att ha svensk legitimation för yrket, tillhör också hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Detta framgår av 1:4 sjunde punkten PSL. I special-
motiveringen till bestämmelsen i ÅL anges att vissa medborgare i en stat 
som omfattas av EES-avtalet är behöriga att tillhandahålla tjänster inom 

625 Socialstyrelsen, Sjukvårdsrådgivning.
626 Prop 1993/94:149 s 58 ff.
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hälso- och sjukvården utan att ha svensk legitimation.627 Genom bestäm-
melsen omfattas även dessa personer av hälso- och sjukvårdspersonalens 
skyldigheter och av Socialstyrelsens tillsyn. Som framhållits tidigare utgör 
legitimationen en kvalitetsstämpel som ger patienter information om att 
den legitimerade besitter vissa kunskaper och kompetens och att samhäl-
let utövar tillsyn över henne. En person från ett annat EES-land får alltså 
tillfälligt utöva yrket här i landet utan en svensk legitimation, men är 
underkastad både svensk lagstiftning och Socialstyrelsens tillsyn. Frågan 
är i vilka situationer som bestämmelserna om personer på tillfälligt besök 
kan bli tillämplig. Om personen tillfälligt utövar yrket i Sverige utan 
svensk legitimation, men kan anses verksam vid sjukhus eller en annan 
vårdinrättning tillhör hon hälso- och sjukvårdspersonalen enligt andra 
punkten. Om hon i annat fall biträder en legitimerad person tillhör den 
besökande hälso- och sjukvårdspersonalen enligt tredje punkten. Det 
framstår som att sjunde punkten är avsedd att bli tillämplig om personen 
i fråga tillfälligt tillhandahåller hälso- och sjukvård på någon annan plats 
än vid sjukhus eller annan vårdinrättning där någon svensk legitimerad 
person inte finns tillgänglig. Ett annat alternativ kan vara om personen 
tillhandahåller hälso- och sjukvård på en vårdinrättning så tillfälligt att 
det inte kan vara fråga om någon erforderlig anknytning.

5.3.5 Utövare av alternativmedicinsk verksamhet
Patienterna är fria att vända sig till den traditionella och etablerade hälso- 
och sjukvården eller till aktörer som är verksamma inom alternativ- eller 
komplementärmedicin.628 Alternativ- eller komplementärmedicinsk verk-
samhet, eller för att använda det ålderdomliga uttrycket kvacksalveri, är 
sådan verksamhet som inte erkänns av den traditionella skolmedicinen 
och som bedrivs utanför den etablerade hälso- och sjukvården.629 I 5:1 PSL 
stadgas att bestämmelserna gäller den som yrkesmässigt undersöker annans 
hälsotillstånd eller behandlar annan för sjukdom eller därmed jämförligt 
tillstånd genom att vidta eller föreskriva åtgärder i förebyggande, botande 
eller lindrande syfte. Bestämmelserna gäller inte den som enligt 1:4 PSL 
tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen.

I den allmänna motiveringen intog regeringen den principiella stånd-
punkten att även från rättssäkerhetssynpunkt, och särskilt med beaktande 
av den grundlagsskyddade närings- och yrkesfriheten, ska varje begränsning 

627 Prop 1993/94:149 s 118. 
628 Exempel på sådana verksamheter är homeopati, kiropraktik, zonterapi, aromaterapi 
och örtmedicin.
629 SOU 2004:123 s 33.
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av yrkesutövningen inom hälso- och sjukvården ske i lagform.630 Av författ-
ningskommentaren framgår att ”[u]tgångspunkten är att det är tillåtet för 
var och en att vara verksam på hälso- och sjukvårdens område och i sam-
band därmed tillämpa t ex alternativmedicinska behandlingsmetoder”.631 
Vidare konstaterar regeringen att denna frihet begränsas av bestämmelserna 
i dåvarande fjärde kapitlet LYHS och att det för den som tillhör hälso- och 
sjukvårdspersonalen finns andra begränsningar.632 Ett exempel på en sådan 
begränsning är att det enligt 6:1 PSL åligger den som tillhör hälso- och 
sjukvårdspersonalen att utöva yrket i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet.

Den fria etableringsrätten på hälso- och sjukvårdens område begrän-
sas således genom bestämmelser i femte kapitlet PSL. Bestämmelserna 
fanns ursprungligen i KvackL. Genom LYHS överfördes bestämmelserna 
i KvackL huvudsakligen oförändrade till fjärde kapitlet LYHS och nu har 
bestämmelserna, endast med några redaktionella ändringar, överförts till 
femte kapitlet PSL. Syftet med bestämmelserna är att ge ett grundskydd 
för de patienter som väljer att vända sig till alternativmedicinska yrkes-
utövare. Detta grundskydd uttrycks i lagtexten genom angivna begräns-
ningar för yrkesutövare som utövar alternativmedicinska metoder.633

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet genom att vidta vissa hälso- 
och sjukvårdande åtgärder, utan att tillhöra hälso- och sjukvårdsperso-
nalen, får enligt 5:1 PSL inte behandla anmälningspliktiga smittsamma 
sjukdomar enligt smittskyddslagen (2004:168), behandla cancer och andra 
elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med 
havandeskap eller förlossning. Yrkesutövaren förbjuds också att undersöka 
eller behandla någon annan under allmän bedövning, lokal bedövning 
genom injektion av bedövningsmedel eller hypnos. Vidare får yrkesutöva-
ren inte behandla någon annan med användande av radiologiska metoder. 
Skriftliga råd eller anvisningar för behandling får inte lämnas utan person-
lig undersökning. Det är inte heller tillåtet att prova ut kontaktlinser.

Slutligen får, enligt vad som stadgas i 5:1 sjätte punkten PSL, den 
som utövar yrkesmässig hälso- och sjukvårdsverksamhet utan att tillhöra 
hälso- och sjukvårdspersonalen inte undersöka eller behandla barn under 
åtta år. I förarbetena till KvackL framhölls att barn är särskilt känsliga och 
utsatta samt utlämnade till föräldrarnas och kvacksalvarens bedömning 
av behandlingens effekt och därför borde skyddas av lagstiftningen.634 

630 Prop 1997/98:109 s 106.
631 A prop s 159.
632 A prop s 160.
633 A st.
634 Kungl Maj:ts prop nr 141 1960 s 153. Se även prop 1997/98:109 s 109.
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Skälet till åttaårsgränsen uppgavs vara att det är vid den åldern som barnet 
börjar skolan och därmed hamnar under regelbunden läkarundersökning 
och kontroll, vilket borde leda till att olämplig kvacksalvarbehandling 
kan uppdagas. Vid åtta års ålder är barnet också så stort att hänsyn måste 
tas till dess egen vilja. Dessutom har barnet nått en sådan ålder då det 
själv kan redogöra för symtom och för effekten av kvacksalvarens behand-
ling, något som enligt departementschefen torde eliminera de mest över-
hängande riskerna för skador av behandlingen.635 I förarbetena till LYHS 
framhåller regeringen att ”omsorgen om patienternas säkerhet måste 
anses väga särskilt tungt när det gäller barn”.636 Åttaårsgränsen bibehölls 
således av omsorg om barnets bästa. även i PSL finns åttaårsgränsen kvar, 
vilket betyder att det fortfarande är tillåtet för en person som sysslar med 
alternativmedicinska metoder att behandla barn som fyllt åtta år.

Eftersom bestämmelserna i femte kapitlet PSL tar sikte på yrkesmässig 
verksamhet faller en person som utan ersättning behandlar en familje-
medlem eller en granne med alternativa behandlingsmetoder utanför 
ramen för dessa begränsningar.637

Den som bryter mot bestämmelserna i femte kapitlet PSL kan träffas 
av ansvarsbestämmelserna som finns i tionde kapitlet PSL. Av 10:6 PSL 
framgår att den som bryter mot någon av bestämmelserna i femte kapitlet 
PSL ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den 
som under utövning av sådan verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet 
tillfogar den undersökta eller den behandlade skada, som inte är ringa, 
eller framkallar fara för sådan skada. Detta gäller oavsett om skadan eller 
faran orsakats av olämplig behandling eller genom avbrott i eller dröjsmål 
med läkarvård. Vidare stadgas i 10:6 PSL att den omständigheten att gär-
ningsmannen på grund av brist i utbildning och erfarenhet inte kunnat 
inse sjukdomens natur eller förutse skadan eller faran inte befriar henne 
från ansvar. En yrkesutövare i denna kategori kan alltså inte undgå ansvar 
genom att åberopa kunskapsbrister som förmildrande omständigheter. 
I 10:7 PSL stadgas slutligen att till ansvar enligt 10:3–6 PSL inte ska 
dömas om gärningen är belagd med strängare straff i annan lag. Detta 
betyder att ansvarsbestämmelserna i tionde kapitlet PSL är subsidiära till 
annan lag och om gärningen är belagd med strängare straff i till exempel 
brottsbalken ska personen dömas till ansvar enligt den lagen. De brott 
som skulle kunna komma ifråga för denna yrkeskategori är till exempel 
misshandel (3:5 BrB) eller vållande till kroppsskada (3:8 BrB).

635 Kungl Maj:ts prop nr 141 1960 s 154. Se även prop 1997/98:109 s 109.
636 Prop 1997/98:109 s 109.
637 A prop s 107.
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En person som ägnar sig åt yrkesmässigt bedriven hälso- och sjukvårds-
verksamhet tillhör antingen hälso- och sjukvårdspersonalen enligt någon 
av punkterna i 1:4 PSL och har därigenom vissa skyldigheter, står under 
Socialstyrelsens tillsyn samt kan åläggas av någon behörighetsinskränkan-
de åtgärd, eller så omfattas hon av bestämmelserna i femte kapitlet PSL. 
En icke legitimerad person, till exempel en undersköterska, kan under 
vissa förutsättningar tillhöra kategorin hälso- och sjukvårdspersonal, men 
om hon på sin fritid bedriver en alternativmedicinsk praktik lyder hon 
under bestämmelserna i femte kapitlet PSL. Legitimerad hälso- och sjuk-
vårdspersonal kan däremot inte omfattas av båda regelsystemen samtidigt 
eftersom legitimationen medför krav på att utöva yrket i överensstäm-
melse med vetenskap och beprövad erfarenhet.638

Av 7:1 PSL framgår att hälso- och sjukvården och dess personal står 
under tillsyn av Socialstyrelsen. Av detta följer att den kategori yrkes-
utövare som avses i femte kapitlet PSL inte står under Socialstyrelsens 
tillsyn. Någon egentlig tillsyn utövas alltså inte över vare sig alternativ-
medicinsk verksamhet eller dess yrkesutövare, men genom domstolarnas 
skyldighet att informera tillsynsmyndigheten om domar i vissa brottmål 
kan Socialstyrelsen få kännedom om omständigheter som skulle kunna 
utgöra grund för ingripande.639 Med stöd av 10:8 PSL kan Socialstyrel-
sen meddela förbud att under viss tid, eller för alltid, utöva verksamhet 
som avses i femte kapitlet PSL mot någon som genom lagakraftvunnen 
dom funnits skyldig till brott som anges i 10:6 PSL. Förbudet får förenas 
med vite. I princip utgör ett sådant förbud även ett förbud mot den fria 
etableringen. Av 7:23 PSL framgår att om Socialstyrelsen får kännedom 
om att någon har brutit mot en bestämmelse som gäller verksamhet som 
står under Socialstyrelsens tillsyn, ska myndigheten vidta åtgärder så att 
bestämmelsen följs. Detsamma gäller om någon som inte tillhör hälso- 
och sjukvårdspersonalen har brutit mot någon av bestämmelserna i 5:1 
punkterna 1–7 PSL.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det i princip råder fri etable-
rings- och näringsfrihet på hälso- och sjukvårdens område.640 Patienten 
har alltid rätt att vända sig till en yrkesutövare av alternativmedicin om 

638 Se t ex Socialstyrelsens uttalande i RÅ 1998 ref 41 I. Se även Johnsson 2010 s 208.
639 Domstolarna är skyldiga att informera Socialstyrelsen enligt förordning (1982:117) 
om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål. Enligt uppgift från Anders 
Verneholt, jurist på kansliet vid Tillsynsenheten, Socialstyrelsen, e-post 2009-04-21, är 
det mycket ovanligt att så sker. Ingen samlad statistik finns, men omkring ett eller ett par 
fall per decennium kan det röra sig om. 
640 Det kan dock konstateras att det inte är helt okomplicerat att klart avgränsa vad som 
avses med hälso- och sjukvårdens område. Gränsen mellan traditionell hälso- och sjuk-
vård och alternativmedicin kan ibland vara oskarp och flytande.
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hon skulle föredra det. En sådan yrkesutövare behöver inte ha någon 
medicinsk utbildning, men till skydd för patientens säkerhet finns vissa 
bestämmelser som ändå begränsar området för vad en alternativmedi-
cinsk yrkesutövare får göra. Samhällets tillsyn över dessa yrkesutövare 
synes dock vara sparsam. Alternativmedicinkommittén diskuterade ett 
register  över utövare av alternativmedicin, och år 2004 lade AKM-register-
utredningen fram ett förslag till ett nationellt register över yrkesut övare av 
alternativ- eller komplementärmedicin.641 Något sådant register har ännu 
inte införts. Det vore önskvärt att även alternativmedicinska yrkesutövare 
stod under någon form av tillsyn eftersom sådan verksamhet också kan 
medföra risker för skador i samband med behandling. Som diskuterats 
i avsnitt 1.3.1 har dock införandet av uttrycket ”därmed jämförlig verk-
samhet” i 1:3 PSL indirekt medfört en form av tillsyn av alternativmedi-
cinsk verksamhet.

5.4  Skyldigheter med anknytning till medicin ska 
kvalitetskrav samt personalens  kompetens

5.4.1 Vetenskap och beprövad erfarenhet

5.4.1.1 Inledning
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta framgår 
av 6:1 PSL. Eftersom vetenskap och beprövad erfarenhet utgör grunden 
för vård av god kvalitet är detta krav, från patientsäkerhets- och kvalitets-
säkringssynpunkt, ett av de allra viktigaste. Begreppet har funnits inom 
hälso- och sjukvården i mer är 100 år. Redan i 1890 års läkarinstruktion 
stadgades i 59 § att:

”[h]varje läkare, antingen han är i tjenst anställd eller enskildt meddelar 
läkarevård, åligger: 1:o att åt sjuk, som af honom vårdas, meddela de råd 
och, så vidt möjligt är, egna den behandling, som den sjukes tillstånd fordrar 
och som med vetenskap och bepröfvad erfarenhet öfverensstämmer; […].”642

Kravet reglerades senare i allmänna läkarinstruktionen (1963:34) respek-
tive allmänna tandläkarinstruktionen (1963:666), men inte förrän den 

641 SOU 1989:60 och SOU 2004:123 Ett nationellt register över yrkesutövare av alter-
nativ- eller komplementärmedicin, Betänkande av Utredningen om ett register över per-
soner som utövar alternativ- eller komplementärmedicin (AKM-registerutredningen). 
642 Kongl. Maj:ts Nådiga Instruktion för läkare, som äro för helso- och sjukvården inom 
visst område anställde, äfvensom för andre, som utöfva läkarekonsten gifven Stockholms 
slott den 31 Oktober 1890. Min kursivering.
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1 juli 1994 infördes principen om vetenskap och beprövad erfarenhet i 
lag genom 2 § ÅL. I förarbetena påpekade regeringen att principen vis-
serligen redan gällt alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och 
att den sedan många år varit fast förankrad i hälso- och sjukvården, men 
att det ändå fanns skäl att utvidga principens tillämplighet till att for-
mellt gälla all hälso- och sjukvårdspersonal.643 Vidare framhålls att prin-
cipen om vetenskap och beprövad erfarenhet inte borde vara begränsad 
till den medicinska verksamheten, utan att den även skulle tillämpas 
på närliggande vetenskaper med betydelse för undersökningen, vården 
eller behandlingen av en patient. Som exempel härpå angavs psykologisk 
vetenskap.

5.4.1.2 Innebörd
Trots att begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet har använts länge 
inom hälso- och sjukvården, är innebörden inte helt klarlagd och någon 
legaldefinition finns inte. I sitt huvudbetänkande från 1989 konstaterar 
Alternativmedicinkommittén att lagstiftaren varken analyserat begreppet 
eller beskrivit dess innebörd.644 Kommittén hänvisar därför till ett svar 
till en enskild läkare år 1976 där Socialstyrelsen tillkännagav sin tolkning 
av begreppet.645

”Ur juridisk synvinkel innebär uttrycket att läkaren i sin yrkesmässiga ut -
övning har att beakta såväl vetenskap som beprövad erfarenhet. Författ-
ningstexten innebär sålunda ett ”både och” – inte ett ”antingen eller”. När 
exempelvis en ny behandlingsmetod introduceras saknas självklart erfaren-
het. Det vetenskapliga underlaget får vara grunden för att metoden accep-
teras eventuellt efter erfarenheter vunna vid försök på djur. I andra fall kan 
långvarig klinisk erfarenhet vara det dominerande underlaget för att en 
behandlingsmetod accepteras medan de teoretiska och/eller experimentella 
vetenskapliga bevisen för dess effektivitet kan vara begränsade.

I vissa fall har socialstyrelsen utfärdat anvisningar till ledning för medici-
nalpersonalen i vissa konkreta situationer t ex angående hur vissa sjukdoms-
tillstånd bör diagnostiseras eller behandlas. I de fall särskilda anvisningar 
eller föreskrifter finns utfärdade innebär kravet på vetenskap och beprövad 
erfarenhet naturligtvis att sådana anvisningar följs.”

Socialstyrelsens yttrande ger uttryck för krav på både vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Samtidigt påpekar Socialstyrelsen att det ofta sak-
nas erfarenhet när en ny behandlingsmetod införs, vilket medför att det 

643 Prop 1993/94:149 s 65. 
644 SOU 1989:60 s 59.
645 A st.
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vetenskapliga underlaget får utgöra grunden för att metoden accepteras. 
När Socialstyrelsen avgav yttrandet gällde kravet på vetenskap och beprö-
vad erfarenhet formellt endast läkare och tandläkare. I yttrandet anför 
Socialstyrelsen att myndighetens anvisningar ska följas vilket torde inne-
bära att dessa, enligt Socialstyrelsen, ger uttryck för vad som är vetenskap 
och beprövad erfarenhet.

även i förarbetena till ÅL hänvisas till Socialstyrelsens yttrande i fråga 
om vad som avses med begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet.646 
Regeringen framhåller att det omöjligen kan ställas samma krav på alla 
som är verksamma inom hälso- och sjukvården och att de krav som ställs 
på var och en måste nyanseras mot bakgrund av utbildning och erfaren-
het. Inom ramen för den enskildes erfarenhet och utbildning ska hon 
utföra sitt arbete i överensstämmelse med de uppställda kraven på veten-
skap och beprövad erfarenhet. Någon tolkning av begreppet har inte 
senare företagits i lagförarbeten.647

År 1994 konstaterar Rynning att begreppet synes innefatta ett rent 
medicinsk-tekniskt ställningstagande beträffande vilken metod som kan 
anses godtagbar för att uppnå ett visst resultat, oberoende av om resulta-
tet i sig är eftersträvansvärt av medicinska, etiska eller andra skäl.648 Som 
exempel nämner hon att HSAN funnit att rituell omskärelse av pojkar 
inte ansetts felaktig så länge det medicinsk-tekniska tillvägagångssättet 
inte strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare pekar Ryn-
ning på att begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet också ansetts 
utgöra en etisk dimension, till exempel i fråga om icke beslutskompetenta 
döende patienter och vilka åtgärder som kan anses meningslösa ur medi-
cinsk synpunkt. Om en åtgärd varken kan bota eller lindra, är den utan 
mening ur medicinsk synpunkt, samtidigt kan den te sig meningsfull för 
patienten. Läkaren får i ett sådant fall ta ställning till och värdera åtgär-
dens effekter. Rynning anför vidare att för att en åtgärd ska anses förenlig 
med vetenskap och beprövad erfarenhet torde det fordras att resultatet 
av en omdömesgill avvägning mellan kortsiktiga och långsiktiga effekter 
talar för att åtgärden genomförs.649

År 1988 framhåller René en övergripande definition av begreppet 
vetenskap och beprövad erfarenhet.650 Han menar att ”det är den för 

646 Prop 1993/94:149 s 65.
647 Ds 2008:47 s 76.
648 Rynning 1994 s 137.
649 A a s 138.
650 René, N, Odontologiska ansvarsfrågor 1947–1983 s 180. Det material som René har 
studerat utgörs visserligen av ansvarsärenden avseende odontologiska behandlingar, men 
hans definition av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet kan ändå anses ha giltig-
het inom området för hälso- och sjukvården.
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tillfället och för landet gemensamma och samlade banken av vetande 
och synen på detta vetandes praktiska konsekvenser i det enskilda fallet”. 
Vidare påpekar han att begreppet också kan liknas vid ”en sfär, som hela 
tiden växer och rör sig i olika riktningar under påverkan av olika kraf-
ter.” Vetenskap och beprövad erfarenhet bestäms inte nationellt, utan det 
är det professionella kollektivet och den samlade kunskapen som avgör 
innehållet i begreppet. Detta kan i sin tur medföra att till exempel det 
svenska läkarkollektivet anser att viss metod saknas vetenskaplig evidens 
och därför inte använder denna metod, medan det tyska läkarkollektivet 
funnit att metoden har tillräcklig evidens för att kunna användas.

I sin avhandling nämner René bland annat ett JO-uttalande angående 
akupunktur där en läkare hade anmält Socialstyrelsen till JO.651 I JO:s 
utredning anges att ”vad som utgör vetenskap och beprövad erfarenhet 
ytterst utformas av medicinalväsendets ansvarsnämnd [HSAN] och de 
allmänna domstolarna i samband med handläggning av frågor om fel 
eller försummelse av läkare”. JO anför också att Socialstyrelsen i avsaknad 
av författningsstöd saknar befogenhet att enbart på grundval av en egen 
bedömning av en läkemetods förenlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet meddela föreskrifter som är avsedda att förhindra användandet 
av metoden.652 Enligt JO åligger det i första hand den enskilde läkaren 
att bedöma vad som i behandlingshänseende är förenligt med vetenskap 
och beprövad erfarenhet. I andra hand skulle det åligga Medicinalväsen-
dets ansvarsnämnd, numera HSAN, att i samband med prövning av dis-
ciplinansvar fastställa om en viss behandling är förenlig med vetenskap 
och beprövad erfarenhet. Sammantaget ansåg JO att om Socialstyrelsen i 
något fall inte vill nöja sig med att utfärda oförbindande råd och rekom-
mendationer återstår möjligheten att hänskjuta fall till HSAN för av -
görande om en viss handling utförts i strid med kravet om vetenskap och 
beprövad erfarenhet.653

Westerhäll kommenterar Renés definition och framhåller att det vore 
svårt att konkretisera begreppet mer med ”hänsyn till […] disciplinernas 
mångfald och till begreppet dynamiska karaktär”.654 Hon konstaterar att 
JO i uttalandet som behandlas av René anfört att det är den medicinska 
vetenskapen som i första hand avgör vad som är förenligt med veten-
skap och beprövad erfarenhet. Westerhäll anser att det är uteslutet att 
begreppet skulle ha något specifikt juridiskt innehåll, som inte samtidigt 

651 René s 10 med hänvisning till JO 211/75, beslut 1976-01-15.
652 A a s 11.
653 A st.
654 Westerhäll 1990 s 320.
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motsvaras av ett medicinskt eller odontologiskt innehåll.655 Att hänvisa 
till juridisk-tekniska omständigheter skulle, enligt Westerhäll, medföra 
att begreppet förlorar i trovärdighet eftersom jurister inte har någon sak-
kunskap rörande vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet inom 
medicinska och odontologiska discipliner.656 Endast företrädare för disci-
plinerna själva besitter denna sakkunskap och Westerhäll påpekar avslut-
ningsvis att sakkunnigas vägledande uttalanden måste överensstämma 
med intentionerna i den rättsliga regleringen.

Beträffande frågan om när en ny metod övergår till att betraktas som 
förenlig med vetenskap framhåller även Rynning att bedömningen lig-
ger hos den behandlande läkaren, men att dennas ställningstagande kan 
ifrågasättas och efter anmälan prövas av HSAN och förvaltningsdom-
stolarna.657 Hon konstaterar att innebörden av begreppet vetenskap och 
beprövad erfarenhet ytterst fastställs av Högsta förvaltningsdomstolen658 
eller Högsta Domstolen.

Sammantaget kan sägas att innebörden av begreppet vetenskap och 
beprövad erfarenhet inte är statisk utan ändrar sig över tid. Behandlingar 
som tidigare ansetts utgöra alternativa behandlingsmetoder har seder-
mera ansetts utgöra vetenskap och beprövad erfarenhet. Som ett exempel 
kan nämnas akupunkturbehandlingar som sedan 1982 tillhör erkända 
behandlingar.659 Det finns en koppling mellan medicinsk och juridisk 
sakkunskap för att ge begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet ett 
innehåll. HSAN och domstolarna är som nyss nämnts de instanser som i 
sista hand har att pröva om en viss behandling stämmer överens med vad 
som anses utgöra vetenskap och beprövad erfarenhet vid en viss tidpunkt.

5.4.1.3 Evidensbaserad vård
Ett sätt att utöva yrkesverksamheten i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet är att använda sig av evidensbaserad vård. Med 
uttrycket avses en medveten och systematisk strävan att bygga vården på 
bästa möjliga vetenskapliga grund, evidens.660 Den evidensbaserade vår-
den medför att hälso- och sjukvårdspersonal kan fatta sina beslut på bästa 

655 Westerhäll 1990 s 320 f.
656 A a s 321.
657 Rynning 1994 s 130.
658 Den 1 januari 2011 bytte Regeringsrätten namn till Högsta förvaltningsdomstolen 
(HFD).
659 SOU 1989:60 s 192.
660 SBU:s webbplats www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Vad-innebar-evidensbaserad-
vard/, besöksdatum 2010-07-01.
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tillgängliga vetenskapliga resultat och välgjorda undersökningar som ett 
komplement till annan kunskap och i samråd mellan patient och hälso- 
och sjukvårdspersonal. Genom att på vetenskaplig grund utvärdera vilka 
metoder som fungerar bra och vilka som fungerar otillfredsställande utar-
betas vad som avses med evidensbaserad vård.

På uppdrag av regeringen utvärderar SBU olika metoder i vården ur ett 
samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv med syftet 
att ta fram ett opartiskt och vetenskapligt baserat beslutsunderlag. Gamla 
och ineffektiva metoder för vård och behandling måste utrangeras för att 
lämna plats åt nya och mer effektiva metoder.661 SBU har en viktig roll i 
kvalitetssäkringsarbetet genom att utvärderingarna kan leda till att ineffek-
tiva metoder eller att metoder som inte är kostnadseffektiva utmönstras. 
De utvärderingar som SBU producerar medför att effektiva metoder får 
större genomslag, vilket i sin tur bidrar till att säkerställa att patienten får 
bästa möjliga vård. 

När det gäller införande av nya läkemedel finns rigorösa procedurer 
stadgade i läkemedelslagen (1992:859) och läkemedelsförordningen 
(2006:272), men avseende andra nya medicinska behandlingsmetoder 
finns ingen motsvarande reglering förutom stadgandet i 6:1 PSL om att 
vården och behandlingen ska ske i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Genom SBU:s arbete erhålls kunskap om vilka meto-
der som fungerar och vilka som inte har vetenskapligt stöd.

Från och med den 1 juli 2010 finns dock i 2 h § HSL ett lagstadgat 
krav på att vårdgivaren ska se till att nya diagnos- och behandlingsmeto-
der, som kan ha betydelse för människovärde och integritet, har bedömts 
från individ- och samhällsetiska aspekter innan de börjar tillämpas i 
hälso- och sjukvården. Det bör påpekas att det är vårdgivaren som gör 
denna bedömning, se ovan avsnitt 3.4.2.7.

5.4.1.4 Krav och kompetensutveckling 
Trots att all vård och behandling ska ske i enlighet med vetenskap och 
beprövad erfarenhet ställs inte samma krav på alla som är verksamma 
inom hälso- och sjukvården. Kraven måste nyanseras och den enskilda 
yrkesutövarens skyldigheter måste bedömas mot bakgrund av hennes 
utbildning, erfarenhet och kompetens.662 Det kan till exempel inte ställas 
samma krav på en AT-läkare som på en läkare med specialistkompetens.

661 SBU:s webbplats www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Vad-innebar-evidensbaserad-
vard/ besöksdatum 2010-07-01.
662 Prop 1993/94:149 s 65.
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I författningskommentaren till ÅL framhålls att kravet att bedriva vården 
i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet bland annat 
innebär ”att personalen är skyldig att känna till och iaktta de föreskrifter 
och allmänna råd som Socialstyrelsen kan ha meddelat angående vården i 
egenskap av central tillsynsmyndighet”.663 Detta ställer höga krav på hälso- 
och sjukvårdspersonalen med tanke på den omfattande mängd föreskrifter 
och allmänna råd som Socialstyrelsen utfärdar. Det ställer också krav på 
vårdgivaren som har ansvar för att se till att personalen ges möjlighet till 
kompetensutveckling. Socialstyrelsen har också i 4:3 tredje punkten i sina 
verkställighetsföreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet 
och patientsäkerhet, ställt krav på att ledningssystemet ska säkerställa att 
det finns planer för personalens kompetensutveckling utifrån verksamhe-
tens behov. I Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, som från och 
med 1 januari 2012 ersätter 2005 års föreskrifter, finns dock inte några 
uttryckliga krav på att vårdgivarens ledningssystem ska säkerställa före-
komst av kompetensutvecklingsplaner för verksamhetens personal. Detta 
betyder emellertid inte att vårdgivaren inte längre måste säkerställa före-
komsten av sådana rutiner. Genom vårdgivarens analys och uppföljning av 
den egna verksamheten synliggörs behov av vissa rutiner, såsom till exempel 
planer för personalens kompetensutveckling.

Eftersom begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet är dynamiskt, 
förändras arbetsuppgifter och olika behandlingsmetoder ständigt. Därför 
är det av stor betydelse för såväl patientsäkerhet som kvalitetssäkring att 
hälso- och sjukvårdspersonalen håller sig uppdaterad om utvecklingen 
inom sina respektive specialområden. I förarbetena till ÅL och DpL anförs 
att det är av största vikt för vårdens kvalitet och för patientsäkerheten att 
personalen ständigt söker tillgodogöra sig och tillämpa nya rön i verksam-
heten.664 I författningskommentaren framhålls också att ”personalen måste 
följa utvecklingen inom sina respektive områden så att de vid varje tillfälle 
kan ge den vård som är motiverad med hänsyn till vetenskap och beprövad 
erfarenhet”.665 I förarbetena påpekas att det är angeläget att personalen 
stimuleras till att fördjupa sitt kunnande och att ansvaret för att så sker 
inte enbart ligger på den enskilde individen utan också på arbetsgivaren.666 
Enligt regeringen ansvarar arbetsgivaren för att personalen informeras eller 
får tillfälle att på egen hand informera sig om vilka regler som gäller.667 

663 Prop 1993/94:149 s 118.
664 A prop s 66.
665 A prop s 118.
666 A prop s 66.
667 A st.
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Förarbetsuttalandena är fortfarande gällande eftersom PSL huvudsakligen 
bygger på äldre bestämmelser. I departementspromemorian föreslog utre-
daren en bestämmelse om personalens skyldighet att följa utvecklingen 
inom det egna verksamhetsområdet samt att hålla sig informerad om nya 
rön av betydelse för verksamheten.668 Regeringen ansåg dock att kravet 
tillräckligt tydligt kommit till uttryck genom de allmänna skyldigheterna 
i förening med det personliga yrkesansvaret och därför infördes ingen 
explicit bestämmelse om krav på kompetensutveckling för hälso- och sjuk-
vårdspersonalen.669

Enligt min mening är dock hälso- och sjukvårdspersonalens kompe-
tensutveckling så viktig för patientsäkerheten att det finns skäl att överväga 
lagreglering. Ett lagstadgat krav på bibehållande av kompetens och kompe-
tensutveckling i kombination med regelbundna kunskapskontroller skulle 
sannolikt kunna utgöra ett sätt för att åstadkomma säkrare vård.670 Som 
framgått åligger det visserligen redan hälso- och sjukvårdspersonalen att 
tillgodogöra sig och tillämpa nya rön, liksom det åligger vårdgivaren att se 
till att personalen stimuleras till att bibehålla och utveckla sin kompetens. 
Det är dock svårt att följa upp och kontrollera om detta verkligen görs. 
även om Socialstyrelsen numera i allt högre grad fokuserar på systemfel i 
fråga om inträffade händelser, är det ändå avgörande att hälso- och sjuk-
vårdspersonalen har rätt kompetens för att utöva sina arbetsuppgifter så att 
patientsäkerheten inte äventyras.

Med tanke på att regler som egentligen har funnits sedan flera år nu 
genom PSL ytterligare förtydligas anser jag att regeringen bör utreda 
möjligheten att lagstifta om regelbunden kontroll av personalens kompe-
tens och kompetensutveckling. Att införa ytterligare en skyldighet i PSL 
som ålägger hälso- och sjukvårdspersonalen att bibehålla och utveckla sin 
kompetens räcker dock inte. Tillsynsmyndigheten måste samtidigt åläg-
gas att kontrollera om vårdgivarens rutiner för personalens kompetens-
utveckling är tillräckliga och om vårdgivaren i sin egenkontroll systema-
tiskt följer upp detta. En särskild avdelning hos Socialstyrelsen – eller en 
helt ny myndighet – skulle kunna åläggas att hantera den återkommande 
kompetenskontrollen och utfärda ett slags tidsbegränsat kompetensbevis 
för hälso- och sjukvårdspersonalen. Det skulle också vara tänkbart att 
införa samma kontrollsystem som från och med år 2012 införs i England 
i vilket legitimerade läkare regelbundet vart femte år måste visa att de är 

668 Ds 1992:61 s 16.
669 Prop 1993/94:149 s 66.
670 Regelbundna kompetenskontroller föreslås av HSAN. HSAN:s remissvar över betän-
kandet Patientsäkerhet – Vad har gjorts? Vad behöver göras? SOU 2008:117 s 6.
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uppdaterade och lämpliga att fortsätta arbeta som läkare.671 Varje läkare 
kommer att vara kopplad till en Responsible Officer som vart femte år ska 
ge General Medical Council en rekommendation huruvida den enskilde 
läkarens legitimation ska förlängas eller inte.

5.4.1.5 Utrymme för undantag?
År 1989 påpekade Alternativmedicinkommittén att rättsläget för gräns-
landet till alternativmedicin var oklart eftersom det inte fanns några pre-
judiciella avgöranden till vägledning.672 Kommittén föreslog ändå några 
principer för när en legitimerad yrkesutövare kan använda alternativmedi-
cinska metoder och som än idag kan tillmätas betydelse. Enligt kommittén 
får alternativbehandlingen inte vara ett förstahandsval utan måste föregås 
av eller ges parallellt med konventionell terapi och den alternativa meto-
den får inte vara skadlig eller farlig för patienten.673 Det sägs inget om att 
patienten ska vara den som tar initiativet. Däremot anförs att om en patient 
begär att bli behandlad med en alternativmedicinsk metod, har hälso- och 
sjukvårdspersonalen alltid rätt att vägra medverka – ingen är skyldig att 
behandla med metoder som man anser strida mot vetenskap och beprövad 
erfarenhet.674 Utrymmet för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att 
utöva alternativmedicin har senare behandlats av Regeringsrätten.

Fallet RÅ 1998 ref 41 I gällde en legitimerad sjukgymnast som helt slutat 
att utöva traditionell sjukgymnastik och istället sysslade med reflexologi och 
zonterapi. Genom att på skyltar uppge att hon var legitimerad ville hon tala 
om för allmänheten att hon hade gedigna medicinska kunskaper. Socialsty-
relsen yrkade att hennes legitimation skulle återkallas eftersom hon visat sig 
uppenbart olämplig att utöva sitt yrke. I andra hand yrkade Socialstyrelsen 
att hon skulle åläggas disciplinpåföljd eftersom hon uppsåtligen begått ett 
inte ringa fel som inte heller var ursäktligt.

I HSAN gjorde sjukgymnasten gällande att hon tagit bort skylten och 
att hon inte längre angav på visitkort och i telefonkatalog att hon var legi-
timerad. Hon hävdade att hon inte bedrev kombinerad verksamhet, men 
att hon ville behålla sin legitimation om hon i framtiden, av ekonomiska 
skäl, skulle behöva arbeta några dagar som traditionell sjukgymnast såsom 
anställd av någon arbetsgivare. Mot detta anförde Socialstyrelsen att man 
inte kan vara legitimerad yrkesutövare, och därmed arbeta enligt kraven på 
sakkunnig och omsorgsfull vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, 

671 Se General Medical Council:s webbplats avseende revalidation, http://www.gmc-uk.
org/doctors/revalidation.asp, besöksdatum 2011-07-23. 
672 SOU 1989:60 s 60.
673 A st.
674 A bet s 61.
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och samtidigt ägna sig åt alternativa behandlingsmetoder. Vidare framhöll 
Socialstyrelsen att sjuksköterskan var legitimerad sjukgymnast hela dygnet 
och att hon inte kunde frånträda denna egenskap och ansvaret som sådant 
genom att vara i en annan lokal än där hon utövade, eller kunde komma att 
utöva, traditionell sjukgymnastik.675

HSAN konstaterade att sjukgymnasten bedrivit en verksamhet i strid 
med kraven i ÅL, men att det inte fanns tillräckliga skäl att återkalla hennes 
legitimation. Sjukgymnasten ålades en varning. Sjukgymnasten överklagade 
HSAN:s beslut till kammarrätten som dock inte ändrade det överklagade 
beslutet.

Regeringsrätten påpekade att det enligt 2 § ÅL ställs krav på varje legi-
timerad yrkesutövare att utöva sitt yrke i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet samt att detta krav har betydelse för att kvaliteten 
i vården ska kunna tryggas och är grundat på hänsyn till patientsäkerheten.  
Mot bakgrund av vad som framkommit om sjukgymnastens verksamhet 
med alternativmedicinska metoder ansåg Regeringsrätten att det måste 
anses att hon inte handlat i överensstämmelse med vad som enligt 2 § ÅL 
ålegat henne som legitimerad sjukgymnast. Någon alldeles speciell undan-
tagssituation som med hänsyn till humanitetens krav kunnat ge visst utrym-
me för alternativmedicinska metoder förelåg inte. Regeringsrätten ansåg att 
det fel som sjukgymnasten gjort sig skyldig till skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet och inte varit av tillfällig karaktär och inte heller varit ringa eller 
ursäktligt. Regeringsrätten beslutade därför att den ålagda varningen skulle 
kvarstå.

De juridiska instanserna ansåg inte att det fanns något rättsligt utrymme 
för att återkalla sjukgymnastens legitimation, men hennes agerande ansågs 
inte stämma överens med vetenskap och beprövad erfarenhet som hon 
genom sin legitimation förväntades följa. För att understryka att hennes 
handlande inte ansetts acceptabelt för en legitimerad person ålades hon 
en varning. I denna dom öppnar Regeringsrätten emellertid för att det i 
vissa undantagssituationer, av humanitära skäl, skulle kunna finnas visst 
utrymme för legitimerade yrkesutövare att använda alternativmedicinska 
metoder. Domstolen utvecklar dock inte vad som kan anses utgöra en 

675 Tre ledamöter i HSAN anförde avvikande mening och angav att behandling med en 
alternativmedicinsk metod kan godtas under vissa förutsättningar, även när den ges av en 
legitimerad yrkesutövare. Patienten ska ha tagit initiativ till behandlingen, behandlingen 
ska ha getts endast när en verksam behandling saknats eller i vart fall parallellt med en 
sådan behandling. Vidare får den alternativa behandlingen inte medföra någon egentlig 
risk. De tre ledamöterna påpekade (liksom majoriteten) att det för återkallelse av legiti-
mation krävs att det på ett otvetydigt sätt är utrett att den legitimerade genom konkreta 
åtgärder (eller brist på åtgärder) visat en uppenbar olämplighet att utöva yrket samt att de 
omständigheter som Socialstyrelsen åberopat inte visar att så är fallet vilket resulterat i en 
oklarhet i ärendet. Denna oklarhet borde i första hand gå ut över Socialstyrelsen och de 
tre ledamöterna argumenterade för att lämna anmälan utan åtgärd.
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undantagssituation och inte heller vad som avses med humanitära skäl. 
I RÅ 1998 ref 41 II påpekar Regeringsrätten bland annat att rättsläget i 
fråga om hälso- och sjukvårdspersonalens möjligheter att använda alter-
nativmedicinska metoder länge varit delvis oklart.

Fallet gällde en legitimerad sjuksköterska som i aktiebolagsform bedrev alter-
nativmedicinsk verksamhet med bland annat zonterapi, akupunktur och 
naturterapi. Socialstyrelsen anmälde sjuksköterskan till HSAN och yrkade 
att sjuksköterskans legitimation skulle återkallas eftersom hon, genom att 
använda sig av behandlingsmetoder som stred mot vetenskap och beprövad 
erfarenhet och dessutom genom att underlåta att besvara frågor från styrel-
sen, var uppenbart olämplig att utöva yrket. Socialstyrelsen uppgav vidare 
att sjuksköterskan meddelat myndigheten att hon inte ansåg sig tvingad 
att svara på Socialstyrelsens frågor eftersom enbart det faktum att hon var 
legitimerad sjuksköterska inte inneburit att hon stod under Socialstyrelsens 
tillsyn. Såväl HSAN som kammarrätten fann att sjuksköterskan allvarligt 
åsidosatt sina skyldigheter i yrkesutövningen genom att använda alternativ-
medicinska metoder och återkallade därför hennes legitimation.

Regeringsrätten påpekade att rättsläget delvis var oklart i fråga om hälso- 
och sjukvårdspersonalens möjligheter att använda alternativmedicinska 
me  toder. Vidare anförde Regeringsrätten att det efter tillkomsten av ÅL, 
som enligt domstolen gav uttryck för skärpta kvalitetskrav i vården, fanns 
”skäl att hävda att det legala utrymmet för sådan tillämpning har minskat”. 
Den osäkerhet om rättsläget som förelegat medförde dock att det inte fanns 
tillräckliga skäl att anse att sjuksköterskan visat sig uppenbart olämplig att 
utöva sitt yrke inom hälso- och sjukvården enbart genom att använda de 
aktuella behandlingsmetoderna. Regeringsrätten upphävde därför kammar-
rättens dom.676

Regeringsrätten framhöll visserligen att det legala utrymmet för alterna-
tivmedicinska metoder minskat för legitimerad personal. Samtidigt ansåg 
domstolen att det med hänsyn till den osäkerhet om rättsläget inte fanns 
tillräckliga skäl att anse att sjuksköterskan enbart genom att använda de 
aktuella behandlingsmetoderna visat sig uppenbart olämplig att utöva sitt 
yrke inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan i det sistnämnda fallet 
fick alltså också behålla sin legitimation och någon disciplinpåföljd kom 
inte heller i fråga eftersom någon sådan talan inte förts i målet. Rättsl äget 
tycks fortfarande vara oklart i fråga om utrymmet för legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal att använda sig av alternativmedicinska metoder. 
Ett visst utrymme för att använda sig av dessa behandlingsmeto der tycks 
finnas, under förutsättning att det sker på patientens initiativ, att alla 

676 Ett regeringsråd var skiljaktigt och ansåg att kammarrättens dom skulle fastställas 
eftersom sjuksköterskan genom att använda alternativa behandlingsmetoder visat sig 
uppenbart olämplig att utöva yrket.
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andra metoder har prövats eller att sådan behandling sker parallellt med 
traditionell behandling samt att det inte medför några risker för patien-
ten. Det kan nämnas att Högsta förvaltningsdomstolen nyligen har prö-
vat ett mål om en läkare som under flera års tid rutinmässigt ordinerat 
homeopatisk behandling utfört sitt arbete i överensstämmelse med veten-
skap och beprövad erfarenhet.677

Ibland framgår det tydligt att en anmäld handling strider mot kravet 
på vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket illustreras i HSAN-ären-
det som refereras nedan. Fallet rör en yrkesutövare som använt sig av en 
metod som inte stämmer överens med vetenskap och beprövad erfaren-
het, och det framgår inte huruvida patienten har uttryckt någon önskan 
om en sådan metod.

I HSAN 3230/04 anmälde Socialstyrelsen en läkare till HSAN med yrkande 
om disciplinpåföljd. En medicinskt ledningsansvarig på en läkarmottagning 
hade vänt sig till Socialstyrelsen och anmält en läkare för att ha skrivit och 
överlämnat ett brev till en av vårdcentralens patienter. Den ledningsansva-
rige och en terapeut uppfattade brevet som psykotiskt. Till Social styrelsen 
uppgav den anmälde läkaren att han inte kunnat hjälpa patienten med skol-
medicinen och att patienten gjorde honom brydd. När läkaren hade bak-
jour på kvällen och satt med diktafonen ställde han en fråga till Gud. Han 
fick ett svar som han talade in på diktafonen och dagen därpå gjorde han 
en utskrift av budskapet, vilket han senare gav patienten. Det var en privat 
present till patienten från honom.

Socialstyrelsen hade tidigare utrett en anmälan mot läkaren enligt vilken 
han uppmanat en patient att köpa en bok med titeln ”Du kan hela ditt liv”. 
Socialstyrelsen framhöll i sitt beslut att detta agerande inte är acceptabelt 
inom hälso- och sjukvården och påminde läkaren om hans skyldighet att 
hålla sig till vetenskap och beprövad erfarenhet. HSAN ansåg att läkaren 
av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter i yrkesutövningen och ålade 
honom en varning.

Det faktum att Socialstyrelsen redan hade påmint den anmälde läkaren 
om skyldigheten att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet, kan ha haft betydelse för HSAN:s bedömning.

I ett annat ärende, HSAN 2009/1461, hade Socialstyrelsen anmält en sjuk-
sköterska till HSAN och yrkat att hon skulle åläggas disciplinpåföljd för 
att hon administrerat ett läkemedel intravenöst i stället för peroralt. Enligt 
HSAN hade sjuksköterskan inte utfört sitt arbete i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet då hon ändrat administrationssätt och 
därmed utsatt patienten för en allvarlig risk. Hon ålades därför disciplin-
påföljd i form av en varning.

677 HFD mål nr 6634-10 2011-09-23. HFD upphävde beslutet om prövotid eftersom 
det inte ansågs styrkt att läkaren varit oskicklig i yrkesutövningen.
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Sammantaget kan konstateras att kravet på vetenskap och beprövad erfa-
renhet är grundläggande och att utrymmet för avsteg är från detta krav 
är begränsat. Det kan också nämnas att avsteg från kravet som regel inte 
accepteras. Efter disciplinpåföljdernas utmönstrande kan HSAN inte 
längre utdela någon erinran eller varning till en person som inte utfört 
sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Socialstyrelsen har dock möjlighet att i beslut om klagomål eller i Lex 
Mariahanteringen utfärda kritik mot någon om kravet på vetenskap och 
beprövad erfarenhet inte uppfyllts. Det bör nämnas att ett viktigt undan-
tag från vetenskap och beprövad erfarenhet är etikprövad forskning.

5.4.1.6 Sammanfattning
Mot bakgrund av vad som nyss nämnts kan noteras att begreppet veten-
skap och beprövad erfarenhet inte är statiskt, utan innebörden varierar 
i takt med medicinska landvinningar och samhällsutvecklingen, men 
också mellan olika aktörer, instanser och även olika länder. Begreppet 
vetenskap och beprövad erfarenhet kan också anses ha flera dimensioner, 
såväl medicinsk-tekniska som etiska. I första hand är det den hälso- och 
sjukvårdspersonal som har ansvar för en viss patient som avgör om en viss 
metod avseende undersökning eller behandling ska användas. Bedöm-
ningen företas med stöd av den erfarenhet och kompetens som vederbö-
rande innehar. Om undersökningen eller behandlingen i ett senare skede 
ifrågasätts, kan den prövas av HSAN som har såväl medicinska som juri-
diska specialistkunskaper och därefter kan handlingen prövas av jurister 
och i vissa fall nämndemän i domstolarna. Det finns således en kopp-
ling mellan medicinsk vetenskap och juridisk sakkunskap. Beslutet eller 
domen kan överklagas, och därigenom kan den enskildes rättsäkerhet 
tillgodoses. Genom PSL övertar Socialstyrelsen hanteringen av eventuella 
klagomål och anmälningar, men det införs för närvarande inte någon 
möjlighet att överklaga den enskilda tjänstemannens beslut om kritik.

5.4.2 Sakkunnig och omsorgsfull vård 
Utöver kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet stadgas i 6:1 PSL att 
hälso- och sjukvårdspersonalen ska vinnlägga sig om att meddela sakkun-
nig och omsorgsfull vård som uppfyller kraven på vetenskap och beprö-
vad erfarenhet. Vetenskap och beprövad erfarenhet har nära koppling till 
uttrycket sakkunnig och omsorgsfull vård, men begreppen är inte syno-
nyma.678 Kravet på sakkunnig och omsorgsfull vård är vidare än kravet 

678 SOU 1989:60 s 58.
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på vetenskap och beprövad erfarenhet, eftersom alla åtgärder i hälso- och 
sjukvården inte kan klassificeras som ett utflöde av vetenskap och berövad 
erfarenhet.679

Stadgandet om sakkunnig och omsorgsfull vård infördes i äTL drygt 
14 år före kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet lagstadgades i 
ÅL.680 När bestämmelsen infördes i äTL framhölls att den praxis som 
växt fram i fråga om personalens allmänna åligganden skulle lagfästas.681 
Föredragande statsrådet angav att stadgandet om iakttagande av sakkun-
skap i vårdarbetet får olika innehåll för olika personalgrupper.682 Vidare 
anfördes att bestämmelsen ”slår fast att var och en ska vinnlägga sig om 
att i vården använda de kunskaper han fått under sin utbildning och den 
erfarenhet som samlats i hans fack” liksom att den också ger ”uttryck för 
samhällets ansvar för att personalen på alla nivåer har den utbildning som 
behövs för att fylla kravet på sakkunskap”.683 Med begreppet sakkunnig 
och omsorgsfull vård avses alltså främst tillämpningen av den erfarenhet 
och kompetens den enskilde yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården 
förväntas besitta. I detta avseende har utbildningen stor betydelse.

Kravet på sakkunnig och omsorgsfull vård har i ett vidare perspektiv 
också koppling till 2 e § HSL där det bland annat stadgas att det åligger 
vårdgivaren att se till att det finns den personal som behövs för att med-
dela god vård. Det är vårdgivarens ansvar att säkerställa att personalen har 
den kunskap som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter och därmed 
uppfylla kravet på omsorgsfull och sakkunnig vård.

5.4.3 Yrkesansvar och delegering
För att vården ska vara säker och av god kvalitet är det viktigt att perso-
nalen utför sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Det personliga yrkes-
ansvaret för hälso- och sjukvårdspersonalen regleras i 6:2 PSL. I bestäm-
melsen föreskrivs att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen 
själv bär ansvaret för hur hon fullgör sina arbetsuppgifter. Det personliga 
yrkesansvaret är inte något specifikt för hälso- och sjukvårdens område. 
Till exempel föreligger motsvarande skyldighet för den som tillhör djur-
hälsopersonalen, se 2:2 lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens 
hälso- och sjukvård. Utmärkande för hälso- och sjukvården är dock att 

679 Johnsson 2010 s 78.
680 äTL trädde i kraft den 1 juli 1980 och ÅL trädde i kraft den 1 oktober 1994
681 Prop 1978/79:220 s 20.
682 A prop s 44.
683 A st.
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verksamheten i så hög grad påverkar den enskilda patientens liv, hälsa och 
integritet.684

Ursprungligen infördes stadgandet om yrkesansvar i 6 § ÅL. Av förarbe-
tena framgår att bestämmelsen avsågs kodifiera rådande praxis.685 Vidare 
påpekas att det egna yrkesansvaret utvidgas i den mån nya arbetsuppgifter 
tillkommer. Ramen för vars och ens yrkesansvar utgörs av olika författ-
ningsbestämmelser, förhållningsregler, instruktioner och av huvudman-
nen bestämda rutiner.686 Ansvaret inom denna ram varierar dock med 
hänsyn till den enskilda personens utbildning, arbetsuppgifter, ställning 
i organisationen, samlade yrkeserfarenheter med mera. Vidare framhålls 
att bestämmelsen inte utesluter att ansvar för visst fel kan läggas även på 
annan än den som gjort sig skyldig till felet och som exempel nämns en 
överordnad med ansvar för vårdrutinerna på en avdelning.687 Vårdgivaren 
och verksamhetschefen kan således hållas ansvariga när otillräckliga eller 
okända rutiner medfört att någon begått ett fel.

Diskussioner om det medicinska yrkesansvaret fördes även vid HSL:s 
tillkomst.688 Föredragande statsrådet påpekade att det medicinska yrkes-
ansvaret utgör en viktig garanti för att patienterna erbjuds en god och 
säker vård. Johnsson menar att detta ansvar uppkommer när patienten 
sökt vård och tagits emot och upphör när patienten är färdigbehandlad 
eller om hon tagits emot av någon annan inom hälso- och sjukvården.689

I 6:2 PSL har införts ett nytt stycke med erinran om att det person-
liga yrkesansvaret inte innebär någon inskränkning i vårdgivarens ansvar 
enligt någon författning. I specialmotiveringen anför regeringen att det nya 
stycket är avsett att förtydliga att ”vårdgivaren alltid har ett ansvar för att 
hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras och bedrivs i överensstäm-
melse med det hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket”.690 Vårdgivaren 
har skyldighet att se till att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt kom-
petens för sina arbetsuppgifter. I detta ligger som tidigare nämnts även att 
identifiera medarbetarnas utbildningsbehov och ge möjligheter till regel-
bunden fortbildning och kompetensutveckling. Regeringen understryker 
vårdgivarnas ansvar för att instruktioner och rutiner är ändamålsenliga 
samt att dessa, jämte hälso- och sjukvårdsrättsliga författningar, efterlevs. 

684 Prop 1993/94:149 s 30.
685 A prop s 67 och 119.
686 A prop s 29.
687 A prop s 119.
688 Prop 1981/82:97 s 80 f. Hänvisningen infördes i 13 § HSL som i första stycket upp-
ställer krav på att det inom hälso- och sjukvården ska finnas den personal som behövs för 
att meddela god vård. I andra stycket görs hänvisningen till ÅL och TL. 
689 Johnsson 2010 s 77.
690 Prop 2009/10:210 s 206.
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En förutsättning för att uppnå detta är att vårdgivaren också har upprättat 
fungerande rutiner för egenkontroll så att eventuella brister i verksamheten 
uppmärksammas och åtgärdas, se närmare avsnitt 4.3.2.3 ovan.

Som nyss nämnts svarar var och en för sitt eget arbete, men inom hälso- 
och sjukvården är det av olika skäl ofta lämpligt att delegera arbetsuppgifter 
till någon annan. Den delegering av arbetsuppgifter som åsyftas i detta 
avsnitt är då en person med formell och reell kompetens för en viss uppgift 
delegerar uppgiften till en annan person som inte har den formella kom-
petensen, men väl den reella. Denna typ av delegering av arbetsuppgifter 
regleras i 6:3 PSL och får enligt bestämmelsen endast komma i fråga om 
det är förenligt med kravet på en god och säker vård. I bestämmelsens andra 
stycke föreskrivs att den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan 
svarar för att denna har förutsättningar för att fullgöra uppgiften. Detta 
innebär inte att den till vilken uppgiften delegerats är utan ansvar för hur 
uppgiften utförs – hennes personliga yrkesansvar är alltjämt gällande och 
hon bär ansvar för sitt beslut att ta emot uppgiften.691 Den som överlåter 
uppgiften måste förvissa sig om att den som ska utföra uppgiften har den 
reella kompetensen och den delegerande yrkesutövaren har ansvar för sitt 
delegeringsbeslut. En förutsättning för delegering av medicinska arbets-
uppgifter är att uppgiften ligger inom den delegerande yrkesutövarens 
kompetensområde.692

Inom hälso- och sjukvården är delegering vanligt förekommande, i syn-
nerhet inom den kommunala sektorn där den medicinskt ansvariga sjuk-
sköterskan enligt 24 § andra punkten HSL ytterst svarar för att beslut om 
att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patien-
terna. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om delege-
ring av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården.693 Enligt föreskrifterna 
avses med delegering att någon inom hälso- och sjukvårdspersonalen som 
är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till 
någon som saknar formell kompetens. Den som övertar arbetsuppgiften 
måste dock ha reell kompetens för arbetsuppgiften genom erfarenhet från 
yrkesverksamhet eller genom fortbildning. Delegering är personlig, gäller 
för angivna åtgärder, för viss tid eller för visst bestämt tillfälle och ska vara 
skriftlig. Varje delegeringsbeslut ska dokumenteras och den som delegerar 
arbetsuppgiften ska underrätta verksamhetschefen, den medicinskt ansva-
riga sjuksköterskan eller någon annan som ytterst ansvarar för att delege-

691 Prop 1993/94:149 s 119.
692 A prop s 70.
693 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av 
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården.
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ringar inte strider mot patientsäkerheten. Den som meddelar ett beslut om 
delegering ska sedan bevaka att arbetsuppgiften fullgörs på ett sätt som är 
förenligt med en god och säker vård och om det är nödvändigt ska beslutet 
omprövas eller återkallas.

Det personliga yrkesansvaret samt överlåtelse av arbetsuppgifter har 
stor betydelse för patientsäkerhet och kvalitetssäkring i hälso- och sjuk-
vården. Kopplingen mellan den enskildes och vårdgivarens ansvar är stark 
och i PSL understryks detta. Vårdgivaren har, som nämns i kapitel fyra, 
ansvar för att det finns ändamålsenliga och kända rutiner även avseende 
delegeringar.

5.4.4 Skyldighet att rapportera avvikelser
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har enligt 6:4 PSL skyl-
dighet att till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser 
som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Denna rap-
porteringsskyldighet har nära koppling till, och är en förutsättning för, 
vårdgivarens avvikelsehantering, men också anmälningsskyldigheten enligt 
Lex Maria som stadgas i 3:5 PSL.694 Hälso- och sjukvårdspersonalens av -
vikelserapportering är central för att systemet med Lex Maria ska fungera 
tillfredsställande. Utan personalens medverkan i avvikelserapporteringen 
kan vårdgivaren nämligen få svårt att fullgöra sin skyldighet att anmäla 
allvarliga händelser till Socialstyrelsen. För att systemet ska fungera  krävs 
således att alla berörda aktörer fullgör sina skyldigheter.

För att stödja vårdgivarens egen utveckling av incidentrapportering-
en infördes hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet i 
7 a § ÅL som sedan överfördes till 2:7 LYHS och nu finns skyldighe-
ten i 6:4 PSL. Genom att uttryckligen ålägga personalen att rapportera 
”uppåt” i organisationen när man gjort iakttagelser om händelser som 
skulle kunna föranleda en Lex Mariaanmälan till Socialstyrelsen ansågs 
samhällets insyn i verksamheten säkerställas.695 Vidare påpekades att 
avsikten med Lex Mariaanmälningar är att analysera bakomliggande 
orsaker till händelsen och att återföringen av denna analys till hälso- och 
sjukvården borde ske i större utsträckning för att på så sätt undvika att 
liknande händelser inträffar igen. Genom PSL har hälso- och sjukvårds-
personalens rapporteringsskyldighet modifierats i förhållande till den nu 
upphävda skyldigheten i LYHS, se nedan.

694 Se avsnitt 4.3.2.5 och avsnitt 4.3.2.6.
695 Prop 1995/96:176 s 68.
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet enligt PSL respektive LYHS

6:4 PSL 2:7 LYHS

Hälso- och sjukvårdspersonalen är  Den som tillhör hälso- och sjukvårds-
skyldig att bidra till att hög patient- personalen ska rapportera till
säkerhet upprätthålls. Personalen ska  vårdgivaren om en patient i samband
i detta syfte till vårdgivaren rapportera  med hälso- och sjukvård drabbats av
risker för vårdskador samt händelser  eller utsatts för risk att drabbas av
som medfört eller hade kunnat medföra  allvarlig skada eller sjukdom.
en vårdskada.

För det första förtydligas i PSL att hälso- och sjukvårdspersonalen har 
skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Hur denna 
skyldighet ska följas upp är dock fortfarande oklart. Några särskilda sank-
tioner finns inte kopplade till skyldigheten förutom att Socialstyrelsen 
kan rikta kritik mot någon som inte rapporterat risker och händelser 
till vårdgivaren. I PSL har emellertid en ny förutsättning för prövotid 
införts. Enligt 8:1 tredje punkten ska prövotid föreskrivas om den legiti-
merade uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot någon föreskrift 
som är av väsentlig betydelse för patientsäkerheten. I förarbeten anförs att 
om en yrkesutövare underlåtit att rapportera en inträffad vårdskada bör 
detta föranleda att hennes lämplighet att utöva yrket ifrågasätts.696 Detta 
uttalande borde betyda att en person som underlåter att fullgöra rappor-
teringsskyldigheten kan riskera att åläggas prövotid. En förutsättning är 
förstås att Socialstyrelsen gör anmälan till HSAN och yrkar prövotid på 
grund av brott mot föreskrift av väsentlig betydelse för patientsäkerheten.

För det andra införs nya begrepp i PSL. Personalen åläggs att rap-
portera risker för vårdskador och händelser som medfört eller hade kun-
nat medföra vårdskada. Frågan är vilken skillnad det är mellan en risk 
för vårdskada och en händelse som hade kunnat medföra en vårdskada. 
Sannolikt torde risker för vårdskador vara av mer generell art som inte 
kopplas till enskilda patienter, medan en händelse är kopplad till en 
enskild patient eller personal. De nya begreppen medför att nya riktlinjer 
måste utfärdas av bland andra Socialstyrelsen, men också att man vid 
olika arbetsplatser, liksom tidigare, diskuterar och klarlägger vad som kan 
utgöra risker respektive händelser så att personalen inte behöver lägga ner 
tid på att fundera över vad som ska rapporteras eller inte.

En viktig förutsättning för en ökad patientsäkerhet och högre vård-
kvalitet är att det på arbetsplatsen råder ett öppet klimat avseende patient-

696 Prop 2009/10:210 s 230.
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säkerhet och kvalitetssäkring. Regelbundna och strukturerade diskussioner 
om avvikelser är fundamentala för att åstadkomma ett sådant klimat. Ytterst 
är detta en ledningsfråga. Om ledningen inte visar att patientsäkerhet och 
god kvalitet är av största vikt kan det vara svårt att motivera personalen 
till att ha en sådan inställning. Ledningen bör återkommande efterfråga 
resultat från verksamhetens patientsäkerhetsarbete och kvalitetssäkring 
för att arbetet ska nå resultat. I förarbetena anförs att rapporteringsskyl-
digheten i PSL skiljer sig från den i LYHS genom att skyldigheten i PSL 
inte begränsas av att patienten ska ha drabbats av eller riskerat att drabbas 
av allvarlig skada eller sjukdom, utan det som ska rapporteras är risker 
för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra 
en vårdskada.697 Vidare framhålls att personalens rapporteringsskyldig-
het inte syftar till att rapportera individer som begått felhandlingar, utan 
att anmäla sådant som vårdgivaren behöver känna till för att kunna vidta 
patientsäkerhetshöjande åtgärder. Regeringen påpekar också att ett skäl till 
att ta bort allvarlighetsrekvisitet är att vårdgivaren ska få kännedom om alla 
typer av risker och händelser där en patient i det konkreta fallet drabbats av 
eller riskerat att drabbas av en vårdskada. Det framhålls även att hälso- och 
sjukvårdspersonalen inte ska behöva göra några avvägningar huruvida en 
sjukdom eller skada är av allvarlig art, utan det åligger vårdgivaren att göra 
denna bedömning. Förutom kritik från Socialstyrelsen eller prövotid kan 
den som underlåter att rapportera avvikelser till vårdgivaren drabbas av 
arbetsrättsliga sanktioner såsom omplacering eller avstängning.

Syftet med att utmönstra disciplinpåföljderna är visserligen att under-
stödja rapporteringsbenägenheten, men det är inte mängden rapporter 
som ökar patientsäkerheten, utan det är resultatet av hanteringen av 
rapporterna som kan bidra till ökad patientsäkerhet och kvalitetssäk-
ring. Utan utredning, åtgärd, uppföljning och återkoppling ökar varken 
patientsäkerheten eller vårdens kvalitet.

Det primära syftet med avvikelserapportering är enligt Socialstyrelsen 
att öka personalens kunskap om riskfaktorer och att begångna fel ska för-
hindras att inträffa igen.698 Dessutom är det av stor betydelse för kvalitets-
arbetet såväl lokalt som nationellt att avvikelser rapporteras och hanteras 
på ett korrekt sätt. Återföring av de erfarenheter som vinns genom vård-
givarens hantering och utredning av avvikelserna är ett viktigt incitament 
för att avvikelserapporteringen ska fungera. I Socialstyrelsens granskning 

697 Prop 2009/10:210 s 207.
698 Socialstyrelsen, Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård, Resultatet av en tema-
tisk verksamhetstillsyn s 23.
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av avvikelsehanteringen från år 2002 konstateras att trots att det för mer-
parten av personalen är väl känt att det finns en rapporteringsskyldighet 
gällande avvikelser, står inte syftet med avvikelserapporteringen klart för 
alla.699 Vidare framgår att personalen avstår från att rapportera avvikelser 
på grund av rädsla för påföljder och för att man skäms inför sina kollegor. 
Det tycks också vara oklart vad som anses utgöra avvikelser som ska rap-
porteras. Klagomål och synpunkter från patienter identifieras sällan som 
avvikelser och hanteras därför på andra sätt. Det händer också att Lex 
Mariahändelser hanteras utanför avvikelsehanteringssystemet. Social-
styrelsens rapport visar att enskilda avvikelser åtgärdas, analyseras och 
återförs till personalen, men att erfarenheter av analyserade händelser säl-
lan används i det förebyggande arbetet. Uppföljning sker även sällan.700

Under åren 2005–2006 genomförde Socialstyrelsen en uppföljande 
studie avseende avvikelsehantering och patientsäkerhet inom ramen 
för den nationella verksamhetstillsynen.701 Vid granskningen framkom 
bland annat att det vid tre av tio enheter saknas definitioner av vad som 
ska rapporteras som avvikelser och att i de fall det finns definitioner är 
de inte kända av all personal.702 Granskningen visade att personalen inte 
känner delaktighet och ansvar för avvikelsehanteringen och att persona-
len på sex av tio enheter upplever att antalet rapporterade avvikelser var 
för litet. Den främsta orsaken till underrapporteringen uppgavs samman-
hänga med den kultur som finns på arbetsplatsen. En fjärdedel av enhe-
terna uppgavs inte använda erfarenheterna från avvikelsehanteringen 
till ett förebyggande riskhanteringsarbete. Majoriteten av de granskade 
enheter na redovisar åtgärder som vidtagits för att förbättra patientsäker-
heten, men vid 17 (av 133) verksamheter hade avvikelsehanteringen inte 
lett till några konkreta åtgärder.703 I sina slutsatser påpekar Socialstyrelsen 
bland annat att klagomål från patienter och närstående ska hanteras med 
samma systematik som övriga avvikelser och ligga till grund för patient-
säkerhetsarbetet.704

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar för att delta i kvalitetssäkrings-
arbetet stadgas i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om led-

699 Socialstyrelsen, Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård, Resultatet av en natio-
nell tematisk verksamhetstillsyn s 8.
700 A st.
701 Socialstyrelsen, Avvikelsehantering och patientsäkerhet, Nationell verksamhetstillsyn 
2005–2006.
702 A a s 5.
703 A st.
704 A a s 26.
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ningssystem för patientsäkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvården.705 
Där föreskrivs att hälso- och sjukvårdspersonalen inom ramen för verk-
samhetens ledningssystem kontinuerligt ska medverka i det systematiska 
kvalitetsarbetet genom att delta i framtagande, utprovning och vidare-
utveckling av rutiner och metoder, risk- och avvikelsehantering och 
uppföljning av mål och resultat. Hälso- och sjukvårdspersonalen har en 
väsentlig och aktiv roll i det systematiska kvalitetsarbetet, en roll som 
för övrigt samverkar med andra aktörers medverkan. I Socialstyrelsens 
nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete finns inte längre någon bestämmelse med 
motsvarande innehåll. I 6:1 uttrycks att det åligger vårdgivaren att säker-
ställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet med processerna och 
rutinerna som ingår i ledningssystemet och i 6:2 finns en erinran om 
personalens skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. 
Vårdgivarens ansvar understryks således i de nya föreskrifterna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att avvikelserapporteringen utgör 
en västenlig del av kvalitetssäkringsarbetet, men att det är avgörande att 
det finns tydliga riktlinjer för vad som avses utgöra en avvikelse, att det 
inte ska vara tidskrävande eller komplicerat att anmäla avvikelser, att 
återkoppling sker samt att syftet med avvikelserapporteringen står klart 
för alla berörda. Klimatet på arbetsplatsen har också stor betydelse för 
benägenheten att rapportera. Efter införandet av PSL är det viktigt att 
riktlinjer utfärdas för att klargöra vad som utgör risker och händelser som 
ska rapporteras.

5.4.5 Läkemedelshantering
Bristfällig hantering av läkemedel och missförstånd i fråga om läkeme-
delsordinationer orsakar många vårdskador i hälso- och sjukvården. I 
Socialstyrelsens vårdskademätning som utfördes under år 2007, kon-
stateras bland annat att läkemedelsbehandling och invasiva706 åtgärder 
inklusive operationer orsakar flest vårdskador.707 Som exempel på situa-
tioner där läkemedelsrelaterade vårdskador uppstått nämns då patienten 
fått läkemedel som hon inte borde ha fått, utebliven, försenad eller otill-
räcklig läkemedelsbehandling, överdosering och/eller överbehandling 
samt läkemedelsbiverkningar.

705 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
706 Med invasiva åtgärder menas att ingrepp utförs med instrument som förs in i krop-
pen.
707 Socialstyrelsen, Vårdskador inom somatisk slutenvård s 18. Studien omfattade perio-
den oktober 2003 till och med september 2004.
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I PSF finns en specifik bestämmelse som reglerar hälso- och sjukvårds-
personalens läkemedelshantering. Enligt 7:1 PSF ska den som tillhör hälso- 
och sjukvårdspersonalen på ett betryggande sätt förvara, hantera och i före-
kommande fall dela ut läkemedel som hon har hand om. I Social styrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering 
i hälso- och sjukvården föreskrivs utförligt hur en korrekt läkemedels-
hantering ska ske.708 Av 1:2 i föreskrifterna framgår att med läkemedels-
hantering avses ordination, iordningställande, administrering, rekvisition 
och förvaring av läkemedel. Samtliga moment i läkemedelshanteringen 
är viktiga och i föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser som reglerar 
dessa moment. I 4:1 sista stycket i Socialstyrelsens föreskrifter anges att 
studerande som genomgår klinisk praktiktjänstgöring inom hälso- och 
sjukvården får iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av 
sådan legitimerad personal som omnämns i första stycket. Handledaren 
ska utöva tillsyn och bär ansvaret för att hanteringen sker korrekt och på 
ett sätt som är förenligt med patientsäkerheten. Enligt Socialstyrelsens 
allmänna råd bör dock läkemedelshanteringen skötas av så få som möjligt 
och delegering bör göras restriktivt för att tillgodose patientens säkerhet 
och trygghet. Ju fler personer som involveras i läkemedelshanteringen desto 
fler led, därmed ökar även riskerna för att avvikelser ska inträffa.

En annan viktig patientsäkerhetsaspekt behandlas i 4:5 i Socialstyrel-
sens föreskrifter. Den som administrerar ett läkemedel ska kontrollera 
patientens identitet och ge patienten det ordinerade läkemedlet vid avsedd 
tidpunkt. Dessa kontroller kan ha avgörande betydelse för att minimera 
risker för förväxlingar och felaktiga doseringar och är därmed även viktiga 
ur patientsäkerhets- och kvalitetssäkringssynpunkt. I HSAN 2008/3629 
ålades en distriktssköterska en varning för att hon överlämnat fel dosett till 
en dement patient.

Patientens dotter anmälde distriktssköterskan för att hennes mor hade fått 
en annan patients läkemedel. Dottern hade upptäckt misstaget fyra dagar 
efter att den felaktiga dosetten överlämnats.

Sjuksköterskan medgav att hon överlämnat fel dosett till patienten. 
HSAN konstaterade att sjuksköterskan borde ha kontrollerat att det var rätt 
dosett när hon tog ur den ur medicinskåpet och när hon gav den till patien-
ten. HSAN ansåg att sjuksköterskans underlåtenhet medfört att patienten 
utsatts för risk att skadas och att hon av oaktsamhet inte fullgjort sina skyl-
digheter enligt dåvarande 2:1 LYHS i yrkesutövningen. Sjuksköterskan åla-
des en varning.

708 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshan-
tering i hälso- och sjukvård med tillhörande ändringsförfattningar SOSFS 2005:24, 
2006:24, 2008:29 och 2009:14.
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Genom utmönstringen av disciplinpåföljderna i PSL saknas numera 
möjlighet att ålägga någon en disciplinpåföljd i form av erinran och var-
ning. Frågan är hur Socialstyrelsen skulle bedöma nyss nämnda fall idag. 
Om Socialstyrelsen i sin utredning skulle finna att sjuksköterskan brustit 
i sin yrkesutövning skulle myndigheten med stöd av 7:18 PSL i sitt beslut 
kunna utfärda kritik mot henne. Socialstyrelsens utredning skulle också 
kunna utmynna i att man finner att ett systemfel medfört att sjuksköter-
skan inte haft möjlighet att kontrollera patientens identitet eller att det 
inte funnits tydliga rutiner i verksamheten, vilket orsakat felet.

I NJA 2006 s 228, det så kallade Kalmarmålet, fick ett misstag ifråg a 
om iordningställande av läkemedel allvarliga konsekvenser för både pa -
tienten och den anmälda sjuksköterskan.

Allmän åklagare väckte åtal mot en sjuksköterska för vållande till annans 
död. Av ouppmärksamhet hade sjuksköterskan tagit och/eller blandat fel 
koncentration när hon skulle blanda en dropplösning, vilket medförde att 
blandningen blev tio gånger starkare än ordinerad. Misstaget ledde i sin tur 
till att en tremånaders baby förgiftades av läkemedlet och avled. Enligt åkla-
garen orsakade sjuksköterskan av oaktsamhet den lilla flickans död. Sjuk-
sköterskan bestred att hon varit oaktsam. Hon anförde att om hon ändå 
skulle anses ha varit oaktsam skulle hon inte anses ansvarig eftersom klini-
kens rutiner och FASS inte följts av annan personal.

Den lilla flickan hade varit inlagd intensivvårdsavdelningen på sjukhuset 
för kramper och behandlades med ett läkemedel i droppform. När hon skulle 
flyttas till barnavdelningen upptäcktes att droppet höll på att ta slut. Den 
ansvariga (och anmälda) sjuksköterskan tillredde ett nytt dropp enligt instruk-
tioner hon fått av en kollega, men hon läste fel på förpackningen och använde 
ett preparat som var tio gånger mer koncentrerat än det som ordinerats.

Tingsrätten fann att sjuksköterskans handlande varit oaktsamt och 
dömde henne därmed till villkorlig dom för vållande till annans död. Hov-
rätten fann att sjuksköterskans handlande varit så klandervärt att den vill-
korliga domen förenades med 50 dagsböter.

Sjuksköterskan överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen som 
konstaterade att ”läkemedelshantering, som är en viktig del av sjukvården, 
är typiskt sett förenad med särskilda risker”. Vidare anfördes att Socialsty-
relsen utfärdat särskilda föreskrifter för läkemedelshanteringen i hälso- och 
sjukvården varigenom vårdgivare åläggs ett ansvar för att säkerställa kvalitets-
system som innehåller rutiner för läkemedelshantering. Därutöver påpekade 
Högsta domstolen att i enlighet med dåvarande 2:5 LYHS [nu 6:2 PSL] bär 
den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen själv ansvaret för hur hon 
fullgör sina arbetsuppgifter. Höga krav ställs således på sjuksköterskor vid 
hantering av läkemedel. Högsta domstolen konstaterade att anteckningen i 
läkemedelsjournalen var oklart skriven, men att den inte gav felaktig infor-
mation. Vidare anfördes att ”oavsett om sjuksköterskans ouppmärksamhet 
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bestod i att hon tog, såg eller räknade fel när hon iordningsställde infusio-
nen stod det klart att om hon hade läst anteckningen i läkemedelsjournalen 
noggrannare, räknat noggrannare på den blandning hon tillredde eller gjort 
en allmän rimlighetsbedömning av koncentrationen, så skulle hon ha insett 
sitt misstag och de allvarliga konsekvenser det kunde medföra”.

Därefter bedömde Högsta domstolen om det hade kunnat begäras av 
sjuksköterskan att hon skulle ha handlat annorlunda för att upptäcka miss-
taget. Domstolen framhöll att sjuksköterskan hade 25 års erfarenhet av 
framför allt intensivvård, hon hade stor vana att iordningställa infusions-
lösningar, dock inte till barn. Omständigheten att droppet skulle sättas 
på ett barn borde ha föranlett särskild uppmärksamhet och noggrannhet. 
Det var ingen pressad arbetssituation, hon hade just gått på sitt arbetspass 
och avdelningen var väl bemannad. Det fanns möjligheter att kontrollera 
ordinationen och beräkningen. Högsta domstolen påpekade, liksom tings-
rätten och hovrätten, att det visserligen förelåg allvarliga brister i sjukhu-
sets rutiner, men att dessa brister inte begränsat sjuksköterskans ansvar för 
att själv kontrollera beredningen. Hennes misstag kunde därför inte anses 
ursäktligt. Högsta domstolen anförde avslutningsvis att ”med utgångspunkt 
i hänsynen till patienternas trygghet och förtroendet för sjukvården måste 
sjuksköterskans handlande vid en samlad bedömning av omständigheterna 
anses vara så klandervärt att det innefattar straffbar oaktsamhet”. Hovrät-
tens beslut fastställdes.

Sjukhuset anmälde händelsen enligt Lex Maria, men lokaltidningarna 
hade uppmärksammat fallet en vecka tidigare. Detta ledde till att en 
chefsåklagare gjorde en polisanmälan.709 Det var alltså på grund av att 
lokalpressen uppmärksammade händelsen som bidrog till att brottmåls-
processen inleddes.

Den kritik som framförts mot utgången i fallet har huvudsakligen 
rört det faktum att sjuksköterskan var den som fick ta ansvar för en rad 
händelser som lett till det ödesdigra misstaget. Ödegård pekar på flera 
brustna barriärer såsom den mänskliga faktorn, arbetspraxis, medicinsk 
bedömning och behandling, dokumentation och samverkan.710 Hon har 
också kritiserat den polisutredning som gjordes eftersom hon anser att 
viktiga delar i händelsen inte uppmärksammats.711 Fallet visar tydligt att 
det ställs olika höga krav beroende på hälso- och sjukvårdspersonalens 
erfarenhet och befattning med mera. Det personliga yrkesansvaret väger 
tungt. Det inträffade är djupt olyckligt, i första hand naturligtvis för bar-
net och dess närstående, men också för den dömda sjuksköterskan.

709 Ödegård, S, Tre uppmärksammade rättsfall i svensk hälso- och sjukvård s 51.
710 A a s 48.
711 A a s 55.
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De läkemedelsrelaterade vårdskador som trots allt inträffar tyder på 
att befintliga författningar inte följs. Det kan finnas flera skäl till detta. 
Ett skäl kan vara att gällande föreskrifter inte är kända av personalen. Ett 
annat kan vara att man på grund av tidsbrist och stress inte ”hinner” följa 
gällande bestämmelser. I detta sammanhang bör påpekas att det i hälso- 
och sjukvårdspersonalens yrkesansvar ligger att känna till gällande rätt 
och lokala rutiner. Vidare åligger det vårdgivaren och verksamhetschefen 
att säkerställa att den anställda personalen också känner till vad som ålig-
ger dem. Genom vårdgivarens egenkontroll finns dock goda möjligheter 
att följa upp, åtgärda och förebygga eventuella kunskapsbrister.

Sammantaget kan konstateras att det i föreskrifter noggrant föreskrivs 
hur hantering av läkemedel ska ske på ett sätt som är ägnat att höja 
patientsäkerheten och kvalitetssäkringen i hälso- och sjukvården. Det 
kan påpekas att det medicinska yrkesansvaret alltid är gällande, även vid 
läkemedelshantering. Det räcker dock inte att det finns föreskrifter. Det 
är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen känner till och följer bestäm-
melserna och det åligger vårdgivaren att säkerställa att personalen har 
kännedom om gällande bestämmelser och att dessa efterlevs.

5.4.6 Medicintekniska produkter
Användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 
kan medföra risker för vårdskador. En medicinteknisk produkt är, enligt 
2 § lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, en produkt som 
enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med 
annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak påvisa, förebygga, 
övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, men också påvisa, övervaka, 
behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder. En 
medicinteknisk produkt är också en produkt som används för att under-
söka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process eller kontrol-
lera befruktning.

Inom hälso- och sjukvården används ett stort antal medicintekniska 
produkter. Vissa medicintekniska produkter används i flera decennier, 
medan andra på grund av den snabba utvecklingen används endast något 
eller några år.712 I förarbetena anförs att många medicintekniska produk-
ter är relativt enkla, men att det finns ett betydande antal produkter som 
är synnerligen komplexa, till exempel hjärtstimulatorer, konstgjorda kärl 
och dentala material.713 Vissa produkter kan medföra särskilda risker 
för patienterna om det uppstår fel eller en felaktig funktion. Till denna 

712 Prop 1992/93:175 s 14.
713 A st.
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grupp hör apparater som överför energi eller läkemedel till patienter eller 
som uppehåller eller stödjer livsfunktioner. Det måste alltså ställas höga 
säkerhetskrav på de medicintekniska produkter som används i hälso- och 
sjukvården. Eventuella risker som är förenade med produkternas använd-
ning måste vara godtagbara när de vägs mot fördelarna för patienten.714

I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medi-
cintekniska produkter i hälso- och sjukvården preciseras det ansvar som 
åligger hälso- och sjukvårdspersonalen. Bland annat föreskrivs i 3:8 att 
den personal som ska använda och hantera produkterna ska ha kunskap 
om produkternas funktion, riskerna vid användningen av produkterna 
på patienter, hanteringen av produkterna och vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning, när en sådan inträffat. 
Vidare ska hälso- och sjukvårdspersonalen kontrollera de medicintekniska 
produkterna innan de används på patienter. Om en skada eller ett tillbud 
har inträffat med en medicinteknisk produkt ska rutinerna för avvikelse-
hantering följas, en utredning snarast inledas, och en bedömning göras, 
huruvida det inträffade ska anmälas. Enligt 6:1 i föreskrifterna ska den som 
av verksamhetschefen utsetts till anmälningsansvarig göra anmälan till till-
verkaren och till Läkemedelsverket. Den anmälningsansvariga åläggs enligt 
6:7 att följa upp de utredningar som görs samt återföra resultaten till de 
berörda. Det yttersta ansvaret för att medicintekniska produkter används 
på ett korrekt och patientsäkert sätt åligger vårdgivaren, se avsnitt 4.3.5.

I ett nummer av Socialstyrelsens Patientsäkerhet Tema har medicintek-
niska problem särskilt uppmärksammats.715 Exempel på händelser som 
relateras till medicinteknik, som har medfört eller kan medföra risker 
för vårdskador, är larm som inte fungerar eller utrustning som inte är 
tillräckligt användarvänlig. I temanumret behandlas användarnas ansvar 
avseende medicinteknisk utrustning. Socialstyrelsen konstaterar att det 
finns ett behov av ökad utbildning i hantering av medicintekniska pro-
dukter och att särskilda åtgärder måste vidtas för att även läkargruppen 
ska kunna delta.716 Många användare känner sig osäkra på om de använ-
der produkterna på ett korrekt sätt. Vidare uppger personal med särskilda 
ansvarsuppgifter för medicintekniska produkter att de inte alltid vet vad 
de ska göra om en apparat plötsligt börjar larma, vilket leder till olika gra-
der av stress. Beträffande ansvaret för medicintekniska produkter påpekar 
Socialstyrelsen betydelsen av vårdgivarens ansvar för att ge direktiv och 

714 Prop 1992/93:175 s 23.
715 Socialstyrelsen, Patientsäkerhet Tema nr 3-2008 Medicinteknik. I Patientsäkerhet 
Tema behandlas centrala teman med betydelse för patientsäkerheten. Erfarenheter från 
Socialstyrelsens verksamhetstillsyn utgör utgångspunkter. 
716 Socialstyrelsen, Patientsäkerhet Tema nr 3-2008 Medicinteknik s 6.
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säkerställa att det finns rutiner för en säker användning samt att ansvars-
fördelningen är klarlagd. Vidare påpekas att de särskilda bestämmelser 
som gäller för avvikelser där medicintekniska produkter har använts inte 
alltid är kända av personal och ansvariga. Det är inte heller alltid klarlagt 
vem som ansvarar för att rapportera avvikelser till tillverkarna och Läke-
medelsverket.717

Sammantaget kan konstateras att det är av stor betydelse för patient-
säkerhet och kvalitetssäkring att hanteringen av medicintekniska produk-
ter sker på ett korrekt sätt samt att avvikelser även inom detta område 
rapporteras för att förebygga vårdskador. Detta förutsätter emellertid att 
ansvarsfördelningen mellan vårdgivare, verksamhetschef och hälso- och 
sjukvårdspersonal är klarlagd. En annan förutsättning är att vårdgivaren 
utfärdat lokala rutiner som är kända och efterlevs.

5.4.7 Informationshantering

5.4.7.1 Sekretess och tystnadsplikt
Det har stor betydelse för patientsäkerheten att patienten känner förtro-
ende för hälso- och sjukvårdspersonalen och inte undanhåller uppgifter  
som kan ha betydelse för vården.718 Det är därför särskilt viktigt att 
bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt följs. Dessa bestämmelser 
har även koppling till skyldigheten att visa patienten omtanke och res-
pekt, se nedan 5.5.1.

Hälso- och sjukvårdssekretessen inom den offentliga vården stadgas 
i 25:1 OSL.719 I denna bestämmelse föreskrivs att sekretess gäller inom 
hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 
att den enskilda eller någon närstående till henne lider men. Sekretess 
enligt 25:1 OSL gäller även annan medicinsk verksamhet, till exempel 
rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befrukt-
ning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilise-
ring, kastrering, omskärelse och åtgärder mot smittsamma sjukdomar. 
De sekretessbestämmelser som gäller den offentliga hälso- och sjukvården 
skiljer sig således från de bestämmelser som reglerar tystnadsplikten för 
den enskilda vården, genom att bestämmelserna i OSL synes omfatta ett 
vidare område än bestämmelserna i PSL. En annan skillnad är att det inte 
finns några allmänna handlingar inom den enskilda hälso- och sjukvår-

717 Socialstyrelsen, Patientsäkerhet Tema nr 3-2008 Medicinteknik s 7.
718 Prop 1993/94:149 s 78 och 120.
719 De som omfattas av sekretess är såväl myndigheten som dess personal, se 2:1 OSL.
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den, vilket medför att privata vårdgivare inte har samma skyldighet som 
offentliga att lämna ut till exempel journalhandlingar.

Tystnadsplikt inom den enskilda hälso- och sjukvården regleras i 6:12–
13 PSL.720 I 6:12 PSL stadgas att den som tillhör eller har tillhört hälso- 
och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och sjukvården inte 
obehörigen får röja vad hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Att någon fullgör sådan 
uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning anses dock inte utgöra 
obehörigt röjande. I bestämmelsens andra stycke föreskrivs att tystnadsplikt 
som gäller för en uppgift om en patients hälsotillstånd även gäller i förhål-
lande till patienten själv om det med hänsyn till ändamålet med hälso- och 
sjukvården är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till patienten.

Av 6:13 PSL följer ett skydd för uppgiftslämnare. Enligt bestämmelsen 
får den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom 
den enskilda hälso- och sjukvården inte obehörigen röja en uppgift från 
en enskild om någon annan persons hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden om det kan antas att det finns en risk för att den som har 
lämnat uppgiften (eller någon närstående till uppgiftslämnaren) utsätts 
för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Bestämmelserna om hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter att 
iaktta sekretess och tystnadsplikt har koppling till bland annat vårdgivarens 
skyldighet att organisera vården så att den tillgodoser patientens behov av 
trygghet i vården och behandlingen som regleras i 2 a § HSL, men även 
vårdgivarens skyldigheter avseende informationshantering som regleras 
i Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14) om informationshantering och 
journalföring i hälso- och sjukvården, se avsnitt 4.3.6.

5.4.7.2 Skyldighet att föra patientjournal
I 3:2 PDL anges att syftet med att föra patientjournal i första hand är 
att bidra till en god och säker vård. Vidare stadgas att patientjournalen 
även är en informationskälla för patienten, uppföljning och utveckling 
av verksamheten, tillsyn och rättsliga krav, uppgiftsskyldighet enligt lag 
samt forskning.

Journalen utgör ett arbetsinstrument för hälso- och sjukvårdspersona-
len för planering, genomförande och uppföljning av vården. En korrekt 
förd journal ger den behandlande personalen möjlighet att följa utveck-
lingen i vården av patienterna samt att inhämta nödvändiga kunskaper 

720 I en kommande avhandling utreder Ulrika Sandén sekretess och tystnadsplikt inom 
hälso- och sjukvården.
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om nya patienter.721 Patientjournalen utgör således en väsentlig förutsätt-
ning för hög patientsäkerhet och vård av god kvalitet.722

Den vård och behandling som patienten får ska dokumenteras i en 
patientjournal som utgör ett viktigt instrument vid tillsyn och som bevis-
ning i rättsliga frågor.723 Bestämmelser om journalföring har funnits 
länge. Redan i 1890 års läkarinstruktion stadgades om provinsialläkares 
och stadsläkares skyldighet att föra ”journal öfver den sjukvård, som af 
honom utöfvas”.724 Dagens bestämmelser finns i tredje kapitlet PDL där 
skyldigheten att föra patientjournal regleras. Lagen trädde i kraft den 
första juli 2008 och ersatte patientjournallagen (1985:562) (PjL), och 
vårdregisterlagen (1998:544) (VrL). Många av bestämmelserna fördes 
oförändrade över till den nya PDL. I förarbetena till PDL hänvisas i stor 
utsträckning till PjL:s förarbeten, vilket medför att de sistnämnda för-
arbetena till stor del fortfarande är tillämpliga.

I förarbetena till PjL framhålls att journalföringen ger samhället möj-
lighet att utöva tillsyn över hälso- och sjukvården.725 Det påpekas också 
att journalhandlingar normalt är de viktigaste bevismedlen i ärenden 
hos HSAN. även i fråga om hantering av Lex Mariaanmälningar utgör 
patientjournalen en viktig förutsättning för en korrekt utredning.

Den hälso- och sjukvårdspersonal som är skyldig att föra patientjour-
nal uppräknas i 3:3 PDL. Där anges att den som har legitimation eller 
särskilt förordnande att utöva visst yrke ska föra journal. Detta betyder 
att alla 21 yrkeskategorier som anges i fjärde kapitlet PSL har skyldighet 
att föra patientjournal. Den som – utan att ha legitimation för yrket – 
utför arbetsuppgifter som annars bara ska utföras av logoped, psykolog 
eller psykoterapeut inom den allmänna hälso- och sjukvården, eller utför 
sådana arbetsuppgifter inom den enskilda hälso- och sjukvården som 
biträde åt legitimerad yrkesutövare har också skyldighet att föra patient-
journal. Skyldigheten att föra journal åligger alltså i princip legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal. En undersköterska inom den offentligt 
bedrivna vården har således inte någon skyldighet att föra journalanteck-
ningar. Däremot ska en undersköterska inom den enskilda vården föra 
journalanteckningar i den mån hon biträder en legitimerad yrkesutövare.

Slutligen föreskrivs en skyldighet för den som är verksam som kura-
tor i den allmänna hälso- och sjukvården att föra patientjournal. Detta 

721 Prop 1984/85:189 s 12. 
722 Prop 2007/08:126 s 88 f.
723 A prop s 92.
724 Kongl Maj:ts Nådiga Instruktion för läkare, som äro för helso- och sjukvården inom 
visst område anstälde, äfvensom för andre, som utöfva läkarekonsten. Gifven Stockholms 
slott den 31 Oktober 1890.
725 Prop 1984/85:189 s 12.
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medför att en kurator inom den enskilda vården inte har någon skyldig-
het att föra patientjournal. Patientsäkerhetsintresset borde dock göra sig 
gällande även avseende den privata vården. Det finns dock inget som 
hindrar att en vårdgivare utfärdar lokala instruktioner i vilka fler personer 
åläggs skyldighet att föra patientjournal inom verksamheten.

I 3:4 PDL stadgas att den som för patientjournal ansvarar för sina 
uppgifter i den. Bestämmelsen motsvarar åliggandet i 6:2 PSL där det 
personliga yrkesansvaret regleras – var och en som tillhör hälso- och sjuk-
vårdspersonalen svarar för hur hon utför sina arbetsuppgifter. En yrkes-
utövare som bryter mot journalföringsplikten skulle kunna erhålla kritik 
från Socialstyrelsen. 

Journalföring har en betydande roll i hälso- och sjukvården och har 
därmed även stor betydelse för patientsäkerhet och kvalitetssäkring. I 
lagstiftningen ställs höga krav på såväl vårdgivaren som hälso- och sjuk-
vårdspersonalen för att tillgodose patientens, men också vårdens, intres-
sen av korrekt journalföring. Det räcker dock inte att regler utfärdas. De 
måste vara kända och efterlevas. I avsnitt 4.3.6.1 beskrivs vårdgivarens 
skyldighet att säkerställa att det finns förutsättningar och rutiner så att 
journalföringen kan ske på ett ändamålsenligt och korrekt sätt.

5.4.7.3 Utfärdande av intyg
Den som i sin yrkesverksamhet utfärdar ett intyg om någons hälsotill-
stånd eller vård ska enligt 6:10 PSL utforma det med noggrannhet och 
omsorg. I förarbetena framhålls att skyldigheten att utfärda intyg också 
hör till hälso- och sjukvården och att det är ”ett viktigt och grannlaga 
inslag i hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning”.726 Vidare anförs 
att det från patientsäkerhetssynpunkt är viktigt att intygen är objektiva 
och håller hög medicinsk standard. Mot bakgrund av detta anser rege-
ringen att hälso- och sjukvårdspersonal på ett tidigt stadium, med fördel 
redan under utbildningen, bör informeras vad som ska iakttas i samband 
med att intyg skrivs.

Vanligtvis baseras intyg på en personlig undersökning av den enskilde 
som intyget avser, men det kan också baseras på annat material. Intyget 
kan avse given vård och behandling, patientens hälsotillstånd eller behov 
av behandling. I förarbetena framhålls att en intygsutfärdare ska skaffa till-
räckligt grundmaterial för att kunna utfärda intyget och att dessa åtgärder 
är av samma slag som i den individinriktade vården. Utöver de uppgifter 
som intygsutfärdaren har tillgång till om personens hälsotillstånd, vård och 
behandling förväntas hon också ha det kunnande som krävs för den medi-

726 Prop 1993/94:149 s 71.
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cinska bedömning som föranleds av syftet med in  tyget.727 Just dessa skäl 
ansåg regeringen tala för att skyldigheten att utfärda intyg skulle anses ingå 
i patientvården och därmed omfattas av det nu upphävda disciplinansvaret. 
Däremot kunde, enligt regeringen, ett utlåtande från en sakkunnig som gör 
allmänna uttalanden om ett visst hälsotillstånd som inte grundar sig på en 
personlig undersökning inte anses påverka den medicinska säkerheten för 
patienten. Därför borde sådana utlåtanden inte omfattas av bestämmel-
serna om disciplinpåföljd.

Åsidosättande av skyldigheten i 6:10 PSL kunde fram till den sista 
december 2010 medföra disciplinpåföljd.728 Skyldigheten regleras visser-
ligen även i PSL, men en överträdelse av skyldigheten kommer numera 
eventuellt medföra att Socialstyrelsen i sin utredning uttalar kritik mot 
den person som inte fullgjort vad som åläggs henne i detta avseende. 
Enligt regeringen skulle förfarandet när ett intyg utfärdas kunna bli före-
mål för prövning i disciplinär ordning.729 Med detta avsågs hur intygs-
utfärdaren gått till väga för att få fram underlag för sina uttalanden, inty-
gets innehåll och utformning och i viss utsträckning även medicinska 
bedömningar, värderingar och slutsatser som ska stå i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Ett felaktigt handlande i samband med intygsutfärdande kan i vissa 
fall leda till åtal för osant intygande. Som exempel framhåller regeringen 
en situation då en läkare lämnar osann uppgift angående den som söker 
förmånen i ett intyg som sedan åberopas av en försäkrad i samband med 
ansökan om förtidspension eller annan förmån från social- eller annan 
försäkring. Enligt regeringen bör legitimationen ifrågasättas då någon 
döms för brott för att ha utnyttjat eller missbrukat sin legitimation på 
detta sätt och att det åligger Socialstyrelsen att aktualisera frågan hos 
HSAN när så anses motiverat. Följande fall illustrerar en situation då en 
läkares legitimation återkallades på grund av att läkaren utfärdat intyg 
med osant innehåll.

I RÅ 1994 ref 40 hade en person uppsökt en läkare på dennes läkarmottag-
ning varvid besökaren uppgav sig vara misstänkt för rattfylleri och bett att 
få ett intyg av läkaren rörande behandling hos denne. Läkaren utfärdade ett 
sådant intyg. Läkaren tog själv initiativ till innehållet i intyget där det bland 
annat oriktigt intygades att besökaren regelbundet deltog i samtalsterapi, att 
han inte hade några alkoholproblem och att han hade en bra prognos. Besö-

727 Prop 1993/94:149 s 79.
728 Enligt övergångsreglerna i PSL ska den upphävda lagen fortfarande tillämpas vid 
prövning av fråga om disciplinpåföljd i domstol efter överklagande eller hos HSAN efter 
återförvisning från domstol.
729 Prop 1993/94:149 s 79.
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ket och det falska intyget utgjorde inslag i tv-programmet ”Vita rockar och 
svarta papper”. Regeringsrätten uttalade att läkaren genom att ”medvetet 
utfärda ett intyg innehållande uppgifter som inte överensstämde med verk-
ligheten och som han uppfattade skulle komma att tillmätas betydelse i en 
kommande rättegång” hade åsidosatt gällande bestämmelser och svikit det 
förtroende som läkarlegitimationen innebär. Detta förfarande hade enligt 
Regeringsrätten varit i hög grad ägnat att undergräva den tillit allmänheten 
har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare.730 Läkaren hade därmed visat 
sig uppenbart olämplig att utöva läkaryrket och vilket ledde till att hans 
legitimation återkallades.

Regeringsrätten framhöll att det är allvarligt om allmänhetens förtroende 
för hälso- och sjukvården skadas på ett generellt plan genom att den legi-
timerade yrkesutövarens förfarande i hög grad varit ägnat att undergräva 
den tillit allmänheten har rätt att hysa till en sådan person. Det var alltså 
fråga om en förtroendeskadande situation som kunde äventyra patient-
säkerheten på ett generellt plan. Beträffande skyddsåtgärder behövs såle-
des inte att patientsäkerheten äventyrats för den enskilde patienten. Det 
synes således ha förekommit olika patientsäkerhetsbegrepp beroende på 
om det är fråga om disciplinpåföljd eller återkallelse av legitimation.

Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter om utfärdande av intyg inom 
hälso- och sjukvården.731 I föreskrifterna stadgas att verksamhetschefen 
ansvarar för att det finns rutiner avseende utfärdande av intyg och att 
hälso- och sjukvårdspersonalen har skyldighet att utöver gällande för-
fattningar följa de rutiner som verksamhetschefen har tagit fram, se även 
avsnitt 4.3.6.4. Föreskrifterna innehåller också bestämmelser om bland 
annat utredningen, utformningen och bedömningen av intyg. Till exem-
pel föreskrivs att den som avser att utfärda ett intyg ska vara objektiv vid 
insamlingen av det material som ska ligga till grund för intyget. Vidare 
anges att ett intyg som regel ska utfärdas efter en personlig undersökning 
av intygspersonen. Intyget ska ges ett innehåll som inte kan uppfattas 
som nedsättande eller kränkande för intygspersonen eller någon av henne 
närstående. Uttalanden som kan uppfattas som uttryck för nedsättande 
moraliska, sociala eller andra värderingar får inte förekomma. Intygs-
utfärdaren ska enligt föreskrifterna beakta att intyget kan få avgörande 
betydelse i offentliga eller enskilda rättsförhållanden och noga se till att 
endast uttala sig om förhållanden som hon har tillräcklig kännedom om. 
Det ska tydligt framgå vad som är intygsutfärdarens egna uttalanden och 

730 Min kursivering.
731 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- 
och sjukvården m m.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   260 2011-10-06   09.07



261

vilka uppgifter som härrör från intygspersonen, andra personer och myn-
digheter eller organisationer.

Sammantaget kan nämnas att korrekt utfärdande av intyg kan ha be -
tydelse för patientsäkerhet och kvalitetssäkring och då främst på ett gene-
rellt plan.

5.5  Skyldigheter med anknytning till patientens 
delaktighet

5.5.1 Samråd, omtanke och respekt 
Till hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter hör också att utforma 
och genomföra vården så långt som möjligt i samråd med patienten, vil-
ket stadgas i 6:1 tredje meningen PSL. När kravet ursprungligen infördes 
i 5 § äTL framhölls i förarbetena att 

”[i] kravet att patienten ska behandlas med omtanke och respekt ligger bl a 
att ingen får påtvingas behandling mot sin vilja eller på annat sätt utsättas 
för tvång i vården utan stöd i lag. Bestämmelsen ger uttryck för att det i 
princip krävs samtycke av patienten till planerade åtgärder.”732

Detta krav infördes för att understryka vikten av patientens roll i vård-
arbetet.733 Trots att det framgår av lagen att samråd ska ske med patienten 
uppställs i den övergripande hälso- och sjukvårdslagstiftningen inte något 
uttryckligt krav på att patienten ska samtycka till planerade vård- och 
behandlingsåtgärder.734 Samrådskravet har koppling till kravet i 2 a tredje 
punkten HSL där det bland annat stadgas att god vård ska bygga på respekt 
för patientens självbestämmande och integritet, se ovan avsnitt 3.4.3.1, 
men också avsnitt 3.4.3.4. I förarbetena till HSL anförs att en patient i 
princip har obegränsad rätt att avstå från en behandling och därmed kan 
kräva att en åtgärd genast avbryts eller aldrig vidtas.735 Patientens val att 
eventuellt avstå från behandling måste alltid respekteras. Det åligger dock 
ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal att tillhandahålla patienten sådan 
information att patienten har möjlighet att fatta ett för henne korrekt 
beslut. Informationsskyldigheten behandlas i avsnittet nedan.

I sista meningen 6:1 PSL stadgas att patienten ska visas omtanke och 
respekt. Om hälso- och sjukvårdspersonalen brister i omtanke och res-
pekt kan patientsäkerheten i vissa fall äventyras. I synnerhet föreligger en 

732 Prop 1978/79:220 s 44.
733 A st.
734 Rynning 1994 s 174. 
735 Prop 1981/82:97 s 118.
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sådan risk i de fall där personalen brustit så grovt i fråga om omtanke och 
respekt att patienten haft svårt att tillvarata sina intressen. Som exem-
pel kan nämnas då ett dåligt bemötande kan medföra att patienten inte 
kan tillgodogöra sig den information som ges eller då en patient inte 
vågar ta ställning för att läkaren uppfattas som dominant eller arrogant. I 
uttrycket omtanke och respekt ligger bemötande, information och kom-
munikation.

5.5.2 Individuellt anpassad information
Rätten till individuellt anpassad information är väsentlig av flera anled-
ningar. Patienten behöver tillräcklig och god information för att kunna 
fatta viktiga beslut om behandlingsmetoder etc. Det är också viktigt att 
patienten fått individuellt anpassad information för att vården ska kunna 
utformas och genomföras i samråd. Patienten behöver även nödvändig 
information för att kunna samtycka till vården. I de senaste förarbetena 
avseende bestämmelserna om patientens rätt till information anförs att 
rätten till information har avgörande betydelse för patientens möjlighet 
att utöva självbestämmande och vara delaktig i vården.736

Den som ansvarar för vården av en patient har enligt 6:6 PSL skyldighet 
att se till att patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälso-
tillstånd och om de metoder som finns för undersökning, vård och behand-
ling, sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt 
finansierade vården samt information om vårdgarantin. Informationsskyl-
digheten syftar till att göra det möjligt för patienten att tillvarata sina intres-
sen.737 I den allmänna motiveringen anges att rätten till information är av 
avgörande betydelse för patientens möjlighet att utöva självbestämmande 
och vara delaktig i vården samt att rätten till information bör genomsyra 
hela hälso- och sjukvården.738 Regeringens förslag innebar en inskärpning 
av kravet på att kommunikation och information bör lämnas i former som 
stärker patientens möjligheter till delaktighet och självbestämmande.739 I 
förarbetena påpekas att ordet upplysningar ersatts med information, men att 
någon ändring i sak inte är avsedd.740 Det framhålls också att skyldigheten 
att informera patienten är ett ansvar för all hälso- och sjukvårdspersonal, 
men att den i första hand ankommer på den som har det direkta ansvaret 
för den vårdsituation som informationen avser. Det påpekas dock att det 

736 Prop 2009/10:67 s 47.
737 Prop 1998/99:4 s 49.
738 A prop s 23 f.
739 A prop s 24.
740 A prop s 50.
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ytterst är verksamhetschefen som svarar för att det finns rutiner eller lokala 
instruktioner som säkerställer att patienten får information av den kvalitet 
och omfattning som föreskrivs.741

Eftersom bestämmelsen finns i en lag som huvudsakligen riktas mot 
hälso- och sjukvårdspersonalen torde det i första hand vara den behandlan-
de läkaren, men också den personal som medverkar i vården och behand-
lingen, som avses med den som har ansvaret.742 I 2 b § HSL finns en mot-
svarande bestämmelse som ålägger vårdgivaren att säkerställa patientens 
rätt till individuellt anpassad information, se avsnitt 3.4.3.2.

I äTL:s förarbeten framhålls att ”patienten måste ges så utförlig och 
ingående information som förhållandena påkallar och stimuleras att 
aktivt söka information, kritiskt granska den och anpassa informationen 
till sin egen situation”.743 Vidare anges att informationen måste anpas-
sas till patientens egna förutsättningar att tillgodogöra sig informatio-
nen. Det påpekas också att sjuka, oroliga och ängsliga patienter ofta har 
svårt att uppfatta informationen samt att invandrares, dövas och syn- och 
hörselskadades särskilda problem måste uppmärksammas. Den informa-
tion som lämnas till patienten bör innehålla uppgift om riskerna med 
en eventuell behandling. Det framhålls även att en förutsättning för att 
patienten ska kunna ge personalen den information som behövs för en 
god vård är just att patienten är välinformerad. Samtidigt påpekas också 
att informationen till patienten har stor betydelse för hennes självkänsla 
och är ett led i strävandena att göra vården mer mänsklig.744 Slutligen 
uppges bristande information och kontakt utgöra en av de främsta anled-
ningarna till missförstånd och klagomål.

I specialmotiveringen framhålls att informationsplikten visserligen gäl-
ler den som har det direkta ansvaret för de vårdåtgärder som upplysning-
arna avser, men att detta inte innebär att det finns något som hindrar att 
skyldigheten överlämnas till någon annan som kan ge informationen.745 
Den förstnämnda personen har dock fortfarande ansvar för att patienten 
inte lämnas utan den information som hon har rätt till. Det påpekas att 
informationsbehovet kan vara olika stort hos olika patienter beroende 
på patienten, dennas hälsotillstånd, sjukdomens art, svårighetsgrad och 
andra omständigheter.746 Rynning framhåller att det finns vissa undan-
tag från informationsplikten.747 Patienten kanske inte kan informeras på 

741 Prop 1998/99:4 s 49.
742 Rynning 1994 s 196.
743 Prop 1978/79:220 s 20.
744 A st.
745 A prop s 44.
746 A st.
747 Rynning 1994 s 258 ff.
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grund av sitt hälsotillstånd. En sådan situation kan uppstå om patienten 
på grund av förvirring, medvetslöshet, smärtpåverkan, utmattning eller 
någon annan omständighet inte kan tillgodogöra sig informationen.748

I vissa situationer kan det på grund av sekretessbestämmelser vara så 
att patienten inte får informeras.749 Eventuell sekretess gentemot patien-
ten själv regleras beträffande den offentligt bedrivna hälso- och sjukvår-
den i 25:6 OSL och avseende tystnadsplikten i den enskilda hälso- och 
sjukvården finns bestämmelser i 6:12 andra stycket PSL. I PSL stadgas att 
tystnadsplikt som gäller för en uppgift om en patients hälsotillstånd även 
gäller i förhållande till patienten själv, om det med hänsyn till ändamålet 
med hälso- och sjukvården är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas 
till patienten, och i OSL föreskrivs att sekretess gäller i förhållande till 
den vård- och behandlingsbehövande själv för uppgift om hennes hälso-
tillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behand-
lingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till henne. Det kan 
alltså i vissa situationer föreligga tystnadsplikt gentemot patienten själv. 
Norström och Sverne påpekar att sådana situationer kan uppstå om det 
föreligger risk för självmord eller psykos om uppgiften lämnas ut.750

Patienten har även rätt att avstå från information. Rynning pekar på 
situationer där patienten inte vill informeras. I de fall patienten låter för-
stå att hon inte önskar någon information alls måste patientens inställ-
ning normalt respekteras. Rynning ställer frågan hur patientens önskan 
om att slippa få information ska komma till uttryck.751 Skulle det räcka 
med att personalen tror sig veta att patienten inte vill bli informerad? 
Rynning anför att rena antaganden normalt inte torde kunna godtas, 
men att det skulle kunna finnas ett begränsat utrymme om en läkare har 
särskild kännedom om en viss patients åsikter och personliga förhållan-
den anser sig övertygad om att patienten i det enskilda fallet inte skulle 
vilja ha informationen.752 Vidare påpekar hon att patientens möjligheter 
att slippa få information inte regleras uttryckligen i svensk rätt.753

Patientens önskemål om att inte ta emot information har alltså inget 
särskilt stöd i lag och kan heller inte alltid efterkommas. Det finns situa-
tioner där patienten måste ta emot information. Detta gäller till exempel 
information om allvarliga konsekvenser av avstående från behandlings-
åtgärder, information som utgör förutsättning för organdonation eller 

748 Rynning 1994 s 259.
749 A st.
750 Norström, C, och Sverne, T, Sekretess i hälso- och sjukvården s 86.
751 Rynning 1994 s 267.
752 A a s 268.
753 Rynning 1997 s 325.
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sterilisering.754 Vidare föreskrivs i smittskyddslagen (2004:168) att den 
behandlande läkaren ska besluta om individuellt utformade medicinska 
och praktiska råd om hur patienten ska undvika att utsätta andra för 
smittorisk samt individuellt utformade förhållningsregler.755

Rynning konstaterar att undantagen från informationsplikten är få 
och ska tillämpas restriktivt.756 Patientens rätt till information om sitt 
hälsotillstånd är följaktligen mycket stark, men hennes rätt att slippa 
information är desto osäkrare och borde därför regleras i lag för att klar-
göra rättsläget.

Bestämmelsen om informationsskyldighet har sedan sin tillkomst 
genom äTL haft samma lydelse i både ÅL och LYHS. I syfte att stärka 
patientens ställning har dock informationsskyldigheten senare precise-
rats. I såväl HSL som i LYHS infördes stadganden om patientens rätt 
till individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de 
metoder för undersökning, vård och behandling som finns.757 Patienten 
bör få information om förebyggande åtgärder, olika undersökningsmeto-
der, tänkbara behandlingsalternativ med deras för- och nackdelar, biverk-
ningar av läkemedel, undersökningsresultat, diagnos, prognos samt pla-
nering och tidpunkter för fortsatta åtgärder.758 Informationsskyldigheten 
omfattar inte information om behandlingsmetoder som inte bygger på 
vetenskap och beprövad erfarenhet.

För att informationen ska vara individuellt anpassad ska läkaren, eller 
någon annan hälso- och sjukvårdspersonal, aktivt sätta sig in i patientens 
situation så att information och dialog kan ske utifrån just den patientens 
behov. De omständigheter som bör beaktas är patientens ålder, mognad, 
erfarenhet, eventuell funktionsnedsättning samt kulturell och språklig 
bakgrund. Den som ger patienten information måste förvissa sig om att 
patienten har förstått innehållet i och innebörden av den information som 
lämnats.759 I författningskommentaren framhålls att utgångspunkten bör 
vara att patienten önskar så innehållsrik information som möjligt, men att 
en klart uttalad motvilja att motta information i allmänhet måste respek-
teras om inte annat sägs i annan lagstiftning. Information ska lämnas om 
samtliga de alternativ som kan komma i fråga och som finns, även om 
något alternativ skulle medföra betydligt högre kostnader än andra.

754 Rynning 1994 s 267, se t ex 5 § steriliseringslagen (1975:580) och 10 § lagen 
(1995:831) om transplantation m m.
755 Se t ex 4:1 och 4:2 smittskyddslagen (2004:168).
756 Rynning 1994 s 275.
757 2 b § HSL samt 2:2 LYHS [6:6 PSL]. 
758 Prop 1998/99:4 s 50.
759 A prop s 49.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   265 2011-10-06   09.07



266

5.5.3 Flera behandlingsalternativ
När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet ska den som har ansvaret för 
hälso- och sjukvården av en patient i enlighet med 6:7 första stycket PSL 
medverka till att patienten ges möjlighet att välja det alternativ som hon 
föredrar. En motsvarande skyldighet åläggs vårdgivaren i 3 a § första 
stycket HSL, se avsnitt 4.4.1.

I praktiken kan patienten få problem med att utnyttja möjligheten 
att välja behandlingsalternativ då det kan vara oklart vem i personalen 
inom organisationen som har det övergripande ansvaret för en patient. 
Eftersom vården är så specialiserad är det ofta flera läkare som har ansvar 
för samma patient, var och en inom sin specialitet. Detta kan få till följd 
att det är oklart vem som har ansvaret för att säkerställa att patienten får 
möjlighet att välja mellan olika behandlingsalternativ, vilket i sin tur kan 
medföra att ingen alls anser sig ha detta ansvar, något som i slutändan 
drabbar patientens valmöjligheter. Från patientsäkerhetssynpunkt är ett 
tydligt och övergripande ansvar för varje patient att föredra. Detta gäller 
i synnerhet i fråga om äldre och multisjuka patienter som har svårt att 
själva ta till vara sin rätt. I sådana situationer är det viktigt att ansvarsför-
delningen är klar och tydlig så att patientsäkerheten inte riskeras. Från 
och med den 1 juli 2010 torde detta ytterst vara en uppgift som åligger 
verksamhetschefen. I 29 a § HSL stadgas nämligen att verksamhetsche-
fen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samord-
ning och säkerhet i vården tillgodoses. Om det är nödvändigt ska en fast 
vårdkontakt utses för patienten.

Det är den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av patienten 
som avgör om och i så fall vilka behandlingsalternativ som kan erbju-
das henne.760 I förarbetena till bestämmelsen understryks också att det 
är viktigt att personalen är lyhörd för patientens behov av information 
och inflytande. En patient måste dock alltid ha möjlighet att överlämna 
beslutsfattandet till den som är medicinskt ansvarig. En annan viktig 
aspekt som regeringen framhåller är att delaktighet och medverkan i den 
medicinska beslutsprocessen inte får utformas så att patienter ”riskerar 
att hamna i en konfliktfylld situation med bristande kompetens och stort 
beslutsansvar. Vårdpersonalen måste hjälpa patienten att värdera de olika 
alternativen, ge aktiv vägledning och försäkra sig om att patienten har 
ett tillräckligt underlag för att utöva sitt självbestämmande”.761 Väljer 
patienten ett alternativ som medför ett något sämre behandlingsresul-

760 Prop 1998/99:4 s 28.
761 A st.
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tat jämfört med ett alternativ som skulle medföra väsentlig förbättring, 
måste den som har det medicinska ansvaret förvissa sig om att patien-
ten fattar ett välgrundat beslut. Att patienten ställer sig tvekande till en 
viss behandling betyder inte nödvändigtvis att hon vill avstå från den. 
Den medicinskt ansvariga hälso- och sjukvårdspersonalen måste se till 
att patienten inser allvaret i sjukdomen innan hon på patientens initiativ 
avstår från att sätta in en viss behandling.762

I den allmänna motiveringen till bestämmelsen anges att patientens 
val ska vara avgörande när det finns flera medicinskt motiverade behand-
lingsalternativ som bedöms vara av nytta för patienten.763 Flera skäl för 
ett ökat patientinflytande nämns.764 Ett skäl är att flera studier visar att 
missnöjet med hälso- och sjukvården är störst när det gäller bristande 
information om behandlingsalternativ och inflytande över behand-
ling.765 Ett annat skäl är att kravet på information och delaktighet i det 
kliniska beslutsfattandet ökar till följd av den snabba medicinska utveck-
lingen – det finns fler behandlingsalternativ och patienten är bäst skickad 
att bedöma effekterna av de behandlingsalternativ som finns. Ytterligare 
ett skäl för ökat patientinflytande anges vara att den pågående struktur-
omvandlingen inom hälso- och sjukvården med kortare vårdtider och 
större andel egenvård och insatser av anhöriga medför att patienten och 
anhöriga förväntas ta ett större ansvar för vården och behandlingen.766 
Det påpekas dock med eftertryck att patientens medverkan aldrig kan, 
eller får, medföra att kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet efter-
sätts. De behandlingsmetoder som erbjuds patienten ska vara medicinskt 
motiverade och förväntas vara till nytta för patienten.767 I detta samman-
hang nämns att det är utifrån individens utgångspunkt som begreppet 
nytta ska ses och att begreppet innefattar såväl hälsa som livskvalitet.

Beträffande kostnad och nytta framhålls att patienten aldrig får nekas 
god vård med hänsyn till kostnaderna. En annan fråga är vilka kostnader 
som kan accepteras om det finns flera behandlingsalternativ som är medi-
cinskt motiverade. Patienten måste ha rätt att välja ett kostsammare alter-
nativ, men enligt regeringen måste det finnas vissa gränser för hur stora 
kostnadsökningar som kan accepteras med hänsyn till den förväntade 

762 Prop 1998/99:4 s 28.
763 A prop s 25.
764 A prop s 26.
765 I propositionen hänvisas till studier utan att ange vilka dessa är. Emellertid kan näm-
nas att Socialstyrelsen i sin Lägesrapport 2010 s 13 f, pekar på att delaktighet och infor-
mation kan förbättras.
766 Prop 1998/99:4 s 26.
767 A prop s 27.
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nyttan för patienten.768 Det påpekas att det inte är givet att patienten och 
den medicinskt ansvariga läkaren gör samma bedömningar av den för-
väntade effekten och nyttan. Det framhålls att patientens egen värdering 
bör tillmätas större betydelse om det rör sig om en allvarlig sjukdom eller 
åkomma jämfört med en mer bagatellartad sådan. I det sistnämnda fallet 
får det enligt regeringen anses mer godtagbart att inte acceptera några 
kostnadsskillnader alls. Varje patient är unik och detta medför att olika 
patienter också gör olika bedömningar, varför hänsyn också måste tas till 
individuella variationer mellan patienter.

I sin avhandling undersöker Winblad Spångberg läkarnas roll av  seende 
patienternas valmöjligheter inom specialistvården.769 Resultaten av hen-
nes attitydstudie visar att läkarna generellt sett är positivt inställda till val-
friheten och att de anser sig ha en viktig funktion i systemet som patien-
tens vårdguide, men att läkarna sällan själva väcker frågan om valfrihet. 
Winblad Spångberg konstaterar att läkarna inte regelmässigt informerar 
patienterna om valfriheten och vilka alternativ patienterna kan välja, utan 
informationen lämnas när patienterna efterfrågar den.770 Här uppstår ett 
allvarligt kvalitetsproblem. Om patienten inte har tillräcklig informa-
tion kan hon heller inte efterfråga val av behandlingsmetod. Ansvaret för 
att lämna informationen ligger hos den behandlande läkaren och ytterst 
hos vårdgivaren som ska säkerställa att det finns rutiner som garante-
rar patienten individuellt anpassad information. Att lägga ansvaret på 
patienten att efterfråga information kan inte accepteras eftersom det är 
personalen som har det kunskapsmässiga övertaget.771

5.5.4 Förnyad medicinsk bedömning
Under vissa förutsättningar ska patienten få möjlighet att få en förnyad 
medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Hälso- och sjukvårdsperso-
nalens skyldighet att medverka till patientens möjlighet att få förnyad 
medicinsk bedömning regleras i 6:7 andra stycket PSL. I bestämmelsen 
stadgas att den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient 
med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska medverka 
till att patienten får en förnyad medicinsk bedömning. Förutsättningen 
är att det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för 
patienten eller har stor betydelse för hennes framtida livskvalitet.

768 Prop 1998/99:4 s 27.
769 Winblad Spångberg, U, Från beslut till verklighet, Läkarnas roll vid implemente-
ringen av valfrihetsreformer i hälso- och sjukvården, ak avh s 209.
770 A a s 211.
771 Se Rynning 1994 s 235–238.
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En motsvarande skyldighet åligger vårdgivaren och stadgas i 3 a § andra 
stycket HSL, se avsnitt 4.4.2. Enligt bestämmelsen i HSL ska patienten 
erbjudas den behandling som den förnyade bedömningen kan föranleda. 
Bestämmelsen i PSL innebär en skyldighet för den som har det medicin-
ska ansvaret för en patient att i vissa situationer medverka till att patien-
ten får möjlighet att diskutera sin sjukdom eller skada med ytterligare en 
läkare.772 I den allmänna motiveringen till bestämmelsen uppges att den 
avses ge en begränsad grupp av patienter som står inför svåra medicinska 
ställningstaganden ett starkare stöd.773 Regeringen påpekar att det framstår 
som självklart att landstingen medverkar till att patienter som så önskar 
får möjlighet att diskutera sin sjukdom och behandling med ytterligare en 
läkare för att få underlag för att ta ställning till de behandlingsalternativ 
som finns. Vidare anförs att det ibland uppstår situationer som gör att 
patienten förlorar tilltron till sin läkare och att orsakerna till detta kan 
vara många. Som exempel nämns brister i bemötande från läkarens sida, 
missförstånd eller orimliga krav från patientens sida. Det kan också handla 
om att patienten har svårt att försona sig med en allvarlig diagnos. I dessa 
situationer kan, enligt regeringen, hälso- och sjukvården medverka till att 
patienten kan känna sig tryggare med att diagnosen och den föreslagna 
behandlingen är riktig. Bland remissinstanserna ställde sig bland andra 
Sveriges läkarförbund och Svenska läkaresällskapet positiva till förslaget 
om förnyad medicinsk bedömning. Enligt regeringen måste detta ses som 
en garanti för att patienter som önskar möjlighet till förnyad bedömning 
också kommer att få använda sig av den.774

I en uppföljande rapport visar Socialstyrelsen emellertid att perso-
nalens och allmänhetens kunskaper liksom landstingens informations-
insatser angående bland annat förnyad medicinsk bedömning behöver 
förbättras.775 Från och med den 1 juli 2010 har patientens rätt till för-
nyad medicinsk bedömning utvidgats genom att skyldigheten inte längre 
kopplas till ett krav på att vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger 
entydig vägledning. I förarbetena anförs att regeringen ser positivt på att 
patienter som så önskar kan söka och få vård i ett annat EU-land och få 
den ersatt av hemlandstinget.776 Vidare påpekas att denna möjlighet även 
anses inkludera en förnyad medicinsk bedömning.

772 Prop 1998/99:4 s 50.
773 A prop s 30.
774 A prop s 31.
775 Socialstyrelsen, Patientens rätt till information, delaktighet och medinflytande, Läget 
efter lagändringarna 1 januari 1999, 2003 s 8 f.
776 Prop 2009/10:67 s 69.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att patienten har rätt att göra sina 
egna val. Hälso- och sjukvårdspersonalen har skyldighet att ge patienten 
den information som behövs samt att utforma och genomföra vården i 
samråd med patienten. Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter att 
medverka till att patienten har möjlighet att välja behandlingsalternativ 
och få förnyad medicinsk bedömning har starka kopplingar till infor-
mations- och samrådsskyldigheterna som även riktas mot vårdgivarna i 
HSL. För den enskilde patienten kan det ur kvalitetssäkringssynpunkt 
vara viktigt att få möjlighet till en förnyad medicinsk bedömning. även 
ur patientsäkerhetssynpunkt kan det vara värdefullt för patienten att få 
ytterligare en bedömning av sitt hälsotillstånd.

5.6 Sammanfattning och avslutande kommentarer
Vid sidan av vårdgivaren tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen de inre 
aktörerna i systemet. I detta kapitel har den utförande delen av kvalitetssäk-
ringssystemet som utgörs av hälso- och sjukvårdspersonalen granskats. Det 
kan konstateras att många av hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter 
motsvaras av i princip likalydande skyldigheter som åligger vård givarna. 
Skillnaden mellan dessa skyldigheter är dock att det åligger vårdgivarna att 
ge faktiska möjligheter, det vill säga att se till att det finns förutsättningar, 
kunskap och rutiner för att hälso- och sjukvårdspersonalen ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter. Det åligger också vårdgivaren att genom egen-
kontroll följa upp hur personalen fullgör sina skyldigheter. 

Genom PSL har hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter i princip 
överflyttats oförändrade från LYHS till PSL. Eftersom LYHS till stor del 
byggde på bestämmelser som överförts från KvackL, ÅL, DpL, BehL och 
TL medför denna överflyttning en hel del kedjehänvisningar till äldre 
förarbeten. Detta medför i sin tur att PSL:s förarbeten är svå r överskådliga 
och i vissa fall även svårtillgängliga. Vissa förarbetsuttalanden kan även vara 
inaktuella eftersom den medicinska utvecklingen och samhälls utvecklingen 
medfört och medför ständiga förändringar. Enligt min uppfattning kan 
dessa problem påverka patientsäkerhet och kvalitetssäkring negativt efter-
som det kan vara svårt för hälso- och sjukvårdspersonalen att få över-
blick över vad som gäller avseende deras yrkesutövning. Förarbetena skulle 
behöva revideras för att bättre anpassas till gällande omständigheter. Mot 
bakgrund av krav på rättssäkerhet och effektivitet vore det därför angeläget 
att göra en grundlig översyn över de skyldigheter som åligger hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Jag instämmer således i den kritik som framförts 
angående kedjehänvisningar till äldre förarbeten utan någon form av 
anpassning till dagens omständigheter och förutsättningar. Som påpekas 
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i avsnitt 5.2 anfördes i förarbetena till LYHS att både patienter och hälso- 
och sjukvårdspersonal har intresse av att lagstiftningen ar lättillgänglig, tyd-
lig, konsekvent och överskådlig. Vidare framhålls att även de myndigheter 
som ska tillämpa lagstiftningen har ett intresse av att lagstiftningen är lätt 
att överblicka och tillämpa. 

Som nämnts omfattades hälso- och sjukvårdspersonalen av 17 särskilt 
utpekade personalkategorier i 1964 års medicinalpersonalkungörelse777, se 
avsnitt 5.3.3.1. Syftet med att i kungörelsen utpeka dessa kategorier var 
att klargöra vilka som stod under Socialstyrelsens tillsyn. Av bland annat 
säkerhetsskäl ville lagstiftaren att tillsynen skulle omfatta all den personal 
som medverkade i vårdarbetet varvid bestämmelser som vidgade personal-
kretsen infördes i äTL. Det visade sig dock senare att det var ohållbart att 
all personal, även sådan som inte hade någon direkt kontakt med patien-
ten, skulle stå under tillsyn av Socialstyrelsen varpå nya bestämmelser som 
snävade in personalkretsen infördes i ÅL och DpL. I LYHS och PSL har 
kategorin hälso- och sjukvårdspersonal emellertid successivt ökat och i 
nu gällande 1:4 PSL utpekas minst sju olika kategorier som anses tillhöra 
hälso- och sjukvårdspersonalen. Syftet med att i lag ange vilka som tillhör 
hälso- och sjukvårdspersonalen är att klarlägga vilka som är skyldiga att 
följa de bestämmelser som riktas mot hälso- och sjukvårdspersonalen samt 
att ange vilka som står under Socialstyrelsens tillsyn. Enligt min uppfatt-
ning kan dessa bestämmelser förenklas och bör därför ses över.

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har skyldighet att följa 
de bestämmelser som rör yrkesutövningen och hon står också under Social-
styrelsens tillsyn. En legitimerad person kan drabbas av till exempel åter-
kallelse av legitimationen eller föreskrift om prövotid om hon inte fullgör 
sina skyldigheter, medan en ickelegitimerad person enbart kan utsättas 
för Socialstyrelsens kritik.778 Frågan är om alla sju punkterna i 1:4 PSL 
är nödvändiga. Antingen har man legitimation och omfattas av 1:4 första 
punkten  PSL eller så tillhör man hälso- och sjukvårdspersonalen för att 
man är verksam vid sjukhus eller annan vårdinrättning. Enligt 1:4 tredje 
punkten PSL hör den som i annat fall biträder en legitimerad person till 
hälso- och sjukvårdspersonalen. Personer som lämnar medicinska råd vid 
Giftinformationscentralen eller sjukvårdsrådgivningen torde vara legitime-
rade och därmed tillhöra hälso- och sjukvårdspersonalen enligt 1:4 första 
punkten varför det kan ifrågasättas varför 1:4 femte punkten PSL behövs. I 
övrigt tycks även bestämmelserna om Apotekspersonal vara överflödiga. En 
anledning till att dessa nämns särskilt kan dock vara att den apoteksperso-

777 Kungörelse (1964:428) om medicinalpersonal under Socialstyrelsens inseende.
778 Arbetsgivaren kan förstås under vissa förutsättningar vidta olika arbetsrättsliga åtgär-
der som t ex omplacering, avstängning etc.
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nal som avses inte har legitimation, det är inte fråga om hälso- och sjukvård 
och verksamheten leds inte av någon legitimerad hälso- och sjukvårdsperso-
nal. Detta betyder i så fall att det är fråga om icke legitimerad personal som 
lämnar medicinska råd. För att dessa ska omfattas av Socialstyrelsens tillsyn 
och för att de ska åläggas skyldigheter som har betydelse för patientsäkerhet 
och kvalitetssäkring nämns de särskilt i 1:4 PSL.

En grundläggande skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonalen är 
att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Vetenskap och beprövad erfarenhet är ett medicinskt och juri-
diskt begrepp, vars innebörd är dynamiskt och föränderligt. Begreppet 
vetenskap och beprövad erfarenhet innebär bland annat att personalen 
är skyldig att känna till och iaktta de föreskrifter och allmänna råd som 
Socialstyrelsen har meddelat angående vården i egenskap av central för-
valtningsmyndighet. Personalens underförstådda skyldighet att ständigt 
försöka tillgodogöra sig och tillämpa nya rön i verksamheten har förstås 
betydelse för patientsäkerheten, men det ankommer även på vårdgivaren 
att se till att personalen stimuleras till att fördjupa sitt kunnande. Inom 
ramen för yrkesansvaret ligger alltså ett krav på ständig förkovran. Kravet 
omfattar både vetenskap och beprövad erfarenhet och inte ett antingen 
eller. Vad som utgör vetenskap och beprövad erfarenhet utgår från den 
enskilda läkarens uppfattning mot bakgrund av hennes erfarenhet och 
kompetens samt den generella uppfattningen inom läkarkåren vid ett 
visst tillfälle. Ytterst bestäms innebörden av domstol.

Utrymmet för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att göra 
undantag från kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet är litet och 
som regel accepteras inte avsteg från principen. Vid eventuella avsteg ska 
det vara fråga om nödliknande undantagssituationer då alla andra meto-
der är uttömda. Vidare ska undantaget ske på patientens initiativ och 
åtgärden får inte skada patienten. Etikprövad forskning kan också utgöra 
ett undantag från kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom 
forskningen kan kravet på vetenskapligt underlag erhållas.

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska vinnlägga sig om att ge patien-
ten sakkunnig och omsorgsfull vård som uppfyller kraven på vetenskap 
och beprövad erfarenhet. Med denna skyldighet avses tillämpningen av 
den erfarenhet och kompetens som den enskilde yrkesutövaren förväntas 
besitta. Vården ska också så långt som möjligt utformas och genomföras i 
samråd med patienten. Därutöver ska vården bygga på respekt för patien-
tens självbestämmande och integritet och patienten ska visas omtanke 
och respekt.

Det personliga yrkesansvaret medför att den som tillhör hälso- och 
sjukvårdspersonalen själv bär ansvar för hur hon fullgör sina arbetsupp-
gifter. Denna skyldighet gäller förstås även om en uppgift delegerats till 
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någon annan. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får över-
låta en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med 
kravet på en god och säker vård. Det som är nytt i PSL i detta avseende är 
att det i bestämmelsen anges att det personliga yrkesansvaret inte innebär 
någon inskränkning i vårdgivarens ansvar.

Av stor betydelse för patientsäkerheten och kvalitetssäkringen har den 
skyldighet att rapportera avvikelser som stadgas i PSL. I PSL åläggs hälso- 
och sjukvårdspersonalen att bidra till att hög patientsäkerhet upprätt-
hålls. I detta syfte ska personalen rapportera risker för vårdskador samt 
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till 
vårdgivaren. Personalens rapporteringsskyldighet motsvaras av en skyl-
dighet för vårdgivaren att ha ett system för hantering av dessa avvikelser. 
Denna rapporteringsskyldighet utgör också en förutsättning för att vård-
givaren ska kunna fullgöra sin skyldighet att rapportera till Socialstyrel-
sen enligt Lex Maria.

Inom hälso- och sjukvården inträffar många läkemedelsrelaterade 
vårdskador. Naturligtvis är det av stor betydelse för patientsäkerheten att 
gällande bestämmelser, lokala rutiner och riktlinjer efterlevs så att risker 
för läkemedelsrelaterade skador minimeras. Olika typer av medicintek-
nisk utrustning används i stor utsträckning inom vården och ovarsam 
eller bristfällig hantering av denna utrustning kan medföra risker för 
vårdskador. Det är viktigt att det finns rutiner för hantering, service och 
kontroll samt rapportering av avvikelser.

Efterlevnaden av bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess kan ha 
fundamental betydelse för patientsäkerheten, kanske främst på ett gene-
rellt plan. Om patienten inte känner förtroende för hälso- och sjukvårds-
personalen kan det medföra att hon undanhåller viktig information, vil-
ket i sin tur kan äventyra patientsäkerheten. även i ett större perspektiv 
kan ett bristande förtroende för hälso- och sjukvårdspersonalen i detta 
avseende ha betydelse för patientsäkerheten. Tystnadsplikten innebär att 
den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen hos en privat vårdgiva-
re inte obehörigen får röja uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden som hon i sin verksamhet har fått veta. 
Det finns således möjlighet att behörigen röja sådana uppgifter, till exem-
pel vid fullgörandet av någon uppgiftsskyldighet som stadgas i lag eller 
förordning. Inom den offentliga hälso- och sjukvården råder sekretess för 
vissa uppgifter, vilket betyder att uppgifter om enskildas hälsotillstånd 
eller andra personliga förhållanden är sekretessbelagda om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående 
lider men.

Ett oundgängligt redskap för en trygg och säker vård utgörs av patient-
journalen. Patientjournalen innehåller många viktiga och framförallt käns-

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   273 2011-10-06   09.07



274

liga uppgifter om patientens hälsotillstånd och ibland även om andra per-
sonliga förhållanden. Det ställs höga krav på att de uppgifter som införs i 
journalen är korrekta och relevanta och därmed ställs också höga krav på 
den som för journalen. Bestämmelser om journalföring finns i PDL och 
i Socialstyrelsens föreskrifter. Ansvaret för journalföringen åvilar såväl den 
som för in uppgifterna i journalen som vårdgivaren.

Ett korrekt utfärdande av intyg kan ha betydelse för patientsäkerheten 
på ett generellt plan, därför åligger det hälso- och sjukvårdspersonalen att 
utforma intyg med omsorg och noggrannhet. Det åligger vårdgivarna att 
säkerställa att det finns rutiner för ett korrekt intygsskrivande.

Hälso- och sjukvårdspersonalens informationsskyldighet har central 
betydelse för att patienten ska kunna tillvarata sina intressen. Detta gäller 
särskilt i fråga om delaktighet i, planering och genomförande av vården, 
men också för att patienten ska kunna lämna samtycke till vården. Att ge 
patienten relevant, korrekt och tillräcklig information är även ett uttryck 
för att visa patienten omtanke och respekt. Informationsskyldigheten har 
stark koppling till och är avgörande för patientens möjligheter att samråda 
och samtycka till den vård och behandling som ges, något som i allra 
högsta grad har betydelse för patientsäkerhet och kvalitetssäkring. För den 
enskilda patienten kan individuellt anpassad information vara avgörande 
för patientsäkerheten och vårdens kvalitet.

Hälso- och sjukvårdspersonalen har skyldighet att medverka till att 
ge patienten möjlighet att välja behandlingsalternativ om det finns flera 
sådana som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Denna skyldighet kan ha stor betydelse för den enskilde patientens syn 
på vårdens kvalitet och motsvarande skyldigheter som åligger vårdgivarna 
finns i HSL. En annan skyldighet som åligger hälso- och sjukvårdsperso-
nalen är att ge patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom 
eller skada möjlighet att få en förnyad medicinsk bedömning. även i 
fråga om denna skyldighet finns motsvarande bestämmelser i HSL.

I avsnitt 5.4.1.4 lyfts frågan om regelbunden kunskapskontroll av 
hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens. En regelbunden kunskaps-
kontroll skulle kunna bidra till en säkrare vård eftersom personalen till 
exempel vart femte år måste visa att hon fortfarande är kompetens att 
utöva sitt yrke. Vidare diskuteras frågan om att införa flera uppgifter 
i HOSP-registret för att göra det mer användbart för vårdgivare, men 
också för tillsynsmyndigheten.

Det kan konstateras att hälso- och sjukvårdspersonalen har många skyl-
digheter som alla utgår från patientens behov och syftar till att bidra till en 
god och säker vård. Det krävs dock att dessa bestämmelser är kända och 
efterlevs. I detta sammanhang kan erinras om att ansvaret för att bestäm-
melserna är kända och efterlevs åligger såväl vårdgivaren som hälso- och 
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sjukvårdspersonalen. Vårdgivarens egenkontroll, avvikelsehantering och 
uppföljning av verksamheten kan visa brister i till exempel kännedom av 
vissa bestämmelser, men också brister i efterlevnad av lokala rutiner och 
direktiv. Samtidigt har hälso- och sjukvårdspersonalen skyldighet att hålla 
sig uppdaterad beträffande gällande bestämmelser, men också nya medi-
cinska rön. Eftersom förarbetena till PSL innehåller kedjehänvisningar 
till flera äldre förarbeten, som i sig kan vara svårtillgängliga, kan det vara 
besvärligt och tidskrävande för den enskilde yrkesutövaren att ta reda på 
vad lagstiftaren egentligen har avsett. Dessa svårigheter  kan medföra att 
man i den kliniska verksamheten inte har möjlighet att tillämpa regelverket 
som avsett.

Det kan också konstateras att många av de skyldigheter som åligger 
hälso- och sjukvårdspersonalen motsvaras av bestämmelser som riktas mot 
vårdgivaren. Det finns alltså en form av parallellitet eller dubbelreglering. 
Visserligen kan det vara bra att de olika aktörernas skyldigheter motsva-
rar varandra och anges separat, men det vore önskvärt att regelverket var 
utformat så att parallelliteten syntes tydligare. Det skulle vara möjligt att 
omarbeta och systematisera såväl HSL och PSL utifrån sakfrågor och på så 
sätt utnyttja parallelliteten. Jag återkommer till denna fråga i kapitel sju. 

Samverkan mellan aktörerna är avgörande för att den vård som till-
handahålls är säker och av god kvalitet. även om det finns krav på att 
vårdgivaren ska utöva egenkontroll över verksamheten och att hälso- och 
sjukvårdspersonalen ska fullgöra sitt arbete i överensstämmelse med de 
skyldigheter som stadgas i lagar och andra författningar, behövs en ytter-
ligare kontroll av hälso- och sjukvården och dess personal. I nästa kapitel 
analyseras den kontrollerande delen av kvalitetssäkringssystemet.
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6  Yttre kontroll av hälso- och 
 sjukvården och dess personal

6.1 Inledning
I det föregående har den utförande delen och hälso- och sjukvårdens aktörer 
granskats. Såväl vårdgivarens som hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar 
och skyldigheter med betydelse för patientsäkerhet och kvalitetssäkring har 
undersökts. Det kan konstateras att vårdgivaren har stor frihet att organi-
sera verksamheten efter lokala förutsättningar och behov. Samtidigt har 
vårdgivaren långtgående skyldigheter och ansvar att kontrollera sin egen 
verksamhet, att personalen har den kompetens som krävs samt att lagar 
och andra författningar efterlevs. Hälso- och sjukvårdspersonalen har lag-
reglerade skyldigheter i fråga om medicinska kvalitetskrav, men också vad 
avser patientens delaktighet i vården. Trots att varje vårdgivare ansvarar för 
sin egen verksamhet – och därmed även för olika former av egenkontroll 
och intern revision – och trots att all hälso- och sjukvårdspersonal själva bär 
ansvar för det arbete de utför, är den inre kontrollen och det egna ansva-
ret inte tillräckligt för att garantera säker vård av hög kvalitet. Det krävs 
ytterligare kontroll genom att hälso- och sjukvårdsverksamheten och dess 
personal granskas utifrån – en yttre kontroll.

I detta kapitel undersöks de aktörer som har till uppgift att utöva den 
yttre kontrollen av hälso- och sjukvården och dess personal. Dessa yttre 
aktörer är inte involverade i vårdens planering och utförande, utan grans-
kar hälso- och sjukvården från ett annat perspektiv än de inre aktörerna. 
Syftet med tillsynen är bland annat att kontrollera att de mål och krav 
som uppställs i HSL eftersträvas och uppfylls samt att de skyldigheter 
som bland annat föreskrivs i PSL fullgörs.779 De aktörer som granskas 
i detta kapitel är de som har ett lagreglerat ansvar att bidra till förbätt-
rad patientsäkerhet och kvalitetssäkring. Dessa aktörer är Socialstyrelsen, 
HSAN och patientnämnderna.

En fråga som besvaras i detta kapitel är vad som avses med tillsyn. För 

779 Prop 1995/96:176 s 39.
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att få perspektiv på dagens tillsyn undersöks även utvecklingen av till-
synen över hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen är den myndighet som 
har det primära ansvaret att kontrollera hälso- och sjukvården. I avsnitt 
6.4.2 granskas utgångspunkterna för en samlad tillsyn samt inriktning 
och omfattning av Socialstyrelsens tillsynsuppdrag. Genom PSL har 
HSAN:s prövning av patienters klagomål avseende hälso- och sjukvårds-
personal flyttats över till Socialstyrelsen, vilket innebär att Socialstyrelsen 
numera har en utökad skyldighet att handlägga klagomål på hälso- och 
sjukvården och dess personal. I kapitlet granskas hur Socialstyrelsen 
hanterar vårdgivarnas Lex Mariaanmälningar och vilka konsekvenser 
handläggningen av dessa ärenden kan medföra. Vidare undersöks hur 
den viktiga återkopplingen av Lex Mariahanteringen sker. Socialstyrelsen 
bedriver såväl verksamhetstillsyn som individtillsyn och myndigheten har 
befogenheter att vidta olika åtgärder i sin tillsyn. Myndighetens olika till-
synsformer och konsekvenserna av Socialstyrelsens tillsyn undersöks. De 
åtgärder som Socialstyrelsen kan vidta mot vårdgivare som inte fullgör 
sina skyldigheter eller bryter mot någon bestämmelse granskas, liksom de 
åtgärder som myndigheten kan, eller ska, vidta mot hälso- och sjukvårds-
personal som inte fullgör sina skyldigheter.

Som en konsekvens av Socialstyrelsens individtillsyn kan behörighets-
inskränkande skyddsåtgärder prövas av HSAN. I avsnitt 6.5 analyseras 
förutsättningarna för HSAN att besluta om de olika skyddsåtgärderna 
prövotid, återkallelse av legitimation, återkallelse av annan behörighet samt 
begränsning av förskrivningsrätt. En yrkesutövares möjlighet att återfå en 
återkallad legitimation, behörighet eller förskrivningsrätt undersöks också.
I avsnitt 6.6 granskas de särskilda patientsäkerhetsfrämjande uppgifter som 
åligger patientnämnderna. Avslutande kommentarer finns i avsnitt 6.7.

6.2 Tillsynsbegreppet
Den yttre kontrollen utgörs till stor del av tillsyn över hälso- och sjuk-
vården och dess personal. Därför är det viktigt för den fortsatta fram-
ställningen att klarlägga vad som avses med begreppet tillsyn. År 1997 
föreslog Förvaltningspolitiska kommissionen i sitt slutbetänkande att 
den statliga tillsynen skulle ses över och år 2000 tillsattes en utredare 
för att undersöka hur den statliga tillsynen kunde göras till ett tydligare 
och effektivare förvaltningspolitiskt instrument som bättre skulle kunna 
bidra till kontroll och genomförande av demokratiskt fattade beslut.780 I 

780 Förvaltningspolitiska kommissionen slutbetänkande, SOU 1997:57 I medborgarnas 
tjänst – En samlad förvaltningspolitik för staten; prop 1997/98:136 Statlig förvaltning 
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sitt slutbetänkande lämnade Tillsynsutredningen år 2004 ett förslag till 
en legaldefinition av begreppet tillsyn:

”Oberoende och självständig granskning av tillsynsobjekt som syftar till att 
kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de krav och villkor som följer av 
lag, EG-förordning eller annan föreskrift och av särskilda villkor som har 
meddelats i anslutning till sådana föreskrifter samt beslut om åtgärder som 
syftar till att vid behov åstadkomma rättelse av den objektsansvarige.”781

Enligt Tillsynsutredningen klarlägger den föreslagna definitionen kravet på 
att tillsynsorganet ska vara oberoende och självständigt i förhållande till till-
synsobjekten.782 Betänkandena har remissbehandlats, men inte utmynnat 
i någon proposition från regeringen. Däremot har en skrivelse överlämnats 
till riksdagen i vilken regeringen redovisar generella bedömningar för hur 
en tillsynsreglering bör vara utformad.783 I skrivelsen understryker rege-
ringen att den offentliga tillsynen är viktig för att stärka efterlevnaden av 
de föreskrifter som bland annat riksdagen och regeringen har beslutat.784 
Vidare anförs att tillsynen medför att medborgarna kan vara förvissade om 
att deras intressen tillvaratas. Enligt regeringen bör dock någon allmän 
tillsynslag inte införas eftersom det inom flera områden finns behov av sär-
regleringar.785 Den gemensamma utgångspunkt som rege ringen föresprå-
kar är avsedd att utgöra ett stöd och en vägledning för det fortsatta arbetet 
med att se över sektorslagar och deras tillsynsbestämmelser.

Begreppet oberoende som Tillsynsutredningen använde i sin definition 
ställer enligt regeringen alltför höga krav på åtskillnad mellan verksamhet 
och granskare, vilket i stället motiverar användning av ordet självstän-
dig.786 Inom statliga myndigheter eller kommuner som ansvarar för både 
drift och tillsyn bör självständigheten garanteras genom en tydlig åtskill-
nad mellan ansvaret för drift och tillsyn inom organisationen. Regeringen 
understryker att trovärdigheten garanteras genom att tillsynen utförs av 
ett organ som är självständigt i förhållande till den verksamhet som till-

i medborgarnas tjänst. Tillsynsutredningen skulle bedriva arbetet i två etapper och ett 
delbetänkande, SOU 2002:14 Statlig tillsyn – Granskning på medborgarnas uppdrag, 
lämnades år 2002. I delbetänkandet presenterades en kartläggning över statlig tillsyn samt 
förekommande problem.
781 SOU 2004:100 s 21.
782 A bet s 13.
783 Regeringens skrivelse 2009/10:79, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn. Den 24 
mars 2010 lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, rskr 2009/10:210.
784 Regeringens skrivelse 2009/10:79 s 1.
785 A skr s 12.
786 A skr s 16 f.
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synen riktas mot.787 I regeringens skrivelse anförs att begreppet tillsyn 
främst bör

”användas för verksamhet som avser självständig granskning för att kontrol-
lera om tillsynsobjekt uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande 
föreskrifter och vid behov kan leda till beslut om åtgärder som syftar till att 
åstadkomma rättelse av den objektsansvarige”.788

Vidare framgår av regeringens definition att tillsynen som utgångspunkt 
främst ska utgå från bindande föreskrifter. Regeringen anför emellertid 
att för en del sektorslagar – till exempel inom hälso- och sjukvården – 
där tillsynen utgår från ramlagstiftning eller regler som har målkaraktär, 
kan allmänna råd och nationella bedömningar utgöra grund för tillsyn.789 
Regeringen understryker dock att det vid sådan tillsyn tydligt måste framgå 
att det endast är fråga om rekommendationer från tillsynsorganets sida.

Vid sidan av tillsynen kan främjande inslag ingå och det är särskilt vik-
tigt att skilja dessa verksamheter åt eftersom tillsyn på grundval av bindan-
de föreskrifter kan resultera i beslut om åtgärder som kan överklagas.790 
För att effektivt uppnå lagstiftningens mål kan tillsynsmyndigheter även i 
fortsättningen ha till uppgift att arbeta främjande. Regeringen anför dock 
att det i allmänhet inte är lämpligt att tillsynsmyndigheten uppträder 
som konsult och ger råd om hur tillsynsobjekten ska förfara i specifika 
ärenden eftersom detta kan medföra svårigheter om tillsynsmyndigheten 
lämnat specifika råd som sedan blir föremål för tillsyn. Enligt regeringen 
är det samtidigt självklart att tillsynsmyndigheten måste kunna lämna 
upplysningar om gällande rätt. Vidare anförs att tillsynsorganet måste 
ha möjlighet till någon form av effektivt och tydligt ingripande om en 
brist konstateras vid tillsynen.791 Tillsynens effektivitet kan minska om 
det saknas författningsreglerade möjligheter till ingripanden från till-
synsmyndighetens sida. Regeringen understryker dock att sanktionerna 
måste vara proportionerliga i förhållande till de konstaterade bristerna. 
Det påpekas att ingripanden vid tillsyn inte endast sker i bestraffande 
syfte, utan att de också har en framåtsyftande funktion genom att regler 
följs i framtiden.

Sammantaget kan konstateras att det ställs krav på att tillsyn ska vara 
självständig – och därmed trovärdig – rättssäker och effektiv. Rättssäker-
heten uppnås genom att tillsynen främst utgår från bindande föreskrif-
ter, även om det inom hälso- och sjukvårdens område kan bli aktuellt 

787 Regeringens skrivelse 2009/10:79 s 16 f.
788 A skr s 14.
789 A skr s 17.
790 A skr s 18.
791 A skr s 42.
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att också utgå från allmänna råd och nationella bedömningar. För att 
till synen ska kunna vara effektiv bör tillsynsmyndigheten ha tillgång till 
proportionerliga sanktioner i förhållande till de brister som konstateras 
vid tillsynen. Det måste dock även finnas utrymme för främjande åtgär-
der från tillsynsmyndighetens sida.

Som nämnts tidigare syftar Socialstyrelsens tillsyn till att komplettera 
vårdgivarens egenkontroll av verksamheten. även om vårdgivaren har ett 
grundläggande och övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdens patient-
säkerhet och kvalitetssäkring, utgör Socialstyrelsen genom sin kontroll 
den yttersta garanten för god och säker vård. I nästa avsnitt redogörs för 
utvecklingen av Socialstyrelsens tillsynsfunktion.

6.3 Utveckling av hälso- och sjukvårdstillsynen 
Tillsyn över hälso- och sjukvårdens verksamhet och dess personal är inte 
någon ny företeelse. Redan år 1571 lät Johan III inrätta bardskäraräm-
betet och därmed ålades bardskärarna att bland annat övervaka sjukvår-
den.792 Nästan 100 år senare, år 1663, bildades Collegium Medicorum 
av fyra läkare i Stockholm.793 Syftet var att ordna läkarvården och slå vakt 
om läkarnas ställning. Kollegiet var alltså från början en läkarförening 
som syftade till att försöka begränsa den undermåliga sjukvård som till-
handahölls av kringresande charlataner. Kontrollen av hälso- och sjukvår-
den bestod främst av en föreskrift i lag om skyldighet för läkare att avläg-
ga läkarexamen inför Collegium Medicum794 eftersom vem som helst 
inte skulle få bedriva hälso- och sjukvårdande verksamhet utan statens 
medgivande. Följden av examenskravet skulle i praktiken kunna anses 
som en form av egenkontroll över läkarnas arbete.795 även barnmorskor 

792 I det regleringsbrev Johan III utfärdade angavs att ”ämbetsbrödernas villkor är med 
åderlåtande, färska sår att förbinda eller hår avskära” se SOU 1991:63 s 55. Bardskärare 
var således en slags frisör eller barberare som också sysslade med att åderlåtning och sår-
behandling. 
793 A st.
794 År 1688 ändrades benämningen Collegium Medicorum till Collegium Medicum.
795 A bet s 55 f. Med egenkontroll avser jag i detta sammanhang det faktum att läkarna 
själva utövade tillsyn över vårdens utförande. En sådan konstruktion är inte alls ovan-
lig, utan förekommer även inom andra yrkeskategorier. Som exempel härpå kan näm-
nas advokatsamfundet, revisorsnämnden och pressens opinionsnämnd. I Storbritan-
nien  utövar läkarna tillsyn över sig själva genom organet General Medical Council. För 
mer information se www.gmc-uk.org. I Sverige kan en person som är missnöjd med en 
advokat kan göra anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd som avgör om den 
anmälda advokaten agerat i strid mot god advokatsed. De påföljder som kan meddelas är 
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och så kallade jordegummor stod under uppsikt av Collegium Medicum. 
Det anses att Collegium Medicum blev ett statligt ämbetsverk år 1688.796

År 1813 skedde en omorganisation av ämbetsverket Collegium Medi-
cum och namnet ändrades till Kungliga Sundhetskollegium.797 Enligt en 
instruktion som utfärdades år 1815 skulle alla praktiserande läkare stå 
under kollegiets tillsyn. Vid ytterligare en omorganisation år 1878 blev 
Kungliga Sundhetsstyrelsen798 den Kungliga Medicinalstyrelsen.799 Paral-
lellt med Medicinalstyrelsen verkade den Kungliga Socialstyrelsen som 
inrättades år 1912. Syftet med detta ämbetsverk var att det skulle handha 
de spridda arbetarfrågor som uppstod i samband med industrialiseringen 
av samhället.800 Det som hörde till arbetarfrågorna var fattigvården, nyk-
terhetsvården, de vanartade barnen samt arbetarskyddet. Den Socialsty-
relse som finns än idag bildades år 1968 genom en sammanslagning av 
Kungliga Medicinalstyrelsen och Kungliga Socialstyrelsen.

En särskild disciplinnämnd, Medicinalväsendets ansvarsnämnd, inrätta-
des inom Medicinalstyrelsen år 1947.801 Nämnden fick i uppdrag att pröva 
ärenden rörande ifrågasatt fel eller försummelse i tjänsten eller verksam-
het som stod under Medicinalstyrelsens tillsyn.802 Denna disciplinnämnd 
utgjorde därefter en del av Socialstyrelsen fram till 1980, då Ansvarsnämn-
den genom äTL lyftes ur och blev den självständiga myndigheten Hälso- 
och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Utbrytningen motiverades främst 
av rättssäkerhetsskäl eftersom det ansågs olämpligt att den normerande 
myndigheten också skulle pröva om hälso- och sjukvårdspersonalen brutit 
mot gällande föreskrifter.803 Nämndens fristående ställning i förhållande till 
Socialstyrelsen ansågs stärka allmänhetens och personalens förtroende för 
dess saklighet och opartiskhet.804 Den 1 januari 2011 flyttades hanteringen 
av patienternas klagomål från HSAN tillbaka till Socialstyrelsen för att där 
hanteras av enheten för klagomålshantering som är en del av tillsynsavdel-
ningen. Frågan är om denna återgång betyder att de rättssäkerhetsskäl som 

erinran eller varning som kan kombineras med straffavgift, eller uteslutning. För ytterli-
gare information se www.advokatsamfundet.se.
796 SOU 1991:61 s 55.
797 A bet s 56.
798 Vid någon tidpunkt har namnet ändrats från Kungliga Sundhetskollegium till Kung-
liga Sundhetsstyrelsen. 
799 A st.
800 Se http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/socialstyrelsenshistoria, besöks-
datum 2010-07-18.
801 SOU 1978:26 s 75 med hänvisning till SOU 1946:20 Den centrala organisationen 
av det civila medicinal- och veterinärväsendet.
802 SOU 1991:63 s 58.
803 Prop 1978/79:220 s 22.
804 A prop s 24.
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anfördes år 1980 inte längre är aktuella. Bland andra har HSAN uttalat kri-
tik mot att hanteringen av klagomål ska ske hos den myndighet som både 
utfärdar föreskrifter och utövar tillsyn över föreskrifternas efterlevnad.805 
HSAN har också framfört farhågor om att Socialstyrelsen inte kommer 
att prioritera klagomålshanteringen. Jag återkommer till Socialstyrelsens 
klagomålshantering nedan i avsnitt 6.4.4.

Av tidsaxeln ovan framgår viktiga årtal avseende den drygt 500 år gamla 
utvecklingen av tillsynen över hälso- och sjukvården och dess personal.

6.4 Socialstyrelsen
6.4.1 Inledning
Som framgår i kapitel två har Socialstyrelsen en central och viktig roll i 
fråga om kvalitetssäkring och patientsäkerhet. Myndigheten har många 
olika uppgifter som bidrar till patientsäkerhet och kvalitetssäkring, men 
i detta avsnitt fokuseras på Socialstyrelsens uppgift att utöva tillsyn över 
hälso- och sjukvården och dess personal. Syftet med avsnittet är att 
granska  olika delar av Socialstyrelsens tillsynsverksamhet.

805 HSAN:s remissyttrande över betänkandet SOU 2008:117 s 1; HSAN Årsredovisning 
2009 s 3 och 35 f.
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Tillsynen kan initieras på flera sätt. Utöver planerad verksamhetstill-
syn och individtillsyn kan Socialstyrelsen på eget initiativ öppna tillsyns-
ärenden och dessa ärenden tillhör, liksom Socialstyrelsens handläggning 
av Lex Mariaärenden, myndighetens tillsynsverksamhet. Vid klago måls-
hanteringen och hanteringen av anmälningar enligt Lex Maria kan Social-
styrelsen få signaler om brister och patientsäkerhetsrisker i hälso- och 
sjukvården som medför behov av verksamhetstillsyn eller individtillsyn. 

De delar som undersöks i detta avsnitt är Socialstyrelsens klagomålshan-
tering, initiativärenden, hantering av Lex Mariaärenden, verksamhetstillsyn 
och slutligen individtillsyn. De olika åtgärder som Socialstyrelsen kan vidta 
gentemot vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal, såväl legitimerad 
sådan som icke legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, granskas. Inled-
ningsvis undersöks dock utgångspunkterna för Socialstyrelsens samlade 
tillsyn följt av tillsynens inriktning och omfattning.

6.4.2 Utgångspunkter för en samlad tillsyn

6.4.2.1 Inledning
Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Socialsty-
relsen, vilket framgår av 7:1 första stycket PSL. Detta betyder att Social-
styrelsen utövar tillsyn över såväl vårdgivare som deras personal, genom 
verksamhetstillsyn och individtillsyn. Socialstyrelsen är också den myn-
dighet som utövar tillsyn över all hälso- och sjukvård, såväl offentlig som 
privat.806

Genom införandet av TL sammanfördes bestämmelser om Socialstyrel-
sens individtillsyn och verksamhetstillsyn i samma lag. Samtidigt samla-
des också bestämmelserna om tillsyn över offentlig och enskild hälso- och 
sjukvård. Före sammanslagningen av tillsynen reglerades Social styrelsens 
tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen i 2 § äTL, medan bestämmel-
ser om Socialstyrelsens verksamhetstillsyn fanns i 27 § HSL807 där det 
föreskrevs att Socialstyrelsen skulle utöva tillsyn över landstingens och 
kommunernas hälso- och sjukvård. I 27 § HSL reglerades således endast 
Socialstyrelsens tillsyn över den offentligt finansierade hälso- och sjukvår-

806 Det finns dock ett undantag. Socialstyrelsen utövar inte någon verksamhetstillsyn 
över den hälso- och sjukvård som bedrivs inom Försvarsmakten, 7:1 andra stycket PSL. 
Enligt 21 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten är det Gene-
ralläkaren som ansvarar för tillsynen av den hälso- och sjukvård som bedrivs inom För-
svarsmakten. 
807 Vid HSL:s tillkomst infördes nämnda bestämmelse i 18 § HSL och flyttades seder-
mera till 27 § HSL.
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den. Tillsynen över den enskilda vården reglerades i stadgan (1970:88) 
om enskilda vårdhem, även kallad vårdhemsstadgan. I 3 § i vårdhems-
stadgan föreskrevs att Socialstyrelsen var den myndighet som skulle utöva 
den högsta tillsynen över enskilda vårdhem. Tillsynen över de enskilda 
vårdhemmen utövades förutom av Socialstyrelsen, även av länsstyrelsen 
och socialnämnden samt i vissa fall Skolöverstyrelsen.

I TL samlades alltså regleringen av tillsynen över hälso- och sjukvården, 
varvid Socialstyrelsen fick det övergripande ansvaret att utöva tillsyn över 
all hälso- och sjukvård, såväl offentlig som privat. Målet med regleringen 
var att säkerställa god kvalitet och hög patientsäkerhet inom all hälso- 
och sjukvård.808 I propositionen framhålls att det inte längre fanns anled-
ning att ha olika regelsystem för verksamheter som i stort sett är identiska 
oavsett i vems regi eller i vilken form verksamheten bedrivs. Den grund-
läggande utgångspunkten var att samma krav på kvalitet och säkerhet 
och samma tillsynsregler skulle gälla oavsett om verksamheten bedrevs i 
offentlig eller privat regi. En annan utgångspunkt för den samlade regle-
ringen var att tillsynsansvaret skulle ligga på en enda tillsynsmyndighet 
för att därigenom koncentrera kompetensen och förbättra en helhetssyn 
inom hälso- och sjukvårdsområdet.809 Genom bestämmelserna i TL, som 
därefter överförts till LYHS och PSL, ligger det samlade tillsynsansvaret 
över hälso- och sjukvården och dess personal på Socialstyrelsen. I förarbe-
tena till TL, vilka fortfarande får anses vara gällande eftersom hänvisning 
till dessa görs i förarbetena till PSL810, anges fyra utgångspunkter som bör 
gälla för tillsynen över hälso- och sjukvården.811

•	 	Vårdgivarens	kvalitetssäkring	bör	kompletteras	av	den	statliga	till-
synen.

•	 	Tillsynen	bör	bygga	på	anmälningsförfarande	och	fortlöpande	till-
synsinsatser.

•	 	Tillsynen	 bör	 innehålla	 både	 förebyggande	 och	 kontrollerande	
insatser.

•	 	Sanktionsåtgärder	bör	i	normalfallet	föregås	av	dialog.

Två av dessa utgångspunkter har koppling till regeringens definition av 
tillsynsbegreppet som behandlas i avsnitt 6.2. Såväl främjande insatser 
som proportionerliga sanktioner omfattas av det tillsynsbegrepp som 
regeringen förespråkar.

808 Prop 1995/96:176 s 60.
809 A prop s 59.
810 Prop 2009/10:210, se t ex s 192 f, 197, 208, 224, 228 f och s 243.
811 Prop 1995/96:176 s 46.
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6.4.2.2 Komplement till vårdgivarens kvalitetssäkring
Enligt den första utgångspunkten som nämns i förarbetena till TL ska den 
statliga tillsynen utgöra ett komplement till vårdgivarnas kvalitetssäkring. 
Redan i TL:s förarbeten påpekas att vårdgivarens ansvar utgör utgångs-
punkten i fråga om kvalitetssäkringsarbetet i hälso- och sjukvården och att 
vårdgivarens egenkontroll, i bemärkelsen att huvudmannen övervakar den 
egna organisationen, alltid har varit grunden för verksamheten i hälso- och 
sjukvården liksom inom andra områden.812 I förarbetena anförs också att 
fördelen med verksamhetsutövarens egenkontroll är att den engagerar dem 
som är ansvariga för vården och som direkt kan avhjälpa fel och brister. I 
förarbetena påpekas också att tillsynen inte får ses som ett alibi för vård-
givarna att försumma ansvaret för den egna verksamheten. Vidare uppges 
att den statliga tillsynen utgör en oberoende kontroll och fungerar som 
en garanti gentemot allmänheten.813 Enligt regeringen bör den statliga 
tillsynen kontrollera verksamheten och verka i förebyggande syfte utifrån 
vårdgivarnas egna insatser.814 Det var också i detta syfte som vårdgivarna 
genom bestämmelsen i 31 § HSL ålades skyldighet att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Vårdgivarnas 
ansvar har således funnits i lagtext åtminstone sedan 1997, då 31 § HSL 
infördes. I tredje kapitlet PSL förtydligas numera vårdgivarnas ansvar för 
egenkontroll och systematiskt patientsäkerhetsarbete. I avhandlingens fjär-
de kapitel behandlas vårdgivarnas skyldigheter.

6.4.2.3 Anmälningsförfarande
Anmälningsskyldighet och fortlöpande tillsynsinsatser utgör den andra 
utgångspunkten för tillsynen över hälso- och sjukvården. För att Social-
styrelsen ska få kännedom om all verksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område infördes genom TL en skyldighet för alla vårdgivare att anmäla 
verksamheten till Socialstyrelsens vårdgivarregister.815 I förarbetena dis-
kuteras såväl tillståndsförfarande som anmälningsförfarande och reger-
ingen anför att anmälningsförfarandet ger Socialstyrelsen förbättrade 
möjligheter att fullgöra sin tillsyn genom att grundläggande uppgifter 
lämnas till myndigheten oavsett vem som är vårdgivare.816 Vidare fram-
hålls att en anmälan om att hälso- och sjukvård ska bedrivas, i första hand 
bör ses som ett utgångsläge i en process där den kontinuerliga tillsynen 

812 Prop 1995/95:176 s 47.
813 A prop s 34.
814 A prop s 48.
815 A prop s 69.
816 A prop s 70.
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sedan ska garantera kvalitet, patientsäkerhet och god vård, samt att den 
fortlöpande tillsynen ska vara den grundläggande faktorn i statens kon-
troll av vårdens kvalitet och säkerhet. Regeringen framhåller att eftersom 
granskningen av verksamheten sker vid en viss given tidpunkt riskerar ett 
godkännande efter en tillståndsprövning att ge falsk trygghet. Ett anmäl-
ningsförfarande anses därför vara lättare att hantera ur administrativ syn-
vinkel än ett tillståndsförfarande som är mer tids- och resurskrävande för 
såväl vårdgivare som Socialstyrelsen. Vidare anförs att ett obligatoriskt 
anmälningsförfarande för alla vårdgivare understryker att Socialstyrelsen 
bör ha kännedom om vilken vård som bedrivs och att samma krav på 
kvalitet och säkerhet gäller oavsett driftsform.817 Anmälningsförfarandet 
uppges bidra till att tydliggöra att samtliga vårdgivare omfattas av samma 
tillsynsregler. Tanken var att genom detta förhållandevis okomplicerade 
anmälningsförfarande skulle vårdgivarna och Socialstyrelsen i stället 
kunna koncentrera sig på att förbättra vårdens kvalitet och säkerhet.

Ovan i avsnitt 4.3.1 nämns vårdgivarnas skyldighet att i enlighet med 
2:1–2 PSL anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen som i sin tur enligt 
2:4 PSL har skyldighet att föra ett automatiserat register  över verksam-
heter som anmälts till vårdgivarregistret.818 Som nyss nämnts betrakta-
des vårdgivarregistret som en grundförutsättning för Socialstyrelsen att 
få kännedom om den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs för 
att kunna utöva tillsyn.819 I 10:1 PSL föreskrivs att den som uppsåt-
ligen eller av oaktsamhet påbörjar verksamhet eller i väsentlig del ändrar 
 tidigare verksamhet utan att ha gjort föreskriven anmälan till Socialsty-
relsen enligt 2:1–2 PSL, döms till böter. Idag finns över 18 400 verksam-
heter registrerade, varav cirka 80 procent är privata vårdgivare.820 Enligt 
2:3 PSL får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
meddela föreskrifter om hur anmälningsskyldigheten till vårdgivarregist-
ret ska fullgöras.

Sedan anmälningsförfarandet infördes genom TL har Socialstyrelsen 
påpekat olika problem och svårigheter med registerhållningen av vård-
givarregistret. I en skrivelse till Socialdepartementet år 2000, riktar Social-
styrelsen kritik mot vårdgivarregistret.821 I skrivelsen anför Socialstyrelsen 

817 Prop 1995/96:176 s 71.
818 Vårdgivarens skyldighet att anmäla verksamheten till Socialstyrelsen behandlas i 
avsnitt 4.3.1. 
819 A prop s 69 f.
820 Vårdgivarregistret, Socialstyrelsens webbplats http://www.socialstyrelsen.se/register/
verksamhetpersonal/vardgivare, besöksdatum 2011-05-20.
821 Socialstyrelsens vårdgivarregister – en redovisning av erfarenheter och förslag till lagänd-
ring, dnr 52-2558/2000. Inkommen till regeringskansliet 2000-03-08 dnr S2000/1724/
HS.
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att registret inte fungerar som avsett och att det skulle krävas alldeles 
för stora resurser att hålla registret uppdaterat. Enligt Socialstyrelsens 
erfarenheter från arbetet med att ta hand om anmälningar och registrera 
dessa är det heller inte tillräckligt tydligt vad som ska anmälas.822 Vidare 
framhåller Socialstyrelsen att det inte alltid är tydligt för vårdgivare vem 
som ska svara för anmälan samt att det råder stor osäkerhet rörande vilka 
verksamheter som avsågs i dåvarande 6:2 LYHS. Social styrelsen konstate-
rar att många hälso- och sjukvårdsverksamheter inte anmäls. I samman-
hanget framhålls också att cirka 30 av landets kommuner vid tidpunkten 
för skrivelsen inte anmält någon verksamhet samt att endast 20 procent 
av samtliga kommuner hade anmält att de bedriver skolhälsovård.823 
Socialstyrelsen anför också att det på goda grunder kan antas att verk-
samheter som inte omfattas av Socialstyrelsens tillsyn felaktigt registrerats 
i vårdgivarregistret och därmed borde avregistreras.

Ett annat problem som Socialstyrelsen pekar på är att många av de 
uppgifter som registrerats snabbt blir inaktuella och inte uppdateras på 
ett korrekt sätt. Som exempel på uppgifter som inte uppdateras i tillräck-
lig omfattning nämns byte av verksamhetschef, byte av vårdgivare i de 
fall verksamhet läggs ut på entreprenad eller liknande, organisationsför-
ändringar samt uppgifter om att verksamheter lagts ner. Ytterligare ett 
problem är att många verksamheter dubbelanmäls, något som i sin tur 
försvårar registerhanteringen eftersom uppgifterna inte alltid är överens-
stämmande. I skrivelsen gör Socialstyrelsen bedömningen att man, även 
utan ett nationellt register, har tillräcklig kontroll över vårdgivarna för 
att kunna utöva tillsyn varför myndigheten föreslår att bestämmelserna 
om anmälningsskyldighet upphävs. Enligt Socialstyrelsens förslag skulle 
det framgå av dåvarande LYHS att den som bedriver verksamhet som 
om fattas av Socialstyrelsens tillsyn på myndighetens begäran ska lämna 
de uppgifter som angavs i 6:7 LYHS. Socialstyrelsens förslag tillstyrk-
tes av bland andra Landstingsförbundet och Kommunalförbundet, men 
förslaget har ännu inte lett till någon åtgärd från regeringens sida.824 
Det som har skett är att en bestämmelse om ett separat säkerhetsregister 
införts i 2:4 andra stycket PSL avseende den psykiatriska tvångsvården. 
Trots Socialstyrelsens rapporter om att vårdgivarregistret inte fungerar 

822 Socialstyrelsens vårdgivarregister – en redovisning av erfarenheter och förslag till lag-
ändring, dnr 52-2558/2000 s 2 f.
823 A a s 3.
824 SOU 2004:12 s 166. Landstingsförbundet och Kommunalförbundet kallas numera 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
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tillfredsställande har lagstiftaren valt att inrätta nya anmälningsplikter 
avseende säkerhetsregistret825. Mot bakgrund av de negativa erfarenheter 
från det befintliga vårdgivarregistret som Socialstyrelsen redovisat, kan 
det ifrågasättas varför man väljer att införa ett nytt register. Enbart det 
faktum att vårdgivarregistret inte funge rar som avsett, innebär förstås inte 
att det inte behövs. I 2:2 PSF bemyndigas Socialstyrelsen att meddela 
ytterligare föreskrifter (utöver de bestämmelser som finns i 2:1 PSF) om 
hur anmälningsskyldigheten enligt 2:1–2 PSL ska fullgöras. Genom att 
utfärda sådana föreskrifter kan Socialstyrelsen sannolikt öka förutsätt-
ningarna för ett ändamålsenligt och aktuellt vårdgivarregister.

Sammantaget kan konstateras att det står klart att vårdgivarregistret 
inte fungerar som det var avsett och att det enligt Socialstyrelsen finns 
flera orsaker till detta. Socialstyrelsen påtalar att det inte finns tillräckliga 
resurser för en ändamålsenlig registerhållning. Vidare anför Socialstyrel-
sen att det råder oklarheter avseende vad som ska anmälas, av vem samt 
vilka verksamheter som ska anmälas till vårdgivarregistret. Det förekom-
mer att verksamheter registreras flera gånger samt att vårdgivarnas upp-
datering av relevanta uppgifter inte görs i tillräcklig utsträckning. Vårdgi-
varnas bristfälliga följsamhet mot anmälningsskyldigheten i kombination 
med knappa resurser medför alltså att det register som skulle ge Socialsty-
relsen underlag för tillsynen inte fungerar.

En bred informationskampanj gentemot vårdgivare i kombination med 
en strängare tillämpning av 10:1 PSL skulle möjligen kunna bidra till att 
förbättra vårdgivarregistrets kvalitet. Mot en strängare tillämpning kan 
dock anföras att det skulle krävas alltför stora resurser för Socialstyrelsen 
att genomdriva sådana ärenden i domstol. För att över huvud taget kunna 
driva ett ärende måste Socialstyrelsen först känna till verksam heten, vilket 
är svårt om verksamheten inte anmälts till registret. En annan viktig förut-
sättning för att anmälningsskyldigheten till vårdgivarregistret ska fungera 
effektivt är att vårdgivarna själva har sådana rutiner och klara direktiv att 
det inte råder någon tvekan om vem som ska anmäla vad till Socialstyrelsen.

Som påpekats innehåller Socialstyrelsens vårdgivarregister cirka 18 400 
registrerade verksamheter.826 Mot bakgrund av den stora mängden vård-
givare framstår det som det är svårt för Socialstyrelsens att utöva regelbun-

825 Alla som bedriver verksamhet avseende psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård 
samt enheter för rättspsykiatrisk undersökning måste sedan den 1 juli 2006 göra anmä-
lan till Socialstyrelsens säkerhetsregister, Socialstyrelsens webbplats för säkerhetsregistret, 
besöksdatum 2011-07-16, http://www.socialstyrelsen.se/register/verksamhetpersonal/
sakerhet.
826 Vårdgivarregistret, Socialstyrelsens webbplats, http://www.socialstyrelsen.se/register/
verksamhetpersonal/vardgivare, besöksdatum 2011-05-20.
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den verksamhetstillsyn.827 Om Socialstyrelsen skulle ha som mål att kon-
trollera varje vårdgivare vart tredje år skulle det medföra ett tillsynsbehov 
om 6 133 inspektioner eller tillsynsbesök varje år.828 I årsredovisningen för 
år 2010 redovisar Socialstyrelsen att antal inspektioner och besök under 
året sammanlagt uppgått till 2 156. I praktiken synes detta innebära att 
tusentals verksamheter bedrivs utan någon form av regelbunden tillsyn. 
Sett ur den synvinkeln skulle ett godkännandeförfarande i vart fall ha vissa 
fördelar. Noggrant förberedda ansökningar med utförliga redovisningar av 
egenkontrollsystem med ledningsförhållanden, ansvarsfördelning och kva-
litets- och patientsäkerhetsrutiner skulle sannolikt ha en positiv effekt på 
patientsäkerheten och kvalitetssäkringen. även om ett godkännande- eller 
tillståndsförfarande åtminstone inledningsvis sannolikt skulle kräva mer 
resurser av tillsynsmyndigheten kan ett sådant förfarande på sikt under-
lätta tillsynen genom att vårdgivarregistret blir mer tillförlitligt. Genom 
att granska ansökningarna och vid behov begära kompletteringar skulle 
Socialstyrelsen kunna göra en annan typ av prioritering av tillsynen. Ett 
godkännande- eller tillståndsförfarande skulle också kräva mer planering 
och eftertanke av vårdgivarna, vilket i vart fall inte försämrar förutsättning-
arna för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet. 

6.4.2.4 Förebyggande och kontrollerande insatser
Beträffande den tredje utgångspunkten för tillsynen framhålls i TL:s 
förarbeten att Socialstyrelsens tillsynsarbete av tradition inte varit rent 
kontrollerande utan också haft en förebyggande inriktning.829 I proposi-
tionen anförs att information om gällande rättsregler och konkret rådgiv-
ning bör utgöra en självklar del av tillsynen. Regeringen framhåller att 
tillsynsarbetet även i framtiden ska bestå av såväl förebyggande som kon-
trollerande insatser.830 I 7:4 PSL stadgas att Socialstyrelsen, inom ramen 
för sin tillsyn, bland annat ska lämna råd och ge vägledning. Det före-
byggande inslaget finns alltså fortfarande. Genom TL fick Socialstyrelsen 

827 I Socialstyrelsens verksamhetsplan anges dock inte om myndigheten har som målsätt-
ning att utöva verksamhetstillsyn över hälso- och sjukvården med ett regelbundet inter-
vall, Socialstyrelsen, Verksamhetsplan 2011. I förordet uppges att det är första gången 
som myndigheten har tagit fram inriktningsmål och strategier för verksamheten de kom-
mande tre åren, 2011–2114, s 5. Enligt uppgift via e-post 2011-06-27 pågår ett utveck-
lingsarbete med att ta fram en kortsiktig och långsiktig tillsynsplan, Monica Axelsson, 
kvalitetssamordnare, Socialstyrelsen.
828 De 18 400 i vårdgivarregistret registrerade verksamheterna fördelas under ett treårs-
intervall medför ett behov av tillsyn motsvarande ett årligt besök på 6 133 verksamheter.
829 Prop 1995/96:176 s 49.
830 A st.
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också utökade möjligheter att under vissa förutsättningar vidta åtgärder i 
form av föreläggande samt även möjligheter att helt eller delvis förbjuda 
verksamheter om den som bedriver verksamheten inte efterkommer ett 
föreläggande.

6.4.2.5 Dialog
Den fjärde och sista grundförutsättningen för tillsyn har stark koppling 
till den närmast föregående. I förarbetena framhålls att uppfattningarna 
om vilket sätt som ger bäst resultat – samarbetspräglad dialog eller myn-
dighetsutövning – har varierat under åren.831 Vidare påpekas att ”[g]od 
kvalitet i vården svårligen kan kommenderas fram utan grundas på att 
alla känner delaktighet och gemensamt arbetar med måluppfyllelsen”.832 
Av den anledningen bör man enligt förarbetena i första hand välja ett 
samarbetspräglat förhållningssätt när detta bedöms vara en framkomlig 
väg. I förarbetena betonas dock myndighetens behov av att kunna sätta 
kraft bakom orden när missförhållanden uppdagats och när patientsäker-
heten så kräver. De sanktionsmöjligheter som infördes genom TL har 
seder mera överförts till LYHS och därefter till PSL. I förarbetena till 
PSL uppges att Socialstyrelsen liksom tidigare i första hand ska försöka 
vinna rättelse genom frivilliga åtgärder, vilket får förstås som att strä-
van efter dialog fortfarande är en av utgångspunkterna för tillsynen.833 
I 7:24 PSL markeras dock att föreläggande ska vara huvudregel i de fall 
vårdgivare inte fullgör sina skyldigheter enligt tredje kapitlet PSL.834 En 
förutsättning är att det finns skäl att befara att underlåtenheten medför 
fara för patientsäkerheten. Det framstår således som att det i PSL införts 
en skärpning i förhållande till tidigare då fokus låg på dialog mellan 
vård givare och tillsynsmyndighet. Jag återkommer till denna skärpning i 
avsnitt 6.4.7 där verksamhetstillsynen behandlas närmare.

6.4.3 Tillsynens inriktning – och omfattning
Av 7:3 PSL framgår att tillsyn innebär granskning av att vårdgivare och 
deras personal uppfyller mål och krav enligt lagar och andra föreskrif-
ter samt beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter. I andra 
stycket stadgas att tillsynen främst ska inriktas på granskning av att vård-

831 Prop 1995/96:176 s 51.
832 A st.
833 Prop 2009/10:210 s 225.
834 I tredje kapitlet PSL ställs krav på att vårdgivarna ska bedriva ett systematiskt patient-
säkerhetsarbete.
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givaren fullgör sina skyldigheter enligt tredje kapitlet PSL, vilket bland 
annat reglerar vårdgivarens skyldigheter att leda, planera och kontrol-
lera verksamheten, förebygga vårdskador, utreda händelser, göra anmälan 
enligt Lex Maria och att informera patienten om inträffade vårdskador. 
Tillsyn enligt PSL:s mening överensstämmer med den definition av till-
synsbegreppet som regeringen förespråkar och som behandlats ovan i 
avsnitt 6.2.

I bestämmelsens tredje stycke föreskrivs att föreläggande och förbud 
endast får användas när verksamheten inte uppfyller de krav som framgår 
av lagar och andra föreskrifter. Föreläggande och förbud får således inte 
användas om den granskade verksamheten inte uppfyller målbestämmel-
ser. Som framgått av kapitel tre förväntas vårdgivarna inte heller vid varje 
enskilt tillfälle uppfylla lagstadgade mål avseende hälso- och sjukvården. 
Målen ska eftersträvas, medan kvalitetskraven ska uppnås. Med tillsyn 
enligt PSL avses alltså att tillsynsmyndigheten kontrollerar att vårdgi-
vare och hälso- och sjukvårdspersonal efterlever lagar, föreskrifter och de 
beslut som följer av tillsynen.

Enligt förarbetena till PSL innehöll 6:3 LYHS en underförstådd formu-
lering om hur Socialstyrelsen, med hänsyn till sitt stora tillsynsuppdrag, 
skulle prioritera inom tillsynsverksamheten.835 I 6:3 LYHS föreskrevs att 
Socialstyrelsens tillsyn främst skulle syfta till att förebygga skador och eli-
minera risker i hälso- och sjukvården. Enligt bestämmelsen skulle Social-
styrelsen genom sin tillsyn också stödja och granska verksamheten och 
hälso- och sjukvårdspersonalens åtgärder. Vidare anförs i propositionen 
att bestämmelsen var vagt formulerad och inte gav någon upplysning 
om vad tillsynsuppdraget omfattade eller i vilken mån tillsynen skulle 
fokusera på systemtillsyn eller individtillsyn.836 Det påpekas också att 
Patientsäkerhetsutredningen uppmärksammat att det inom hälso- och 
sjukvården, men också inom Socialstyrelsen, funnits olika uppfattningar 
om vad som utgör tillsyn och att flera av dem som intervjuats uppfattat 
6:3 LYHS som att ”Socialstyrelsen i sin tillsyn först och främst ska stödja 
verksamheterna och genom samverkan med verksamhetsansvariga verka 
för att förbättringar kommer till stånd”.837 I propositionen betonas vidare 
att Socialstyrelsens tillsynsuppdrag framöver bör korrespondera med den 
ökade fokuseringen på vårdgivarnas ansvar och att verksamhetstillsynen i 
högre utsträckning än tidigare ska inriktas på kontroll av att vårdgivarna 
fullgör sina skyldigheter att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbe-
te i enlighet med tredje kapitlet PSL. Enligt regeringen ska således Social-

835 Prop 2009/10:210 s 127.
836 A st.
837 A st.
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styrelsens primära uppdrag vara att utöva en oberoende och självständig 
granskning som syftar till att kontrollera att tillsynsobjekten, det vill säga 
vårdgivarna, uppfyller de krav som ställs i gällande bestämmelser. Mot 
bakgrund av detta överfördes inte till PSL någon bestämmelse med oklar 
och vag riktningsangivelse motsvarande 6:3 LYHS.838

Inom ramen för sin tillsyn ska Socialstyrelsen enligt 7:4 PSL lämna råd 
och ge vägledning, kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps, 
förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen samt 
informera och ge råd till allmänheten. I denna bestämmelse uttrycks 
således det förebyggande inslaget i tillsynen liksom krav på uppföljning, 
kunskapsförmedling och information till allmänheten.

I samband med att den regionala tillsynen över socialtjänsten flytta-
des över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen infördes i 6:2 a LYHS 
en bestämmelse med en precisering av tillsynsbegreppet samt tillsynens 
omfattning. Bestämmelsen i 7:3 PSL har samma lydelse som 6:2 a LYHS. 
Ett nytt stycke har dock införts i vilket det stadgas att tillsynen främst ska 
inriktas på granskning av att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter enligt 
tredje kapitlet PSL. Vårdgivarnas ansvar för patientsäkerhetsarbetet tyd-
liggörs således i PSL.

I förarbetena till 6:2 a LYHS anförs att tillsyn av att lagstiftningen tilläm-
pas på det sätt som varit avsikten enligt riksdagsbeslut är en viktig demokra-
ti- och rättssäkerhetsfråga.839 Tillsynen är också en grundförutsättning för 
den politiska legitimiteten, bland annat för de vårdinsatser som samhället 
erbjuder. Vidare framhålls vikten av att tillsynsmyndigheterna agerar och 
uppfattas agera på ett rättssäkert sätt. Detta innebär att de bedömningar 
som tillsynsmyndigheterna gör bör vara enhetliga över landet. Regeringen 
påpekar att om bedömningarna skiftar på grund av att regionala tillsyns-
myndigheter i olika delar av landet tolkar gällande rätt olika, finns risk för 
att legitimiteten för myndighetens agerande urholkas.840 Detta uttalande 
grundar sig i att Riksrevisionen i flera rapporter funnit allvarliga brister 
i länsstyrelsernas tillsyn över social tjänsten.841 Riksrevisionens återkom-
mande generella iakttagelser uppges vara att det genomförs för lite tillsyn, 
att tillsynen är för svag och för begränsad, att brister inte följs upp samt 
att tillsynen är olika över landet. En förklaring till brister i likformigheten 
uppges vara att tillsynen över socialtjänsten sköttes av 21 självständiga läns-
styrelser utan att det fanns någon central funktion med uppgift att se till att 

838 Prop 2009/10:210 s 128.
839 Prop 2008/09:160 s 39.
840 A st.
841 A prop s 34.
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tillsynen hanterades enhetligt.842 En annan förklaring anges vara att länssty-
relserna såsom självständiga fristående myndigheter gjorde olika tolkningar 
av sitt uppdrag och olika prioriteringar av balansen mellan grans kande och 
främjande tillsyn, individrelaterade ärenden kontra själv initierad verksam-
hetstillsyn. Regeringen framhåller att tillsynen över hälso- och sjukvården 
förväntas bedrivas mer enhetligt, eftersom tillsynen utövas av en central 
myndighet och att det finns en tillsynsplan för hela landet, det vill säga för 
alla sex regionala tillsynsenheter inom Socialstyrelsen.843

Förutsättningarna för en mer enhetlig tillsyn över socialtjänsten har 
sannolikt ökat i och med att tillsynen numera utövas av Socialstyrelsens 
sex regionala tillsynsenheter istället för 21 länsstyrelser. Det bör dock 
påpekas att även tillsynen inom Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter 
– åtminstone tidigare – också skilt sig åt. Som ett exempel på de regio-
nala tillsynsenheternas olika handläggning av ärenden kan yrkande om 
skyddsåtgärden prövotid nämnas. I Patientsäkerhetsutredningens betän-
kande påpekas att Örebroenheten redovisat 42 prövotidsärenden sedan 
införandet år 1999, jämfört med 22 ärenden i Stockholm, 21 i Jönköping 
och 12 i Göteborg.844 Det noteras också att det kan finnas olika rutiner 
på de olika enheterna beträffande vad som registreras samt vad det går 
att söka på i diariet.845 Vidare anförs att variationerna i kvaliteten på den 
information som finns i registren gör det svårt att skapa en helhetsbild av 
den samlade mängden prövotidsärenden.

Det finns stora fördelar med de regionala tillsynsenheternas närhet till 
verksamheterna i regionen, men verksamhet som bedrivs på sex olika 
enheter kan också medföra betydande skillnader i handläggningen av 
ärenden. Detta, i kombination med brist på en samlad helhetsbild över 
myndighetens egen verksamhet, kan medföra allvarliga nackdelar efter-
som värdefull information i form av samlad statistik med mera därmed 
inte kan erhållas. I detta sammanhang bör nämnas att även en tillsyns-
myndighets verksamhet måste vara kvalitetssäkrad bland annat genom 
egenkontroll och uppföljning av verksamheten.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Socialstyrelsens tillsynsupp-
drag i större utsträckning än tidigare ska inriktas på kontroll av att vård-
givarna fullgör sina skyldigheter enligt tredje kapitlet PSL.846 På så sätt 
överensstämmer tillsynsuppdraget bättre med den ökade fokuseringen på 

842 Prop 2008/09:160 s 34.
843 A prop s 36. Socialstyrelsen har emellertid ännu inte någon tillsynsplan, se not 827.
844 SOU 2008:117 s 675.
845 A bet s 677.
846 Prop 2009/10:210 s 127.
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vårdgivarnas ansvar, vilket måste anses medföra större effektivitetsvinster 
avseende patientsäkerhet och kvalitetssäkring.

Socialstyrelsens tillsyn omfattar tillsyn över all hälso- och sjukvård, 
såväl offentlig som privat sådan, verksamhetstillsyn och individtillsyn och 
från och med den 1 januari 2010 utövar Socialstyrelsen tillsyn även över 
socialtjänsten. Därutöver har Socialstyrelsen ålagts en utökad klagomåls-
hantering avseende hälso- och sjukvården eller dess personal. Därigenom 
har Socialstyrelsens tillsynsuppdrag kommit att bli mycket omfattande.

6.4.4 Klagomålshantering 

6.4.4.1 Inledning
Socialstyrelsen har alltid tagit emot och handlagt klagomål från patien-
ter, personal och andra enskilda. Till exempel anges att myndigheten i 
sin verksamhetstillsyn handlagt 3 325 klagomål under år 2010.847 Sedan 
bestämmelserna om disciplinpåföljderna upphörde att gälla den 1 januari 
2011 har patienter och närstående inte längre någon möjlighet att vända 
sig till HSAN för att framföra klagomål avseende hälso- och sjukvårds-
personal. Enligt 7:10 PSL är det numera Socialstyrelsen som ska pröva 
klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Handläggningen 
av patientklagomål har således flyttats över från HSAN till Socialstyrel-
sen. Denna ändring har ifrågasatts av flera remissinstanser. Till exem-
pel anförde JO att Socialstyrelsen redan är en mycket stor myndighet 
och att lagförslagen medför en väsentlig ökning av antalet ärenden.848 
Vidare påpekade JO att det är viktigt att patienter och andra berörda inte 
upplever att reformen innebär en försämring av patienternas möjlighet 
att komma till tals. HSAN uttryckte oro över att klagomålshanteringen 
skulle hamna på undantag hos Socialstyrelsen.849

Flera remissinstanser ansåg att klagomål bör prövas av en fristående 
myndighet och att normering och tillsyn bör skiljas åt.850 Dessa remiss-
instanser förordade att tillsyn och klagomål skulle hanteras i en särskild, 
oberoende, myndighet. Andra remissinstanser uttryckte oro över huru vida 
Socialstyrelsen skulle komma att klara av den nya utredningsskyldigheten 
och andra nya uppgifter med anledning av redan företagna omstrukture-

847 Socialstyrelsen, Tillsynsrapport 2011, Hälso- och sjukvård och socialtjänst s 119.
848 Prop 2009/10:210 s 128.
849 A prop s 129.
850 A st. De remissinstanser som anges i propositionen och som uttryckte denna oro var 
bland andra Statens Haverikommission, HSAN, Hallands läns landsting och SKL. 
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ringar.851 I PSL:s förarbeten hänvisar regeringen till att Statskontoret fått 
”i uppdrag att följa upp och utvärdera hur väl förändringsarbetet med 
tillsynsreformen uppfyller de syften, mål och intentioner med reformen 
som framgår av propositionen”.852 I fråga om Socialstyrelsens klagomåls-
hantering anför regeringen att det är angeläget att den myndighet som 
ska utreda klagomål har såväl allmänhetens som hälso- och sjukvårdens 
förtroende. Enligt regeringen ska detta uppnås genom att Socialstyrelsen 
genom rutiner och organisation säkerställer att klagomål från enskilda 
handläggs på ett professionellt och förutsebart sätt. Regeringen förutsät-
ter att det ”tillskapas en central ingång och organisation” för klagomålen 
i syfte att undvika regionala skillnader i hanteringen.853 Utredning av 
själva sakförhållandena kan emellertid ske inom ramen för den regionala 
organisationen. Regeringen framhåller också att det inte finns anledning 
att tro att omorganisationerna och reformerna skulle innebära att Soci-
alstyrelsen inte på ett professionellt och adekvat sätt skulle kunna ta sig 
an klagomålsärendena. Regeringens avsikt är att följa utvecklingen och 
Socialstyrelsens handläggning av klagomålsärenden i syfte att få signaler 
om eventuella brister i regelverket som kan behöva åtgärdas.854

Syftet med detta avsnitt är att granska de rättsliga förutsättningarna 
för Socialstyrelsens särskilda handläggning av klagomål mot hälso- och 
sjukvården och dess personal samt dess betydelse för patientsäkerhet 
och kvalitetssäkring. Genom PSL infördes förfaranderegler be  träffande 
Social styrelsens handläggning av klagomål mot hälso- och sjukvården.

6.4.4.2 Anmälan
Som redan nämnts ska Socialstyrelsen enligt 7:10 PSL pröva klagomål 
mot hälso- och sjukvården och dess personal. Någon särskild personkate-
gori som har rätt att anmäla klagomål till Socialstyrelsen anges inte. Detta 
betyder att möjligheten att anmäla klagomål inte begränsas till patien-
ten och hennes närstående. I förarbetena anförs att det sannolikt ändå 
blir patienter eller hennes närstående som kommer att anmäla klagomål 
på hälso- och sjukvården och dess personal.855 Det framhålls att även 

851 I propositionen uppges att dessa remissinstanser är Patientnämnderna i Stockholms 
och Gävleborgs läns landsting, Sörmlands läns landsting och region Skåne.
852 Prop 2009/10:210 s 130. Den proposition som nämns i citatet avser prop 2008/09: 
160.
853 A st.
854 A prop s 131. Enligt regeringsbeslut 1:3, S2011/3868/FS (delvis), 2011-04-07 har 
Statskontoret fått i uppdrag att följa utvecklingen och utvärdera den förändrade klago-
målshanteringen mot hälso- och sjukvården. 
855 A prop s 217. 
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patientföreningar kan ha ett intresse av att anmäla inträffade händelser 
till Socialstyrelsen. Vidare påpekas att det inte krävs att en patient ska ha 
drabbats av eller riskerat att drabbas av en vårdskada, utan lagen medger 
att även andra incidenter eller förhållanden kan anmälas till Socialstyrel-
sen för prövning. Socialstyrelsens klagomålsprövning ska inte förväxlas 
med myndighetens hantering av Lex Mariaanmälningar från vårdgivare.

Det kan alltså noteras att möjligheten att anmäla klagomål till Social-
styrelsens enhet för klagomål står öppen för alla och envar, inte endast för 
patienter och deras närstående som tidigare var fallet avseende HSAN:s 
klagomålshantering. Det faktum att det numera är fler som har möjlighet 
att anmäla klagomål borde leda till att fler händelser utreds, vilket måste 
anses vara främjande ur patientsäkerhets- och kvalitetssäkringssynpunkt. 
Detta förutsätter förstås att fler personer gör anmälan, att Socialstyrelsen 
utreder dessa anmälningar, att återkoppling sker och att vunna erfaren-
heter också används i det förebyggande arbetet.

6.4.4.3 Utredning
Såsom förvaltningsmyndighet omfattas Socialstyrelsen av den så kallade 
officialprincipen. Denna princip innebär att myndigheter måste utre-
da varje ärende.856 Socialstyrelsen ska enligt 7:11 PSL göra den utred-
ning som behövs för att kunna pröva klagomålet. I förarbetena anförs 
att bestämmelsen innebär att Socialstyrelsen inte behöver vidta onödigt 
omfattande utredningsåtgärder.857 Myndigheten får utreda och pröva 
omständigheter som inte har åberopats och är således inte bunden till 
vad som anförts i anmälan. I propositionen anges att om anmälaren har 
pekat ut en viss person såsom ansvarig för det inträffade och det under 
utredningen visar sig att just denna person inte var involverad i händelse-
förloppet, kan Socialstyrelsen välja att granska andra yrkesut övare. Det 
står Socialstyrelsen fritt att även pröva vilket ansvar vårdgivaren har i det 
aktuella fallet, oavsett om vårdgivaren utpekats i anmälan. Socialstyrel-
sens utredningsmöjligheter har således vidgats i förhållande till de utred-
ningsmöjligheter som HSAN hade.858 Ramarna för HSAN:s utredning 
och prövning bestämdes av anmälan. Ur patientsäkerhetssynpunkt är det 
bra att Socialstyrelsen ska göra en bred undersökning. Samtidigt riske-
rar alltför omfattande utredningar medföra att handläggningstiderna blir 

856 Lundin, O, Officialprincipen, i Offentligrättsliga principer, red Marcusson, L, s 169–
194.
857 Prop 2009/10:210 s 217.
858 A prop s 219.
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långa. Vidare krävs sannolikt betydande personalresurser om alla anmäl-
ningar ska utredas utifrån ett brett perspektiv.

Som statlig förvaltningsmyndighet har Socialstyrelsen liksom andra 
myndigheter skyldighet att utreda anmälningar. Enligt 7:12 PSL får 
Socialstyrelsen emellertid avstå från att utreda ett klagomål om 1) det är 
uppenbart att klagomålet är obefogat, eller om 2) klagomålet saknar direkt 
betydelse för patientsäkerheten och det saknas skäl att överväga åtalsanmä-
lan enligt 7:23 eller 7:29 PSL.

I förarbetena anförs att bestämmelserna om utredningsskyldigheten 
och undantagen från denna skyldighet motiveras av effektivitetsskäl, 
eftersom 7:10 PSL ålägger Socialstyrelsen skyldighet att pröva alla klago-
mål som anmäls.859 I vissa fall bör därför Socialstyrelsen kunna skilja 
ärenden ifrån sig utan att lägga ner tid och resurser. Som exempel på när 
ett klagomål är uppenbart obefogat uppges fall där det omedelbart står 
klart att klagomålet saknar grund eller där en person anmäler samma eller 
liknande klagomål gång på gång.860 För att kunna fatta beslut att inte 
utreda ett klagomål krävs dock någon form av beslutsunderlag. Detta 
underlag torde kräva viss utredning utöver anmälan.

Socialstyrelsen får också underlåta utredning om klagomålet saknar 
direkt betydelse för patientsäkerheten och det inte finns skäl att överväga 
åtalsanmälan. I förarbetena anförs att en vårdgivares underlåtenhet att 
anmäla verksamheten till Socialstyrelsen kan ha betydelse för tillsynsverk-
samheten och därmed för patientsäkerheten.861 Brott mot denna anmäl-
ningsplikt anses dock endast ha en indirekt påverkan på säkerheten för 
patienterna och mot bakgrund av detta anför regeringen att Socialstyrel-
sen skulle kunna avstå från att utreda ett sådant klagomål. Frågan är hur 
detta uttalande förhåller sig till bestämmelsen 10:1 PSL som föreskri-
ver bötesstraff för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet påbörjar en 
verksamhet som omfattas av Socialstyrelsens tillsyn, flyttar eller väsent-
ligt ändrar en sådan verksamhet utan att ha gjort föreskriven anmälan 
till Socialstyrelsens vårdgivarregister enligt 2:1 eller 2:2 PSL. I 7:23 PSL 
stadgas också att om Socialstyrelsen får kännedom om att någon har bru-
tit mot en bestämmelse som gäller verksamhet som står under myndig-
hetens tillsyn, ska Socialstyrelsen vidta åtgärder så att bestämmelsen följs, 
och om det behövs göra anmälan till åtal. Mot bakgrund av detta stad-
gande borde Socialstyrelsen teoretiskt (om myndigheten i ett klagomåls-
ärende får kännedom om att en verksamhet bedrivs utan att vårdgivaren 
fullgjort sin anmälningsskyldighet) vara skyldig att göra anmälan till åtal 

859 Prop 2009/10:210 s 218.
860 A st.
861 A st.
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om det inte går att åstadkomma rättelse på frivillig väg även om brott 
mot denna anmälningsplikt anses ha indirekt påverkan på patientsäker-
heten. Däremot är det svårt att tänka sig att en vårdgivare i praktiken 
skulle motsätta sig att göra anmälan till vårdgivarregistret efter anmodan 
av tillsynsmyndigheten.

I förarbetena påpekas också att även om brott mot tystnadsplikten 
vanligtvis inte anses äventyra patientsäkerheten ska ett sådant klagomål 
utredas i tillräcklig utsträckning så att Socialstyrelsen kan ta ställning om 
en åtalsanmälan ska göras.862

Enligt 7:14 PSL bör klagomålet anmälas skriftligen. Anmälan bör 
innehålla uppgift om den vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal 
som klagomålet riktas mot, den händelse klagomålet avser, tidpunkten för 
händelsen samt anmälarens namn och adress. Det finns alltså inget krav 
på att anmälan ska göras skriftligen. Syftet är att underlätta för enskilda 
att anföra klagomål.863 I förarbetena uppges också att det saknas krav på 
skriftlighet eftersom Socialstyrelsen inte är bunden av de omständigheter 
som åberopas i anmälan. Oavsett i vilken form den enskilde väljer att 
framföra sitt klagomål ska Socialstyrelsen hjälpa henne att precisera sitt 
klagomål. Det är bra för anmälarna att Socialstyrelsen har skyldighet att 
hjälpa dem att preciseras sina klagomål. Denna skyldighet medför sanno-
likt att fler anmälningar utreds, men samtidigt kan den också kräva en hel 
del resurser från Socialstyrelsens sida.

Socialstyrelsen ska enligt 7:12 PSL inte utreda händelser som ligger 
mer än två år tillbaka i tiden, såvida det inte finns särskilda skäl. I förarbe-
tena framhålls att det sällan är möjligt att utreda händelser som inträffat 
mer än två år tillbaka i tiden samt att det sällan finns skäl med hänsyn 
till patientsäkerheten att lägga ner omfattande resurser på händelser som 
inträffat flera år tidigare.864 Särskilda skäl kan anses föreligga om klago-
målet rör en händelse som fått allvarliga konsekvenser för den enskilde, 
om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts eller om det finns 
skäl att misstänka att missförhållandena fortfarande består.

6.4.4.4 Överlämnande av klagomål till patientnämnd
Om ett klagomål avser brister i kontakten mellan en patient och hälso- 
och sjukvårdspersonalen eller något annat liknande förhållande inom 
sådan verksamhet som avses i 1 § PNL får Socialstyrelsen i enlighet med 
7:13 PSL överlämna klagomålet till berörd patientnämnd för åtgärd. 

862 Prop 2009/10:210 s 218.
863 A prop s 219.
864 A prop s 218.
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Detta gäller dock endast om förutsättningarna i 7:12 PSL för att inte 
utreda klagomålet är uppfyllda. I förarbetena uppges att ett överlämnan-
de även kan ske av en del av ett klagomål som Socialstyrelsen i övrigt 
påbörjar en utredning av.865 Ett överlämnande ska alltså kunna ske av 
ärenden eller vissa delar av ärenden som Socialstyrelsen bedömer att en 
patientnämnd är mer lämpad att hantera. Vidare uppges att ett överläm-
nande till patientnämnden kan ske om Socialstyrelsen inte inleder någon 
utredning på grund av att mer än två år förflutit sedan den aktuella hän-
delsen inträffade.

Motsvarande bestämmelse fanns i 7:19 i den nu upphävda LYHS som 
gav HSAN möjlighet att överlämna ett klagomål till landstinget eller 
kommunen för åtgärd om en anmälan innehöll klagomål över brister i 
kontakten mellan en patient och hälso- och sjukvårdspersonalen hos ett 
landsting eller en kommun eller något annat liknande förhållande och 
om det fanns grundad anledning att anta att anmälan inte kunde föran-
leda disciplinpåföljd enligt LYHS. I förarbetena till 7:13 PSL hänvisas till 
förarbetena till 7:19 LYHS, som i sin tur hänvisar till förarbetena till den 
ursprungliga bestämmelsen i 33 § DpL.866 I de sistnämnda förarbetena 
anges att ett överlämnande enligt bestämmelsen kan avse ärenden som 
är mer lämpade för en förtroendenämnd (numera patientnämnd), till 
exempel frågor om informationsskyldighet och bemötande.867 Det på -
pekas dock att även i dessa frågor får patientsäkerheten inte eftersättas.

Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande har inte ansetts ha direkt 
betydelse för patientsäkerheten och därmed har HSAN inte ansett sig ha 
stöd i LYHS att pröva sådana ärenden. Patientnämnderna anses vara den 
instans som bäst kan hantera ärenden avseende klagomål på hälso- och 
sjukvårdspersonalens bemötande. Överlämnande till patientnämnd kan 
dock endast ske ifråga om anmärkningar som avser vård som tillhanda-
hållits av offentliga vårdgivare.

6.4.4.5 Kommunicering
Jag har tidigare nämnt officialprincipen. Lundin anför att kommunika-
tionsprincipen utgör en del av den formella sidan av officialprincipen.868 
Kommunikationsprincipen innebär att den enskilde ska få information 
om nytt material som tillförts ärendet och möjlighet att yttra sig över 

865 Prop 2009/10:210 s 219.
866 A st med hänvisning till prop 1993/94:149 s 129.
867 Prop 1993/94:149 s 129.
868 Lundin, O, Officialprincipen, i Offentligrättsliga principer red Marcusson, L, s 169–
194.
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detta material. I förarbetena till PSL uppger regeringen att ett klagomåls-
ärende inte innefattar myndighetsutövning mot någon enskild, varför 
förvaltningslagens (1986:223) (FL), bestämmelser om parts rätt till insyn 
i utredningsmaterialet (16 § FL) och myndigheters kommunikationsplikt 
(17 § FL) inte är tillämpliga.869 Mot bakgrund av detta avses 7:16 PSL 
utgöra en motsvarighet till nämnda bestämmelser.870 I förarbetena uppges 
vidare att även om rätten till insyn inte gäller andra anmälare än patienten 
och hennes närstående kan Socialstyrelsen, om inte sekretessbestämmelser 
lägger hinder i vägen, låta andra anmälare ta del av vad som tillförts ären-
det. Enligt bestämmelsen har den som klagomålet avser, patienten och om 
patienten inte själv har kunnat anmäla saken en närstående till henne, rätt 
att ta del av det som tillförts ärendet och ska innan ärendet avgörs, ges möj-
lighet att ta del av och lämna synpunkter på det som har tillförts ärendet. 
Om klagomålet avser hälso- och sjukvårdspersonal ska berörd vårdgivare 
höras i ärendet om det inte är uppenbart obehövligt.

Denna underrättelseskyldighet gäller inte om Socialstyrelsen avstår 
från att utreda ärendet med stöd av 7:12 PSL. Den person eller den vård-
givare som varit föremål för det ärende som inte utreds av Socialstyrelsen 
får då aldrig kännedom om att någon anmälan gjorts. Detta innebär till 
exempel att en läkare som kan ha anmälts flera gånger till Socialstyrelsens 
enhet för enskildas klagomål, inte alltid känner till detta. Det kan finnas 
en viss poäng i att känna till att klagomål anmälts, även om klagomålen 
inte utreds, eftersom klagomålen kan ge viktiga indikationer avseende 
vårdens kvalitet såsom den upplevs av patienter, närstående, andra enskil-
da, personal med flera.

Av 7:15 PSL framgår att Socialstyrelsen snarast ska överlämna anmälan, 
och i förekommande fall de handlingar som bifogats anmälan, till den vård-
givare eller hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet riktas mot eller 
kan anses vara riktat mot. Detta gäller inte om Socialstyrelsen avgör ärendet 
med stöd av 7:12 PSL, det vill säga avstår från att utreda ärendet om det 
är uppenbart obefogat eller saknar direkt betydelse för patientsäkerheten.

När Socialstyrelsen översänder handlingar för yttrande, ska myndig-
heten enligt 7:17 PSL ange inom vilken tid yttrandet ska komma in till 
myndigheten. Den som ges tillfälle att yttra sig ska upplysas om att ären-
det kan komma att avgöras även om inget yttrande kommer in inom 
föreskriven tid. Socialstyrelsens handläggning är skriftlig. Om det fram-
står som lämpligt ur utredningssynpunkt, får myndigheten inhämta upp-
gifter muntligt i ett ärende. Uppgifter som inhämtas muntligen och som 
är av betydelse för utredningen ska dokumenteras. Syftet med bestäm-

869 Prop 2009/10:210 s 132 f.
870 A prop s 220.
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melsen är bland annat att säkerställa att ärendehandläggningen inte drar 
ut på tiden samt att reglera möjligheterna till muntligt förfarande.871

Långa handläggningstider riskerar att medföra att de problem som utreds 
inte längre är aktuella. Det är också svårt att utreda händelser som inträf-
fat långt tillbaka i tiden. En fördel med kortare handläggningstider är att 
de personer som ska lämna uppgifter inte riskerar att glömma bort viktiga 
iakttagelser med mera. Om handläggningstiden är lång och någon åtgärd 
inte vidtas för att åstadkomma rättelse avseende den händelse som anmälts, 
kan även andra patienter komma att skadas eller utsättas för risk att skadas.

6.4.4.6 Beslut
Anmälda klagomål ska utredas och kommuniceras för att slutligen ut -
mynna i ett beslut. Av 7:18 PSL framgår att Socialstyrelsen ska avgöra 
klagomål genom beslut. I beslutet får Socialstyrelsen uttala sig om en åtgärd 
eller underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal strider 
mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patient-
säkerheten. Vidare föreskrivs att Socialstyrelsens beslut ska vara skriftligt 
och att de ska innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet. Beslutet 
ska sändas till anmälaren, den som klagomålet avser samt berörd vård-
givare. I detta sammanhang kan påpekas att det numera är en tjänsteman 
på Social styrelsen som fattar beslut, vilket kan jämföras med att HSAN:s 
beslut fattades av en brett sammansatt oberoende nämnd.

Sedan klagomålshanteringen överfördes till Socialstyrelsen har myndig-
heten under det första halvåret tagit emot 2 140 ärenden.872 Under perioden 
har sammanlagt 360 beslut fattas avseende de nyss nämnda klagomålen. 
Merparten har avsett avvisning och avskrivning och under perioden hade 
inget beslut innefattat kritik mot hälso- och sjukvården eller dess personal.

Ett klagomålsärende kan således utmynna i ett beslut i vilket Socialsty-
relsen riktar kritik mot en eller flera i hälso- och sjukvårdspersonalen eller 
mot den vårdgivare som bedriver verksamheten.873 I förarbetena fram-
hålls vidare att ett beslut kan vara ”friande” i den meningen att myndig-
heten inte funnit någon anledning till kritik. En anmäld yrkesutövare 
kan också undgå kritik om utredningen visat att händelsen inträffat på 
grund av till exempel bristfälliga rutiner i verksamheten, vilket i sin tur 
kan medföra att anmärkningarna i stället riktas mot vårdgivaren.

871 Prop 2009/10:210 s 221.
872 Uppgift via e-post från registrator Sofia Petterson Socialstyrelsens Tillsynsavdelning, 
2011-07-08. Under perioden inkom 2 140 klagomål. 360 beslut fattades varav 130 avsåg 
avvisning, 183 avskrivning, 6 avlutade utan kritik, 20 beslut om överflyttning, 2 överläm-
nade till annan myndighet, 1 ad acta, 4 avslag, 11 besvara samt 3 utan ytterligare åtgärd.
873 Prop 2009/10:210 s 222.
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Flera remissinstanser har påtalat det faktum att Socialstyrelsens beslut 
om kritik i ett klagomålsärende inte kan överklagas av vare sig patienter, 
anmälare eller den yrkesutövare som fått kritik riktad mot sig.874 Till exem-
pel anför HSAN att det framstår som självklart att den anmäldes behov av 
rättsskydd medför att ett beslut som innehåller kritik går att överklaga.875 I 
propositionen instämmer regeringen i princip med remissinstanserna och 
anser att en överklagandemöjlighet snarast bör utredas.876 Därutöver erin-
rar regeringen om möjligheten att begära omprövning av en myndighets 
beslut samt att JO och JK även efter den föreslagna reformen har möjlighet 
att göra an  mälan i ärenden som rör prövotid, återkallelse av legitimation 
etc.877 Socialstyrelsen uppges ha lämnat förslag till socialdepartementet 
om att frivilligt få inrätta en nämnd bestående av både patient- och yrkes-
organisationer till vilken såväl yrkesutövare som patienter kan vända sig 
om de är missnöjda med Socialstyrelsens beslut.878 Det bör påpekas att den 
föreslagna nämnden inte avser en överprövningsinstans utan en nämnd för 
omprövning inom Socialstyrelsen.

I förarbetena anförs att ett klagomålsärende inte i sig ska kunna utmyn-
na i att en yrkesutövare anmäls till HSAN.879 Däremot kan ett beslut i 
ett klagomålsärende medföra att Socialstyrelsen öppnar ett nytt ärende 
och därefter i enlighet bestämmelserna i åttonde kapitlet PSL anmäler en 
yrkesutövare till HSAN. Vidare framhålls att om det står klart för Social-
styrelsen redan i klagomålsärendet att myndigheten kommer att anmäla 
en yrkesutövare till HSAN, bör detta även anges upplysningsvis i beslutet 
i klagomålsärendet. Enligt regeringen bör detta gälla även om Socialsty-
relsen avser att vidta ytterligare åtgärder mot en vårdgivare.

Det finns anledning att anta att Socialstyrelsens beslut i klagomåls-
ärenden kommer att få stor betydelse utifrån flera aspekter. Ur patient-
säkerhets- och kvalitetssäkringssynpunkt, men också från hälso- och 
sjukvårdspersonalens synvinkel kan myndighetens beslut innehålla vik-
tig information. Eftersom Socialstyrelsen kan uttala huruvida en åtgärd 
strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till 
patientsäkerheten, kan dessa beslut få en praxisliknande betydelse. Detta 
ställer höga krav på Socialstyrelsens handläggning och beslutsfattande, 

874 Prop 2009/10:210 s 134 ff. De remissinstanser som framfört kritik är bl a Stock-
holms läns landsting, Uppsala läns landsting, Region Skåne, SKL, Riksförbundet för 
Social och Mental Hälsa och HSAN.
875 A prop s 135.
876 A prop s 136.
877 A prop s 137.
878 Nilsson, J, Socialstyrelsen vänder i frågan om överklagande, Dagens Medicin nr 7/11 
onsdag 17 februari 2011 s 4–5.
879 A prop s 223.
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men också på att besluten hanteras i ett ärendehanteringssystem som gör 
det lätt går att söka information om olika typer av anmälda händelser eller 
personalkategorier. Det ställer också höga krav på att Socialstyrelsen verk-
ligen påtalar när ett brott mot en bestämmelse i lag eller annan föreskrift 
har skett eller om en åtgärd är olämplig ur patientsäker hetssynpunkt och 
inte slentrianmässigt bedömer allt som systemfel. Vad jag menar är att en 
alltför stor inriktning på systemfel kan riskera en obalans som kan med-
föra att hälso- och sjukvårdspersonal som inte följer de regler som lag-
stiftaren beslutat kan undkomma kritik. Det kan konstateras att Social-
styrelsen har en oerhört viktig funktion avseende framtida praxis.

6.4.5 Initiativärenden
Socialstyrelsen kan av olika anledningar öppna ärenden på eget initiativ. 
Till exempel kan myndigheten genom massmedia få indikationer på att 
något särskilt bör utredas. I 7:19 PSL stadgas att om Socialstyrelsen på 
eget initiativ inleder en utredning mot en vårdgivare eller mot hälso- 
och sjukvårdspersonal ska den som berörs av utredningen ges möjlighet 
att inkomma med yttrande. Socialstyrelsen behöver dock inte höra en 
patient som berörs av utredningen om det inte finns skäl för det. Innan 
ett ärende avgörs ska den vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal 
som är föremål för utredningen ges tillfälle att yttra sig, om det inte är 
uppenbart obehövligt. I övrigt ska Socialstyrelsen inte utreda händelser 
som ligger mer än två år tillbaka i tiden om det inte finns särskilda skäl.

Bestämmelsen i 7:19 PSL är ny i förhållande till LYHS, men Social-
styrelsen har även tidigare haft möjlighet att på eget initiativ öppna ären-
den. Syftet med bestämmelsen är att markera att Socialstyrelsen även i 
initiativärenden ska involvera dem som är berörda av utredningen.880 Av 
bestämmelsen framgår vidare att bestämmelserna i 7:17 PSL om möj-
ligheten att yttra sig över handlingar och i relevanta delar 7:18 PSL som 
stadgar att Socialstyrelsen ska kommunicera förslag till beslut, ska tilläm-
pas i ärenden som Socialstyrelsen utreder på eget initiativ.

Ett exempel där Socialstyrelsen bedömt att det funnits särskilda skäl att 
utreda en händelse, trots att det gått sju år från det att händelsen inträf-
fade, är den utredning som gjorts avseende det akuta omhändertagandet 
av förra utrikesministern Anna Lindh vid Karolinska Universitetssjuk-
huset. I ett TV-program ifrågasattes det akuta omhändertagandet varpå 
Karolinska universitetssjukhuset vände sig till Socialstyrelsens tillsynsav-
delning. Med hänsyn till det stora allmänintresset avseende ”hur vården 
fungerat i en situation då landets utrikesminister utsatts för ett attentat” 

880 Prop 2009/10:210 s 223.
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tillsatte Socialstyrelsens generaldirektör en särskild utredning.881 Social-
styrelsen fann dock inte anledning att rikta någon kritik mot vare sig 
hälso- och sjukvårdspersonal som deltagit i behandlingen eller mot verk-
samheten eftersom det medicinska omhändertagande bedömts överens-
stämma med vad som ansågs utgöra vetenskap och beprövad erfarenhet 
år 2003.882

Socialstyrelsens möjligheter att utreda händelser är således inte begrän-
sade till att hantera klagomål från patienter, personal och allmänhet samt 
anmälningar enligt Lex Maria. Myndigheten kan på eget initiativ utreda 
händelser som uppmärksammats i massmedia eller initiera ärenden till 
följd av myndigheten i sin tillsyn riktar uppmärksamhet på vissa typer av 
vårdinrättningar, till exempel vårdcentraler, mödravård eller avdelningar 
för demensvård.

Inom Socialstyrelsens verksamhetstillsyn fattades under år 2010 totalt 
7 550 beslut varav 2 455 avseende egeninitierade ärenden.883 Samma år 
genomfördes 1 373 inspektioner i dessa egeninitierade ärenden. Mot 
bakgrund av dessa siffror kan konstateras att myndighetens hantering av 
egeninitierade ärenden inte är obetydlig.

6.4.6 Lex Mariaanmälningar

6.4.6.1 Inledning
I förarbetena till PSL anförs att det primära syftet med anmälningsskyl-
digheten enligt Lex Maria är att Socialstyrelsen ska få kännedom om 
allvarliga risker i hälso- och sjukvården så att myndigheten kan sprida 
kunskap om dessa risker till andra vårdgivare.884 Därutöver anges att 
myndigheten ska kunna använda informationen i sitt tillsyns- och norm-
givningsarbete. Redan i TL:s förarbeten framhölls att Lex Mariaanmäl-
ningar sedan länge var en av de viktigaste informationskällorna till stöd 
för arbetet med förbättrad patientsäkerhet och kvalitet i vården samt att 
återföringen till hälso- och sjukvården borde ske i större omfattning än 
endast till den verksamhet som anmält händelsen.885 Vidare påpekades 
att det är av största betydelse att vårdgivaren får kännedom om att en 

881 Socialstyrelsen granskar vården av Anna Lindh, pressmeddelande 2010-10-20, http://
www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/1lindh, besöksdatum 2011-02-04.
882 Socialstyrelsens pressmeddelanden, http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/press-
meddelanden/ingenkritikmotvardenavannalindh, besöksdatum 2011-02-04. Socialsty-
relsens beslut 2011-01-31, dnr 3.2-29567/2010.
883 Socialstyrelsen, Årsredovisning 2010 s 44.
884 Prop 2009/10:210 s 145.
885 Prop 1995/96:176 s 67.
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patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom 
för att vårdgivarna ska kunna begränsa följderna av en sådan händelse.886 
En grundläggande förutsättning för att vårdgivaren ska kunna anmäla 
dessa händelser är förstås att hälso- och sjukvårdspersonalen fullgör den 
rapporteringsskyldighet som stadgas i 6:4 PSL och som behandlas ovan 
i kapitel 5.4.4.

Inkomna Lex Mariaanmälningar till Socialstyrelsen år 2005–2010 887

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 050 1 433 1 509 1 622 1 931 2 051

Som framgår av tabellen inkom drygt 1 000 anmälningar enligt Lex Maria 
år 2005. Fem år senare uppgick antalet anmälningar till drygt 2 000, vil-
ket är en fördubbling.888 Mot bakgrund av ökningen av antalet anmäl-
ningar de senaste åren skulle det kanske kunna ifrågasättas om vården har 
blivit sämre. Ökningen mellan 2005 och 2006 anses dock bland annat 
bero på de ändrade bestämmelserna om skyldighet att anmäla självmord 
som begåtts i anslutning till hälso- och sjukvård.889 Bestämmelsen om 
skyldigheten att anmäla om en patient i samband med undersökning, 
vård eller behandling begått självmord eller inom fyra veckor efter vård-
kontakt begått självmord trädde i kraft år 2006 och i tabellen ovan syns 
en tydlig ökning av antalet anmälningar i samband med bestämmelsens 
införande. En annan orsak kan vara att vårdgivarnas patientsäkerhets-
arbete har intensifierats och att patientsäkerhetsfrågor har fått större 
genomslag i organisationerna, något som sannolikt har medfört större 
benägenhet för verksamhetscheferna att anmäla avvikelser i vården.890

I PSL:s förarbeten anförs att syftet med att i lagtext införa en skyldig-
het för vårdgivarna att utreda inträffade händelser framförallt är ”dels 
att en sådan ordning stödjer ett lärande i den verksamhet där händelsen 
inträffat, dels att det inte finns några reella möjligheter för Socialstyrelsen 
att utreda alla negativa händelser inom hälso- och sjukvården”.891 Enligt 

886 Prop 1995/96:176 s 68.
887 Socialstyrelsen, Tillsynsavdelningens verksamhetsberättelse 2007 s 9; Socialstyrelsen, 
Årsredovisning 2008 s 21; Socialstyrelsen, Årsredovisning 2010 s 49.
888 Det kan nämnas att antalet Lex Mariaanmälningar under perioden 1 januari till 30 
juni 2011 uppgick till 1 045. Uppgift från Camilla Olofsson, utredare, avdelningen för 
nationell samordning, Socialstyrelsen, e-post 2011-08-16.
889 Socialstyrelsen, Årsredovisning 2007 s 22.
890 Socialstyrelsen, Årsredovisning 2010 s 49.
891 Prop 2009/10:210 s 148. Skyldigheten att utreda händelser fanns redan tidigare i 4:6 
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patient-
säkerhet i hälso- och sjukvården.
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regeringen ska Socialstyrelsen i stället lägga fokus vid att kontrollera att 
vårdgivarna själva verkligen utreder händelser och vidtar de åtgärder som 
krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. Socialstyrelsen ska ta del av 
vårdgivares utredningar och slutsatser om händelseförlopp, orsaker och 
åtgärdsbehov och om vårdgivarens slutsatser framstår som rimliga och 
det inte föreligger särskilda omständigheter saknas oftast skäl för Social-
styrelsen att vidta några ytterliga åtgärder.892 Det finns emellertid inget 
som hindrar att Socialstyrelsen genomför en egen utredning. I förarbe-
tena betonas vidare att Socialstyrelsens hantering av vårdgivarnas anmäl-
ningar syftar till att värna patientsäkerheten. Regeringen understryker 
också att det inte är viktigt att veta vem som har begått ett fel eller miss-
tag, utan vad som hänt och vilka åtgärder som kan vidtas för att det inte 
ska inträffa igen.893

6.4.6.2 Handläggning och uppföljning i det enskilda fallet
Som beskrivs i kapitel fyra åläggs vårdgivaren i enlighet med 3:5 PSL 
att anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig 
vårdskada till Socialstyrelsen. Därutöver ska vårdgivaren i samband med 
anmälan eller snarast därefter ge in den händelseutredning som föreskrivs 
i 3:3 PSL. I sjunde kapitlet PSL finns bestämmelser som har direkt kopp-
ling till de nyss nämnda bestämmelserna och som även ålägger Socialsty-
relsen vissa skyldigheter avseende anmälda händelser. Av 7:8 PSL framgår 
att Socialstyrelsen ska säkerställa att händelser som har anmälts till myn-
digheten enligt 3:5 PSL har utretts i nödvändig ordning samt att vård-
givaren vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäker-
het. Redan i HSL:s förarbeten påpekas att anmälningsskyldigheten enligt 
Lex Maria har stark koppling till Socialstyrelsens tillsynsfunktioner.894 
Genom bestämmelsen i PSL åläggs Socialstyrelsen således att säkerställa 
att vårdgivaren utrett händelserna och vidtagit nödvändiga åtgärder för 
att uppnå hög patientsäkerhet. Å ena sidan har vårdgivaren det yttersta 
ansvaret för patientsäkerhet och vårdkvalitet och å andra sidan har Social-
styrelsen skyldighet att se till att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter. 
Lex Mariahanteringen utgör ett tydligt exempel på det samspel mellan 
vårdgivarna och Socialstyrelsen som lagstiftaren eftersträvar.

Vårdgivarnas interna avvikelsehanteringssystem ligger till grund för att 
anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria ska kunna fullgöras. I avsnitt 
4.3.2.5 ovan undersöks vårdgivarnas skyldighet att säkerställa att det i verk-

892 Prop 2009/10:210 s 216.
893 A st.
894 Prop 1981/82:97 s 92.
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samheten finns adekvata rutiner för avvikelsehantering och riskhantering. 
Det kan konstateras att anmälningar enligt Lex Maria har stor betydelse för 
att möjliggöra spridning och förbättrad kunskap om risker och allvarliga 
händelser i vården. Anmälningsskyldigheten har koppling till flera olika 
aktörer inom vården och en framgångsrik hantering bygger på ett sam-
spel mellan hälso- och sjukvårdspersonal, vårdgivarens representant, vård-
givarens avvikelsehanteringssystem och slutligen Socialstyrelsens hantering 
samt återkoppling av den anmälda händelsen. även patienten har en viktig 
roll i utredningen av händelsen genom att hon ska ges möjlighet att delta 
genom att berätta om sina iakttagelser. En förutsättning för att patienten 
ska kunna delta i utredningen är förstås att hon fått information om att 
händelsen inträffat och att den utreds. För att rapporteringen ska kännas 
meningsfull är det dock viktigt att resultatet av analysen återförs till den 
som rapporterat händelsen.

När en anmälan enligt Lex Maria inkommit till Socialstyrelsen öppnar 
myndigheten ett tillsynsärende varvid relevanta handlingar begärs in. I 
syfte att bättre kunna utreda händelsen görs i vissa fall tillsynsbesök.895 
Anmälan utmynnar i någon form av beslut från Socialstyrelsen. Beslutet 
kan röra påpekanden, kritik, krav på åtgärder eller föreläggande i syfte 
att förebygga att liknande händelser inträffar igen. Vidare kan händelsen 
utgöra underlag för en så kallad fallstudie som publiceras på Socialstyrel-
sens webb.896 Därmed återförs erfarenheterna från Lex Mariahanteringen 
även på ett nationellt plan.

6.4.6.3 Generell återföring och andra allmänna åtgärder
I förarbetena till TL påpekas att Lex Mariaanmälningar sedan länge är en 
av de viktigaste informationskällorna för arbetet med förbättrad patient-
säkerhet och kvalitet i vården.897 Vidare understryks att anmälningar om 
risksituationer och riskhändelser har stor betydelse för Socialstyrelsens 
förebyggande tillsynsarbete. Enligt förarbetena kan en anmälan medföra 
att risker blir kända och därmed kan analyseras på nationell nivå. Er -
farenheterna från detta analysarbete bör sedan återföras till hälso- och 
sjukvården och därigenom kan vården bli säkrare och av bättre kvalitet.

Socialstyrelsen har enligt 7:9 PSL skyldighet att sprida information till 
vårdgivare om inträffade händelser som har anmälts i enlighet med Lex 

895 Socialstyrelsen, Lex Maria, Nytt system i patientsäkerhetens intresse 2006 s 16.
896 Socialstyrelsens webbplats rörande fallstudier, riskstudier och artiklar om patientsäker-
het, http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/artiklarompatientsakerhet, besöksda-
tum 2011-05-21.
897 Prop 1995/96:176 s 67.
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Maria. Enligt bestämmelsen åläggs Socialstyrelsen att även i övrigt vidta 
de åtgärder som anmälan motiverar för att uppnå hög patientsäkerhet. I 
förarbetena anförs att Socialstyrelsen redan tidigare på frivillig väg åter-
fört erfarenheter från Lex Mariaärenden till vården.898 Genom bestäm-
melsen ges Socialstyrelsen en uttrycklig skyldighet att sprida information 
till vårdgivarna eftersom erfarenhetsåterföringen har stor betydelse för 
vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete.

Lex Mariaanmälningar kan bland annat avse felhandlingar i samband 
med behandling, omvårdnad, diagnos, operation och förväxling.899 De 
brister som hittills synliggjorts genom Lex Mariahanteringen finns fram-
för allt inom läkemedelshantering, sjukvårdsrådgivning, samverkan, per-
sonalförsörjning och kompetens.

I slutet av 1980-talet fördes en diskussion om Socialstyrelsens framtida 
roll, uppgifter och inriktning, vilken utmynnade i riktlinjer för Socialsty-
relsens nya regionala tillsynsorganisation. I detta sammanhang framför-
des bland annat krav på en väsentligt förbättrad återföring av tillsynsverk-
samheten till hälso- och sjukvården.900 I syfte att på ett systematiskt sätt 
återföra erfarenheter från Socialstyrelsens tillsynsverksamhet uppdrogs åt 
tillsynsenheten i Örebro att utveckla ett nytt informationssystem, Risk-
DataBasen, samt att upprätthålla förvaltningsansvaret för denna data-
bas.901

Syftet med RiskDataBasen var att den skulle innehålla uppgifter om 
anmälda skador, risker och riskbeteenden inom vården enligt fastställda 
kriterier. Databasen förväntades underlätta den löpande handläggningen 
av Lex Mariaärenden genom att möjliggöra jämförelser mellan snarlika 
ärenden och på så sätt bidra till en viss enhetlighet i bedömningarna. 
Databasen skulle också stimulera till kvalitetssäkring, ge möjlighet att 
följa upp effekterna av vidtagna åtgärder samt förenkla och förbättra 
återföringen av riskhändelser. Riskdatabasen används fortfarande, men 
enligt Socialstyrelsen utgör databasen ett bristfälligt underlag för analys  
och förebyggande patientsäkerhetsarbete.902 Dess innehåll begränsas till 
att omfatta Lex Mariaärenden, HSAN:s nämndbeslut samt avvikelser av -
seende medicintekniska produkter.

Socialstyrelsen har främst använt RiskDataBasen som källa vid extern 
återföring av riskhändelser. I första hand har återföringen skett genom 
utgivning av särskilda meddelandeblad, RiskRonden sedan 1991 och 

898 Prop 2009/10:210 s 216.
899 Socialstyrelsen, Översyn av Lex Maria, Remissupplaga 2001 s 34.
900 Prop 1988/89:130 s 10.
901 Socialstyrelsen, Översyn av Lex Maria, Remissupplaga 2001 s 15.
902 Socialstyrelsen, Projekt för avvikelser och risker i hälso- och sjukvården – händelse-
databasprojekt s 2.
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RiskRonden Special sedan hösten 1995. RiskDataBasen moderniserades 
år 2004 i avsikt att förbättra datakvaliteten och aktualiteten.903

Nya krav för att förbättra patientsäkerheten i hälso- och sjukvården med-
för att det behövs en nationell databas där negativa händelser och tillbud 
registreras, ställs samman, analyseras och återförs oavsett vård givare. I syfte 
att höja patientsäkerheten och främja kvalitetssäkringsarbetet har Social-
styrelsen inlett arbete med att inrätta en så kallad händelsedatabas. Uppgif-
terna i händelsedatabasen avses göras tillgängliga för samtliga vårdgivare. 
Enligt uppgift har dock händelsedatabasen ännu inte tagits i bruk.904 Det 
kan konstateras att om eller när väl händelsedatabasen tas i bruk, kan den 
utgöra ett värdefullt inslag i vårdgivarnas patientsäkerhets- och kvalitets-
säkringsarbete. För att ytterligare optimera nyttan med händelsedatabasen 
skulle det kanske kunna gå att på något sätt koppla vårdgivarnas årliga 
patientsäkerhetsberättelser till databasen. På så sätt kan även patientsäker-
hetsberättelserna bidra till en säkrare vård genom att goda exempel kan 
delges andra vårdgivare.

Den allra viktigaste delen av Lex Mariahanteringen är således åter-
förandet av de resultat som utredningen har visat. Det är inte antalet 
anmälningar enligt Lex Maria som gör hälso- och sjukvården säkrare, 
utan patientsäkerheten och vårdens kvalitet kan endast förbättras genom 
att man tar tillvara de erfarenheter som vunnits genom hanteringen av 
Lex Mariaärendena. Utan en väl fungerande återkoppling kan också 
hälso- och sjukvårdspersonalens motivation att rapportera händelser 
minska eller helt bortfalla.

6.4.7 Verksamhetstillsyn 

6.4.7.1 Inledning 
Vårdgivarens ansvar och skyldigheter att meddela god och säker hälso- 
och sjukvård behandlas i kapitel fyra, men också i kapitel tre. I detta 
avsnitt undersöks Socialstyrelsens tillsyn över vårdgivarnas efterlevnad av 
gällande bestämmelser, så kallad verksamhetstillsyn. Av Socialstyrelsens 
årsredovisning för år 2010 och tillsynsrapport för samma år framgår att 
verksamhetstillsynen uppgick till ungefär 90 procent av myndighetens 
alla tillsynsaktiviteter.905 Mot bakgrund av att verksamhetstillsynen har 

903 Socialstyrelsen, Projekt för avvikelser och risker i hälso- och sjukvården – händelse-
databasprojekt s 1.
904 Enligt uppgift från Ellen Ringqvist telefonsamtal, 2010-07-23.
905 Socialstyrelsen, Årsredovisning 2010 s 44 och 50; Socialstyrelsen, Tillsynsrapport 
2011, Hälso- och sjukvård och socialtjänst s 119 och 122. Av totalt 8 225 beslut fattades 
7 550 inom ramen för verksamhetstillsynen.
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utgjort den alldeles övervägande delen av Socialstyrelsens tillsyn fram-
står denna tillsynsverksamhet som prioriterad. Under år 2010, det vill 
säga före PSL:s införande, genomförde Socialstyrelsen sammanlagt 1 779 
inspektioner och tillsynsbesök inom ramen för verksamhetstillsynen.906

Socialstyrelsen uppger att tillsynen bygger på ett samarbete mellan till-
synsmyndigheten och vårdgivaren, vilket enligt Socialstyrelsen medför 
att samråd ska föregå ett ingripande och att tillsynen ska vara förutsäg-
bar.907 Inspektioner och tillsynsbesök908 i hälso- och sjukvården görs på 
ett strukturerat och enhetligt sätt och kraven på åtgärder är konkreta och 
uppföljningsbara. Genom verksamhetstillsynen kan även individtillsyn 
av hälso- och sjukvårdspersonal aktualiseras. Verksamhetstillsyn avser 
verksamheten som sådan, till exempel organisation, omfattning, utrust-
ning och personaltillgång.909

Socialstyrelsen utövar flera olika typer av tillsyn. Det förekommer rik-
tade verksamhetstillsynsinsatser, liksom systematisk tillsyn av vissa på för-
hand bestämda verksamheter. Tillsynsärendena initieras av Socialstyrelsen 
själv genom anmälningar och klagomål från enskilda samt till följd av Lex 
Mariaanmälningar.910 Prioritering av tillsynen sker utifrån de områden 
som anses vara av central betydelse för patientsäkerheten. Prioriteringen 
påverkas också av de uppdrag Socialstyrelsen får av rege ringen. Vid sidan 
av den löpande tillsynen riktade Socialstyrelsen under år 2010 bland annat 
särskilt fokus på att granska förskrivning av narkotika, vårdgivarnas patient-
säkerhetsarbete samt vårdplatssituationen på sjukhusen.911 Denna form 
av tillsynsaktiviteter kan initieras dels på grund av regeringsuppdrag dels 
på grund av Socialstyrelsens egna prioriterade områden för rikstäckande 
tillsyn.

Som redan framgått utgör Socialstyrelsens tillsyn över vårdgivarnas 
verksamhet den största delen, vilket sannolikt är en följd av de senare 

906 Socialstyrelsen, Tillsynsrapport 2011, Hälso- och sjukvård och socialtjänst s 119.
907 Socialstyrelsen Årsredovisning 2008 s 19.
908 I årsredovisningen för 2010 beskriver Socialstyrelsen skillnaden mellan inspektioner 
och tillsynsbesök, s 43. ”Inspektioner är ett viktigt instrument för en aktiv och skarp 
tillsyn och de genomförs både inom verksamhetstillsynen och tillsynen över hälso- och 
sjukvårdspersonalen och inom bägge områdena såväl i egeninitierade ärenden/projekt 
som i anmälnings- och klagomålsärenden. Besöken skiljer sig från inspektionerna genom 
att ingen granskning förekommer vid besök. Besök görs t.ex. för återföring från tidigare 
inspektioner eller samtal med personer med prövotid.”
909 Prop 1993/94:149 s 26.
910 Socialstyrelsen, Årsredovisning 2008 s 20.
911 http://www.socialstyrelsen.se/tillsyn/aktuelltillsyn, besöksdatum 2010-08-02.
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årens inriktning på systemfel istället för att ”jaga” enskilda individer. För 
att genomföra en effektiv tillsyn har myndigheten lagreglerade möjlighe-
ter att ingripa mot vårdgivare som inte fullgör de skyldigheter som åligger 
dem.

6.4.7.2 Socialstyrelsens generella befogenheter
En förutsättning för att Socialstyrelsen ska kunna genomföra inspektioner 
och tillsynsbesök är att myndigheten får tillträde till verksamheterna, till-
gång till relevanta dokument och så vidare. Den som bedriver verksamhet 
under Socialstyrelsens tillsyn åläggs enligt 7:20 PSL att på Social styrelsens 
begäran lämna handlingar, prover och annat material som rör verksam-
heten samt att lämna de upplysningar om verksamheten som myndighe-
ten behöver för sin tillsyn. Socialstyrelsen får förelägga den som bedriver 
verksamheten att lämna ut det som begärs. I föreläggandet får vite sättas 
ut. Dessa förelägganden får enligt 7:20 PSL överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol, vilket framgår av 10:13 första stycket andra punkten 
PSL. Den som utför inspektion har vidare rätt att få tillträde till lokaler 
eller andra utrymmen, dock inte bostäder, som används för verksamheten. 
Inspektören har även rätt att tillfälligt omhänderta handlingar, prover och 
annat material som rör verksamheten. Den vars verksamhet inspekteras är 
skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen. Socialstyrelsen 
har enligt 7:22 PSL rätt att få hjälp av polismyndighet för att inspektionen 
ska kunna genomföras.

Det kan alltså konstateras att Socialstyrelsen har omfattande möjlig-
heter att få ta del av och få tillträde till verksamheter i sin tillsyn. Dessa 
möjligheter har särskild betydelse i de fall tillsynsobjektet av olika skäl 
inte samarbetar. I dessa fall kan Socialstyrelsens befogenheter utgöra nöd-
vändiga förutsättningar för att någon tillsyn över huvud taget ska kunna 
genomföras.

6.4.7.3 Åtgärder så att bestämmelser följs
Om Socialstyrelsen genom sin verksamhetstillsyn eller på annat sätt får 
kännedom om att någon har brutit mot en bestämmelse som gäller verk-
samhet som står under Socialstyrelsens tillsyn, ska myndigheten enligt 
7:23 PSL vidta åtgärder så att bestämmelsen följs. I bestämmelsen före-
skrivs också att om det behövs ska Socialstyrelsen göra anmälan till åtal.

I huvudsak motsvarar bestämmelsen 6:12 i den tidigare gällande 
LYHS, med den skillnaden att Socialstyrelsen numera har skyldighet att 
agera även mot personer som inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen 
och som bedriver verksamhet enligt femte kapitlet PSL, det vill säga per-
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soner som vidtar alternativmedicinska åtgärder.912 Med någon avses alltså 
såväl vårdgivare som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, men också 
personer som ägnar sig åt alternativmedicin.

I förarbetena till PSL framhålls att Socialstyrelsen i första hand ska 
försöka föra dialog och uppnå rättelse på frivillig väg.913 Enligt rege ringen 
kan ett misstag bero på många olika faktorer och att det ofta är tillräckligt 
att Socialstyrelsen för en dialog med vårdgivaren och påpekar vikten av 
förekomsten av vissa rutiner eller att en viss individ behöver råd och stöd. 
Om Socialstyrelsen bedömer att det behövs med hänsyn till patientsäker-
heten ska dock ytterligare åtgärder vidtas i form av förelägganden eller i 
sista hand förbud. Regeringen betonar att om det är fråga om brott mot 
bestämmelserna i femte kapitlet PSL, som rör personer som sysslar med 
alternativmedicin, bör anmälan till åtal alltid över vägas.914

Den ursprungliga bestämmelsen infördes i TL och i författningskom-
mentaren framhålls att skäl för att vidta åtgärder för rättelse bland annat 
kan avse brister i anmälningsskyldigheten till Socialstyrelsen eller de krav 
på hälso- och sjukvården som ställs i HSL.915 Vidare anförs att det kan 
bli aktuellt att göra anmälan till åtal om någon bedriver verksamhet utan 
att ha gjort anmälan till Socialstyrelsen. En anmälan till åtal i detta avse-
ende förutsätter att Socialstyrelsen fått kännedom om att verksamheten 
bedrivs, vilket ofta förutsätter att den finns registrerad i vårdgivarregistret. 
Det kan annars vara svårt för Socialstyrelsen att ens känna till verksam-
heten. Detta förutsätter i sin tur att vårdgivare fullgör sin anmälnings-
skyldighet enligt 2:2 PSL och som behandlas i avsnitt 4.3.1. Det bör 
på  pekas att Socialstyrelsen även kan få kännedom om vård givare genom 
patientklagomål, massmedia och så vidare.

Som nämns i avsnitt 6.4.2.3 anges i förarbetena till bestämmelsen i PSL 
att underlåtenhet att anmäla verksamhet till Socialstyrelsen visserligen kan 
ha betydelse för tillsynsverksamheten och därmed för patient säkerheten, 
men att brott mot anmälningsplikten endast anses ha indirekt påverkan 
på säkerheten för patienterna.916 Regeringen menar att detta skulle inne-
bära att Socialstyrelsen kan avstå från att utreda ett klagomål avseende en 
vårdgivares underlåtenhet att anmäla verksamheten till vårdgivarregistret.

Om Socialstyrelsen får kännedom om att en vårdgivare till exempel 
inte tillgodoser patienters behov av kontinuitet och säkerhet i vården 

912 Prop 2009/10:210 s 225.
913 A st.
914 I femte kapitlet PSL finns bestämmelser om begränsar rätten för andra än hälso- och 
sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder.
915 Prop 1995/96:176 s 98.
916 Prop 2009/10:210 s 218.
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såsom stadgas i 2 a § första stycket femte punkten HSL, ska Socialstyrel-
sen alltså i första hand försöka få vårdgivaren att vidta åtgärder på frivillig 
väg. Dialog och frivilliga åtgärder är det första steget för att åstadkomma 
rättelse. Nästa steg är föreläggande.

6.4.7.4 Föreläggande 
Som regeringen uttalat behöver tillsynsmyndigheten ha lagstadgade möj-
ligheter till ingripande om dialog inte visar sig vara en framkomlig väg för 
att åstadkomma rättelse.917 Socialstyrelsens möjligheter att vidta åtgärder 
mot vårdgivare utvecklas i 7:24 PSL, där det stadgas att om myndigheten 
finner att en vårdgivare inte fullgör sina skyldigheter enligt tredje kapitlet 
PSL och det finns skäl att befara att underlåtenheten medför fara för 
patientsäkerheten, ska Socialstyrelsen förelägga vårdgivaren att fullgöra 
sina skyldigheter om det inte är uppenbart obehövligt.

En likalydande bestämmelse, som gav Socialstyrelsen befogenhet att 
kunna förelägga vårdgivare att vidta rättelse av missförhållanden, infördes 
genom TL. I förarbetena till TL anförs att Socialstyrelsen i sin tillsyn dit-
tills tagit kontakt med verksamhetsutövarna och framfört kritik för att få 
rättelse och att vårdgivarna i de flesta fall tagit påpekandena på allvar.918 
Det hade också förekommit att Socialstyrelsen vid uppföljningsbesök 
kunnat konstatera att en överenskommen förändring aldrig gjorts samt 
att vårdgivare medvetet förhalat frågan eller annars visat sig oresonliga. 
Mot bakgrund av detta ansågs att Socialstyrelsen borde ha möjlighet att i 
ett skriftligt föreläggande kräva åtgärder mot de uppmärksammade bris-
terna. I propositionen framhålls några principer till vägledning för när 
beslut om föreläggande kan aktualiseras.919 Vid bedömningen av beho-
vet av föreläggande är det HSL:s krav på god och säker vård och övriga 
bestämmelser som gäller för den aktuella verksamheten. Vidare anförs att 
föreläggande bör övervägas om verksamheten avviker från dessa krav, om 
avvikelsen medfört allvarligt men eller fara för patientsäkerheten. ändrad 
inriktning på en verksamhet för vilken saknas tillräcklig personal eller per-
sonal med lämplig kompetens, liksom krav på särskild kompetensutveck-
ling inom specifika områden, kan enligt regeringen också utgöra grund 
för föreläggande liksom bristande respekt för enskildas självbestämmande 
och integritet, likaså kan allvarliga brister avseende lokaler och utrustning 
medföra behov av föreläggande. Enligt regeringen bör föreläggande även 

917 Se avsnitt 6.2.
918 Prop 1995/96:176 s 83.
919 A st.
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övervägas om ordning och rutiner i verksamheten medför otrygghet och 
osäkerhet för patienterna.920

I förarbetena till PSL – där det också hänvisas till nyss nämnda äldre 
förarbeten – anförs att bestämmelsen har ändrats språkligt, men också 
i sak i förhållande till 6:13 i den nu upphävda LYHS.921 Det framhålls 
att ändringen syftar till att åstadkomma en koppling till vårdgivarnas 
skyldigheter i tredje kapitlet PSL, men även att utöka Socialstyrelsens 
möjligheter att tillgripa föreläggande som sanktionsmedel. Vidare fram-
hålls att föreläggande ska vara huvudregel i de fall vårdgivare inte fullgör 
sina skyldigheter enligt tredje kapitlet PSL. Om det finns skäl att befara 
att en vårdgivares underlåtenhet att bedriva ett kontinuerligt och syste-
matiskt patientsäkerhetsarbete, brister i sin kontroll av att verksamheten 
uppfyller krav på god vård enligt HSL eller inte fullgör sina skyldigheter 
enligt tredje kapitlet PSL ska Socialstyrelsen enligt 7:24 PSL utfärda ett 
föreläggande för vårdgivaren att fullgöra sina skyldigheter. Det tämligen 
låga beviskravet bör enligt regeringen vanligtvis anses vara uppfyllt om 
det står klart att vårdgivare inte bedriver ett systematiskt patientsäker-
hetsarbete inom vilket det regelbundet görs riskbedömningar och vidtas 
patientsäkerhetshöjande åtgärder utifrån identifierade risker för vårdska-
dor. Enligt regeringen bör högre krav ställas på vårdgivare i mer riskfyllda 
verksamheter.

Socialstyrelsen ska dock inte utfärda något föreläggande om det är 
uppenbart obehövligt. I detta avseende bör det enligt förarbetena krävas 
att den som granskas i sin dialog med myndigheten på ett trovärdigt sätt 
kan visa att de uppmärksammade bristerna snarast kommer att åtgärdas 
samt att det upprättats en konkret handlingsplan med tidsangivelse när 
bristerna ska vara åtgärdade.922 I dessa fall krävs dock någon form av upp-
följning från Socialstyrelsens sida om inte patientsäkerheten ska riskeras.

Ett föreläggande ska enligt 7:25 PSL innehålla uppgifter om de åtgär-
der Socialstyrelsen anser nödvändiga för att de påtalade missförhållan-
dena ska kunna avhjälpas samt när åtgärderna senast ska vara utförda. 
Enligt 7:24 PSL får vite sättas ut i ett föreläggande. I förarbetena anförs 
att om ett tidigare föreläggande inte följts bör alltid ett nytt föreläggande 
utfärdas i vilket ett vite sätts ut.923 Socialstyrelsens beslut om föreläg-
gande enligt 7:24 PSL får enligt 10:13 första stycket tredje punkten PSL 
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

920 Prop 1995/96:176 s 84.
921 Prop 2009/10:210 s 226.
922 A st.
923 A prop s 227.
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I ett fall gällande missförhållanden vid en vårdcentral meddelade 
Socialstyrelsen beslut om föreläggande enligt 6:13 dåvarande LYHS.924 I 
verksamheten saknades flera rutiner av betydelse för kvalitet och patient-
säkerhet.

En regional tillsynsenhet hade i ett beslut daterat 11 oktober 2006 anmo-
dat verksamhetschefen för en enskilt bedriven vårdcentral att upprätta 
rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. 
Den begärda handlingen inkom inte vid utsatt datum och inte heller efter 
två påminnelser. Tillsynsenheten öppnade då ett ärende för verksamhets-
tillsyn och genomförde ett besök i verksamheten den 10 september 2007. 
Vid tillsynsbesöket upprepades Socialstyrelsens begäran om upprättande av 
rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. 
Den begärda handlingen inkom inte heller denna gång, vilket medförde att 
Socialstyrelsen beslutade att genomföra ytterligare ett tillsynsbesök den 21 
februari 2008.

Vid sin granskning fann Socialstyrelsen flera brister rörande kvalitet och 
patientsäkerhet i verksamheten. Rutiner för avvikelsehantering saknades, 
liksom rutiner för remisshantering samt in- och utskrivning av patienter 
i sluten vård. Den lokala instruktionen för läkemedelshanteringen var inte 
tillgänglig, verksamhetens kontroll av de narkotiska läkemedlen ansågs inte 
vara i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och slutligen fann Social-
styrelsen underlåtenhet att signera dokumentation i patientjournaler.925 
Det fanns således brister i efterlevnad av författningar och flera av Social-
styrelsens föreskrifter. Socialstyrelsen beslutade med stöd av 6:13 LYHS att 
förelägga verksamhetschefen vid vårdcentralen i egenskap av aktieägare, sty-
relseordförande och företrädare för bolaget vid äventyr av vite om 50 000 kr 
att upprätta och i verksamheten implementera de rutiner som enligt Social-
styrelsen saknats, att upprätta och på mottagningen hålla tillgänglig lokal 
instruktion för läkemedelshantering, se till att verksamhetens kontroll av 
narkotiska läkemedel sker i enlighet med gällande bestämmelser samt att se 
till att journalanteckningar signeras.

Detta ärende illustrerar hur Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet under 
ett och ett halvt års tid försökt föra dialog med verksamhetschefen, men 
inte nått framgång. De allvarliga bristerna innebar risker för patientsäker-
heten i vården och Socialstyrelsen fann sig till sist nödgad att använda sig 

924 Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholms beslut om föreläggande dnr 44- 
6760/2007 av den 5 maj 2008.
925 De författningar som avses är Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om led-
ningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, (SOSFS 2004:11) 
om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m m, 
(SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård, 
(SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården samt patientjournal-
lagen (1985:562).
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av tvångsmedel i form av föreläggande för att återställa patientsäkerhet 
och kvalitet i verksamheten.926 

För att undersöka hur många gånger Socialstyrelsen har använt före-
läggande och förbud under perioden 1997–2007 har jag kontaktat regist-
ratorerna vid samtliga sex regionala tillsynsenheter vid Socialstyrelsen.927 
Eftersom beslutstypen föreläggande inte fanns i deras databaser har det 
emellertid varit svårt att få något exakt besked huruvida det förekom-
mit några förelägganden eller förbud mot att fortsätta verksamhet. De 
beslutstyper som fanns att tillgå för sökning i Socialstyrelsens databaser 
var vid tidpunkten för min undersökning, enligt uppgift från samtliga 
registratorer vid RT-enheterna, påpekande och krav på åtgärder.928 Vid en 
uppföljning avseende åren 2008–2010 fick jag uppgift om att Socialsty-
relsen utfärdat sex förelägganden under denna period.929

De bestämmelser som skulle ge Socialstyrelsen kraftfulla verktyg mot 
vårdgivarna har funnits i över 14 år och det kan konstateras att Socialsty-
relsen under åren 1997–2007 använt sig av verktyget föreläggande endast 
fem gånger. Detta kan jämföras med Arbetsmiljöverkets sammanlagt 71 
förelägganden och 44 förbud inom hälso- och sjukvården under åren 
2002–2007.930

Det kan finnas flera anledningar till de stora skillnaderna mellan 
Social styrelsens och Arbetsmiljöverkets tillämpning av respektive tillsyns-
myndighets bestämmelser om föreläggande. Det bör påpekas att båda 
tillsynsmyndigheternas verksamheter styrs av olika regelverk. Arbets-
miljö verkets tillsyn syftar till att säkerställa hälso- och sjukvårdsperso-

926 I Socialstyrelsens uppföljning av ärendet dnr 44-6760/2007 av den 5 maj 2008, kon-
stateras att kraven som ställts på verksamheten till stora delar uppfyllts men att det vissa 
brister kvarstod. Socialstyrelsen avser inte att lösa ut föreläggandet om vite, men kommer 
framledes att följa upp verksamheten med tillsynsbesök.
927 Under februari 2008 kontaktades samtliga regionala tillsynsenheter med förfrågan 
om föreläggande eftersom det inte fanns någon samlad översyn vid Socialstyrelsens till-
synskansli. 
928 Enligt uppgift från Socialstyrelsens tillsynskansli finns ännu ingen samlad syn av -
seende åtgärder mot vårdgivare, utan det är de regionala tillsynsenheterna som var för sig 
hanterar och registrerar dessa ärenden.
929 Enligt uppgift via e-post från Monica Axelsson, enhetschef för Nationell samordning, 
Tillsynsavdelningen Socialstyrelsen, 2010-08-12. Min fråga till Socialstyrelsen rörde antal 
förelägganden från år 2008 och framåt. Den aktuella tidsperioden kom att omfatta hela 
2008 till och med 12 augusti 2010. Uppgifterna hade erhållits genom att enhetschefen 
hade gjort förfrågan till samtliga RT-enheter. Eftersom hela myndigheten har samma 
ärendehanteringssystem går det enligt enhetschefen att göra centrala sökningar, men att 
man anställt en utredare med uppgift att hantera avdelningsövergripande statistik.
930 Uppgift från Lennart Johansson, systemförvaltare, Arbetsmiljöverket, Enheten för 
utredning och statistik VKUS, 2008-02-21, opublicerad statistik från informationssys-
temet SARA.
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nalens arbetsmiljö, medan Socialstyrelsens tillsyn bland annat syftar till 
att förbättra patientsäkerheten. Patienternas intressen bör dock väga lika 
tungt som hälso- och sjukvårdspersonalens, även om det är lättare att 
göra gällande att personalens arbetsmiljö inte är tillfredsställande till 
exempel när patienter på grund av överbeläggningar ligger i korridorerna. 
I sådana situationer är det inte svårt att peka på att de trånga utrymmena 
inte överensstämmer med de arbetsmiljökrav som finns. Att patientsäker-
heten äventyras är möjligen inte lika tydligt, men nog så viktigt. Det bör 
dock understrykas att dåvarande 6:3 LYHS stadgade en något annorlunda 
inriktning på Socialstyrelsens tillsyn. Enligt denna bestämmelse syftade 
tillsynen främst till att verka förebyggande, stödjande och granskande, 
vilket kan ha medfört att föreläggande inte använts i så stor utsträckning.

Det kan dock noteras att sedan år 2008 (då Socialstyrelsen för övrigt 
fick en ny generaldirektör) har Socialstyrelsen i större utsträckning än 
tidigare använt förelägganden för att få vårdgivare att avhjälpa missför-
hållanden. Under de första tio åren utfärdades fem förelägganden och 
under de knappa tre år som den andra undersökningsperioden utgör 
hade sex förelägganden utfärdats. Enligt uppgift använder Socialstyrelsen 
ett annat begrepp; krav på åtgärder i stället för föreläggande. Emellertid 
måste det ifrågasättas om inte ett beslut som innehåller krav på åtgär-
der egentligen ändå utgör ett föreläggande eftersom tillsynsmyndigheten 
ålägger mottagaren av beslutet att vidta vissa angivna åtgärder och ett 
sådant beslut borde kunna överklagas. Enligt 10:13 PSL får dock Social-
styrelsens beslut endast överklagas om det till exempel gäller föreläggande 
eller förbud.

Enligt uppgift förfogar Socialstyrelsen inte över någon central sam-
manställning över de förelägganden som förekommit under de år som 
bestämmelsen har funnits. Det framstår som att det fortfarande är nöd-
vändigt att kontakta de sex RT-enheterna för att få en heltäckande bild 
över antalet utfärdade förlägganden.931 Det kan ifrågasättas hur inspektö-
rerna vid tillsynsmyndigheten ska kunna utöva tillsyn på ett strukturerat 
sätt om det inte finns någon samlad överblick över vad de själva gör. Det 
är minst sagt överraskande att myndigheten inte har bättre kontroll över 
den egna verksamheten. Det framstår som att det finns en inte obetydlig 
förbättringspotential vad avser Socialstyrelsens egenkontroll. Mot bak-

931 Dessvärre har det visat sig att möjligheten att göra avdelningsövergripande statistik är 
personbunden, vilket medför att det inte går att få någon sådan statistik när denna person 
inte finns tillgänglig. Den tidsödande metod som då fortfarande måste användas är att 
kontakta samtliga RT-enheter och därefter manuellt räkna ihop uppgifterna. Uppgift från 
registrator Kim Hållvik Socialstyrelsen, telefonsamtal 2011-08-03.
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grund av Socialstyrelsens centrala roll i kvalitetssäkringssystemet är det 
mycket viktigt att myndigheten också har tillgång till sådana ärendehan-
teringssystem som främjar en överblick över den egna verksamheten.

6.4.7.5 Förbud
Om ett föreläggande enligt 7:24 PSL inte följs, och om missförhållan-
dena utgör en fara för patientsäkerheten eller annars är av allvarligt slag, 
får Socialstyrelsen i enlighet med 7:26 PSL helt eller delvis förbjuda en 
verksamhet. I förarbetena till TL uppges att en verksamhet endast kan 
förbjudas om missförhållandena är allvarliga.932 Med allvarliga missför-
hållanden avses att det är fara för patienternas liv, hälsa eller personliga 
säkerhet om inte missförhållandena åtgärdas. Vidare anförs att ett så all-
varligt beslut som förbud endast bör tillgripas när inga andra medel för 
att vidta rättelse står till buds.933 Enligt regeringen måste för trovärdighe-
tens och rättsäkerhetens skull förbud av verksamhet finnas som ett sista 
alternativ om vårdgivaren trots Socialstyrelsens föreläggande inte vidtar 
åtgärder. I den nu upphävda 6:15 LYHS angavs att Socialstyrelsen helt 
eller delvis fick förbjuda en verksamhet om ett föreläggande inte följts 
och om missförhållanden var allvarliga. I förarbetena till PSL anförs att 
det i bestämmelsen, till skillnad från vad som var fallet i LYHS, numera 
anges att missförhållandena ska utgöra en fara för patientsäkerheten eller 
annars vara av allvarligt slag.934

När det är påtaglig fara för patienters liv, hälsa eller personliga säker-
het i övrigt får emellertid Socialstyrelsen med stöd av 7:27 PSL utan 
föregående föreläggande helt eller delvis förbjuda verksamheten. Enligt 
7:28 PSL får Socialstyrelsen även tillfälligt helt eller delvis förbjuda en 
verksamhet om ett beslut enligt 7:26 eller 7:27 PSL inte kan avvaktas. 
Förutsättningen för omedelbart förbud är att det finns sannolika skäl 
för att verksamheten helt eller delvis kommer att förbjudas enligt 7:26 
eller 7:27 PSL. Ett sådant interimistiskt beslut gäller i högst sex månader 
och om det finns synnerliga skäl får beslutets giltighetstid förlängas med 
ytterligare sex månader. I PSL föreskrivs att beslutets giltighetstid endast 
får förlängas en gång. I 10:13 första stycket fjärde punkten stadgas att 
Socialstyrelsens beslut om förbud enligt 7:6–28 PSL får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol.

I äldre förarbeten framhålls att ett beslut att förbjuda en verksamhet är 
en mycket kraftig markering från samhällets sida för att värna patienter-

932 Prop 1995/96:176 s 99.
933 A prop s 84.
934 Prop 2009/10:210 s 227.
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na.935 Vidare betonas att enbart det förhållandet att tillsynsmyndigheten 
har befogenhet att förbjuda en verksamhet bör utgöra incitament för en 
verksamhetsutövare att åtgärda brister innan dessa hunnit utvecklas till 
allvarliga säkerhetsproblem.

Hittills har det dock aldrig hänt att Socialstyrelsen ansett sig behöva 
förbjuda någon verksamhet på grund av allvarliga missförhållanden eller 
fara för patienters liv, hälsa och säkerhet. Ett eventuellt behov av att för-
bjuda en verksamhet måste vägas mot de negativa konsekvenser som ett 
förbud medför. Om en verksamhet stängs för att det är fara för patien-
ters liv, hälsa eller personliga säkerhet kan det även medföra att patienter 
får vänta orimligt lång tid för att få vård och behandling samt att vissa 
patienter försämras eller till och med riskerar livet under väntetiden.

De rättsliga redskapen för att förbjuda verksamheter där patientsäker-
heten äventyras har således funnits i drygt tio år, men har i praktiken 
aldrig tillämpats. Mot bakgrund av detta skulle det kunna ifrågasättas 
om Socialstyrelsens möjlighet att förbjuda verksamheter behövs. Enbart 
det faktum att möjligheten finns att förbjuda en verksamhet borde dock 
ha en säkerhetshöjande inverkan eftersom vårdgivarna sannolikt vill und-
vika att verksamheten stängs. Det kan dock vara värdefullt om Socialsty-
relsen i ärenden där patientsäkerheten äventyras åtminstone överväger 
förbud av verksamhet och kommunicerar detta till berörda vårdgivare. 
Det kan vara så att hotet om stängning av verksamhet har en patient-
säkerhetshöjande funktion i sig.

6.4.8 Individtillsyn 

6.4.8.1 Inledning
även om Socialstyrelsen på senare tid i allt större utsträckning fokuse-
rat på tillsyn av vårdverksamheter och systemfel, finns naturligtvis även 
hälso- och sjukvårdspersonal som brister i sin yrkesutövning, åsidosätter 
lagar och föreskrifter eller handlar på ett sätt som inte stämmer överens 
med kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet.936 Både vid sidan av 
och, i vissa fall, som en del av verksamhetstillsynen bedriver Socialstyrel-
sen individtillsyn. Socialstyrelsens individtillsyn kan aktualiseras genom 
anmälan från patienter och andra enskilda, kollegor, arbetsgivare, apotek 
eller polis.937 Som nämns i avsnitt 4.3.3.3 har det i 3:7 PSL införts en 
utvidgad skyldighet för vårdgivaren att snarast anmäla till Socialstyrelsen 

935 Prop 1995/96:176 s 84.
936 Socialstyrelsen, Tillsynsavdelningens verksamhetsberättelse 2007 s 15.
937 Socialstyrelsen, Översyn av Socialstyrelsens arbete med tillsyn över hälso- och sjuk-
vårdspersonalen. Slutrapport från INTILL-utredningen s 11.
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om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitima-
tion för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är eller har varit 
verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Denna 
skyldighet för vårdgivaren kan förhoppningsvis medföra att legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal, som utgör fara för patientsäkerheten, upp-
märksammas så att adekvata åtgärder kan vidtas. Ungefär 10 procent av 
Socialstyrelsens tillsyn har hittills utgjort individtillsyn. Volymmässigt är 
individtillsynen betydligt mindre än verksamhetstillsynen.938

I en översyn av tillsynen över hälso- och sjukvårdspersonalen definie-
rar Socialstyrelsen en riskperson som ”en yrkesutövare som på grund av 
bristande kompetens, dåligt omdöme, sjukdom, personlighetsstörning, 
missbruk, kriminalitet eller allmän oskicklighet utgör en reell eller poten-
tiell fara för patienters behandling och säkerhet i vården”.939 Socialstyrel-
sen uppger i rapporten att riskpersonerna inte primärt fångas upp av de 
patientklagomål som inkommer till Socialstyrelsen, utan sådana ärenden 
initieras främst genom signaler från vården, apotek, polis eller någon annan 
myndighet. Enligt Socialstyrelsen ger patientklagomålen oftast uttryck för 
patienters frustration och missnöje som kanaliseras till en representant för 
hälso- och sjukvården, men i regel finner myndigheten inte några yrkesut-
övare som kan betecknas som riskpersoner i dessa ärenden.

I rapporten pekar Socialstyrelsen också på det faktum att det inte är 
ovanligt att riskpersonerna varit kända som sådana ända sedan utbild-
ningstiden och att de hela tiden ”hjälpts” fram till dess att någon patient 
råkat ut för en allvarlig händelse.940 Vidare framhåller Socialstyrelsen att 
det är ytterst sällsynt att olämpliga personer avskiljs från högskolestu-
dier. De arbetsrättsliga åtgärder som kan vidtas i fråga om riskpersoner 
är omplacering, utbildning, uppföljning eller skräddarsydda arbetsupp-
gifter. Många riskpersoner säger emellertid upp sig själva eller köps ut av 
arbetsgivaren.941 Från patientsäkerhetssynpunkt är det olyckligt om det 
stannar vid arbetsrättsliga åtgärder eftersom dessa personer hamnar utan-
för kontrollsystemet och kan söka arbete hos någon annan vård givare 
eller utomlands.

Det är alltid oerhört viktigt att vårdgivare inför anställning av personal 
noga kontrollerar med föregående arbetsgivare och referenser, men i dessa 
fall får kontrollerna särskild betydelse. För att tillgodose patientsäkerhe-

938 Socialstyrelsen, Årsredovisning 2008 s 20.
939 Socialstyrelsen, Översyn av Socialstyrelsens arbete med tillsyn över hälso- och sjuk-
vårdspersonalen, Slutrapport från INTILL-utredningen s 21. 
940 A a s 22.
941 A a s 31.
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ten är det viktigt att riskpersonerna identifieras, följs upp och att nöd-
vändiga åtgärder vidtas. Genom vårdgivarnas utvidgade skyldighet enligt 
3:7 PSL att till Socialstyrelsen snarast anmäla om det finns anledning att 
befara att en legitimerad person som är eller har varit verksam hos vård-
givaren utgör en fara för patientsäkerheten. Denna skyldighet bör kunna 
bidra till att fler riskpersoner uppmärksammas, vilket i förlängningen 
torde höja patientsäkerheten.

Socialstyrelsens beslut avseende indvidtillsyn 2008–2010 942

 2008 2009 2010

Anmälan från enskild/ 378 449 370
vårdinrättning
Uppföljning prövotid 30 26 32

Totalt individtillsyn 768 749 675

Komplexiteten av Socialstyrelsens tillsyn över vissa riskpersoner illustre-
ras i det fall som refereras nedan.943 Innan tillsynsmyndighetens åtgärder 
får effekt kan flera år passera, vilket innebär att många patienter under 
tiden kan utsättas för risker.

En av de regionala tillsynsenheterna fick år 2000 en anmälan från poli-
sens gatulangningsgrupp om att man vid husrannsakan hos en missbrukare 
påträffat läkemedel utskrivna av en viss läkare. Läkemedlen hade använts 
– förutom i missbrukarens eget missbruk – som betalningsmedel för amfe-
tamin. Det hade även framkommit att de utskrivna läkemedlen såldes eller 
gavs till andra missbrukare. Socialstyrelsen utredde saken och kallade läka-
ren till ett samtal vid den regionala tillsynsenheten i oktober år 2001. Läka-
ren uppgav att hela journalarkivet hade gått förlorat i en ”hårddiskkrasch”. 
I sitt beslut ställde Socialstyrelsen bland annat krav på att läkarens journal-
hantering skulle omgärdas med sådana säkerhetsrutiner att patientjourna-
lerna inte på nytt skulle kunna försvinna.

I november år 2001 inkom ett anonymt brev till Socialstyrelsen i vilket 
det påpekades att ”det vore på tiden att man granskade läkaren”. Vidare 
anfördes att läkaren var känd inom socialförvaltningen och missbruksvår-
den som en av de största förskrivarna av beroendeframkallande läkemedel. 
En månad senare inkom en anmälan från en patient som klagade över att 
läkaren aldrig var tillgänglig. Läkaren hade flera gånger ställt in sin mot-
tagning och han hade dröjt fyra månader med att skicka ett sjukintyg till 
Försäkringskassan. Läkaren meddelade Socialstyrelsen i januari år 2002 att 

942 Socialstyrelsen, Tillsynsrapport 2011 Hälso- och sjukvård och socialtjänst s 117.
943 Socialstyrelsen, dnr 44-7573/03 av den 2005-03-17, Vite efter föreläggande enligt 
6:9 st 2 LYHS, HSAN 2006/1187.
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han nu gjort sig av med ett femtontal patienter och han erbjöd sig att över-
sända kopior på journalerna. Läkaren skickade dock aldrig in journalerna 
till Social styrelsen. I beslut april 2002 påtalade Socialstyrelsen läkarens bris-
tande omhändertagande och information till patienterna, liksom hans jour-
nalföring och tillgänglighet. Läkaren ålades att vidta åtgärder och inkomma 
med en rapport.

Socialstyrelsen öppnade med anledning av kritiken i de tidigare ärendena 
ett uppföljningsärende i september 2003 varvid receptinsamling från apotek 
genomfördes och en föranmäld inspektion skulle genomföras i december 
samma år. Läkaren meddelade på inspektionsdagens morgon att han hade 
feber och föreslog en ny tid inom 10 dagar. Vid den nya inspektionen skulle 
24 namngivna patientjournaler vara framtagna. Återigen meddelade läkaren 
förhinder på grund av sjukdom. Socialstyrelsen begärde slutligen att läkaren 
skulle skicka in de begärda journalerna inklusive fem andra journaler, men 
några handlingar inkom inte. Ny inspektion skulle ske i januari år 2004, 
men på inspektionsdagens morgon ringde läkarens advokat och meddelade 
att läkaren hade influensa och därför måste ställa in inspektionen. Två per-
soner från Socialstyrelsen besökte samma dag läkarens praktik. Det lyste i 
fönstren, men man kom inte in. Ingen öppnade eller svarade på påringning-
arna. Meddelande lämnades i läkarens brevlåda samt via e-post.

Socialstyrelsen hade, utan resultat, vid flera tillfällen rekvirerat namn-
givna patienters journaler från läkaren. I januari 2004 förelade Socialstyrel-
sen läkaren vid vite av 5 000 kr att inkomma med de begärda journalerna. 
I mars 2004 rekvirerade Socialstyrelsen in ytterligare 11 journaler varvid 
läkaren via sin advokat bestred sin skyldighet att lämna ut journaler till 
Socialstyrelsen. Läkaren löste inte ut rekommenderade brev från Socialsty-
relsen, vilket medförde delgivning av vitesföreläggandet i bostaden. Läkaren 
överklagade till länsrätten och begärde muntlig förhandling. Han infann sig 
dock inte vid den muntliga förhandlingen på grund av sjukdom. Ny för-
handling ägde rum och länsrätten meddelade i november 2004 att läkaren 
senast fem dagar efter lagakraftvunnen dom skulle inge de begärda journa-
lerna till Socialstyrelsen. Läkaren överklagade till kammarrätten, som dock 
inte lämnade prövningstillstånd. I mars–april 2005 förberedde Socialstyrel-
sen en oanmäld inspektion med polishandräckning. Läkaren inkom dock 
med ett e-postmeddelande i vilket han lovade att de efterfrågade journalerna 
skulle skickas. I mitten på april 2005 inkom de efterfrågade journalerna till 
sist och några kompletterande journaler inkom i maj samma år.

I mars år 2006 anmälde Socialstyrelsen läkaren till HSAN och yrkade i 
första hand återkallelse av legitimation. I andra hand yrkades föreskrift om 
prövotid. HSAN konstaterade bland annat att läkarens underlåtenhet att 
lämna ut journalerna saknat all grund och att han uppsåtligen inte medver-
kat i Socialstyrelsens kontrollarbete. Läkarens brister i dokumentationen av 
narkotikaklassade läkemedel ansågs allvarliga och hade inneburit risker för 
patienterna. HSAN bedömde att läkaren varit oskicklig vid utredningen och 
behandlingen av patienterna samt vid dokumentationen av vården. Vidare 
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hade han visat sig olämplig för läkaryrket genom sin bristande medverkan 
vid Socialstyrelsens tillsyn. Däremot kunde HSAN, mot bakgrund av de 
åberopade patientfallen, inte dra slutsatsen att läkaren varit grovt oskicklig 
eller visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket. Enligt HSAN:s bedöm-
ning fanns inte tillräckliga skäl för att återkalla läkarens legitimation, men 
eftersom det enligt HSAN var uppenbart att varning inte framstod som 
en tillräckligt ingripande åtgärd beslutade HSAN i december år 2006 att 
föreskriva en prövotid om tre år. HSAN beslutade även att dra in läkarens 
behörighet att förskriva narkotiska medel.

ärendet illustrerar de svårigheter som kan förekomma i samband med 
tillsyn över yrkesutövare med så kallat riskbeteende. Den regionala till-
synsmyndigheten uppmärksammades på läkarens beteende år 2000 och 
inte förrän i slutet av år 2006 kunde skyddsåtgärder vidtas. Fallet visar att 
det kan vara svårt att få till stånd en dialog med en person som förhalar 
tiden genom att ständigt undanhålla sig vid tillsynsbesök och muntliga 
förhandlingar i domstol. Det är förstås lätt att vara efterklok, men Social-
styrelsen kunde nog ha varit mer drivande i detta ärende. Eftersom läka-
ren utövade verksamheten som enskild yrkesutövare kunde tillsynsmyn-
digheten ha övervägt att använda sig av lagstadgade åtgärder mot honom 
både som vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal.

6.4.8.2 Åtgärder som kan vidtas mot hälso- och sjukvårdspersonal
Om Socialstyrelsen får kännedom om att hälso- och sjukvårdspersonal inte 
fullgör sina skyldigheter enligt bestämmelserna i PSL eller i någon annan 
föreskrift som gäller för hälso- och sjukvårdsverksamhet, ska myndigheten 
enligt 7:29 PSL vidta åtgärder för att skyldigheterna ska full göras. I för-
arbetena framhålls att personalens underlåtenhet att fullgöra sina skyldig-
heter som regel alltid bör föranleda dialog med berörd vårdgivare såsom 
ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande föreskrifter.944 
Bestämmelsen omfattar all hälso- och sjukvårdspersonal, såväl legitimerad 
som icke legitimerad sådan. Till exempel kan Socialstyrelsen påpeka för 
vårdgivaren vikten av att en viss person får råd och stöd. Om vårdgivaren 
då inte vidtar några åtgärder för att komma till rätta med den bristande 
efterlevnaden av gällande bestämmelser kan Socialstyrelsen istället ingripa 
med åtgärder mot vårdgivaren.

Ett ingripande som inledningsvis riktas mot en individ kan alltså leda 
till att Socialstyrelsen förelägger vårdgivaren att vidta åtgärder. I 2 e § HSL 
stadgas att där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den perso-
nal, den utrustning och de lokaler som behövs för att kunna bedriva en 

944 Prop 2009/10:210 s 228.
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god hälso- och sjukvård. Som framgår i avsnitt 3.4.2.5 ingår det därmed 
i vårdgivarens ansvar att säkerställa att personalen har den kompetens 
som krävs. Genom en adekvat och effektiv verksamhetsuppföljning och 
egenkontroll som nämns i avsnitt 4.3.2.3 har vårdgivaren också redskap 
för att upptäcka och åtgärda eventuella kompetensbrister hos personalen. 
Till exempel stadgas i 4:3 tredje punkten i Socialstyrelsens föreskrifter 
(2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet att led-
ningssystemet ska innehålla rutiner som säkerställer att det utifrån verk-
samhetens behov upprättas kompetensutvecklingsplaner för personalen. 
I dessa kan personalens skyldigheter också nämnas. Som framgår i avsnitt 
5.4.1.4 medför kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet att persona-
len kontinuerligt ska följa utvecklingen inom sina respektive områden. 
Ansvaret för personalens kompetens och kompetensutveckling är således 
delat mellan arbetsgivaren och den anställde.

Eftersom Socialstyrelsen saknar möjlighet att vidta ingripande skydds-
åtgärder mot icke legitimerad personal, som till exempel undersköterskor, 
blir det således i stället en fråga för vårdgivaren att överväga vilka åtgärder 
som ska vidtas för att komma till rätta med de brister som påpekas. Om 
en icke legitimerad anställd utgör en fara för patientsäkerheten kan vård-
givaren föreläggas att åtgärda problemet genom att vidta någon form av 
effektiv åtgärd. Till exempel kan kompetenshöjande åtgärder, avstäng-
ning, avskedande eller omplacering komma i fråga. Socialstyrelsen kan 
dock i beslut i ett klagomålsärende uttala kritik mot en yrkesutövare som 
brustit i sina åligganden. Vad denna kritik får för konsekvenser är ännu 
oklart. Socialstyrelsen kan också välja att avstå från att utfärda kritik. Om 
Socialstyrelsen väljer att inte utfärda kritik i fråga om icke legitimerad 
personal kan det framstå som om sådan personal inte ”behöver” efterleva 
gällande bestämmelser. Det kan uppstå en omotiverad diskrepans avseen-
de krav på icke legitimerad och legitimerad personal. Icke legitimerad 
personal, som till exempel en undersköterska, har ofta nära kontakt med 
patienter och kan således utgöra stora patientsäkerhetsrisker om hon inte 
skulle uppfylla de grundläggande kvalitetskraven som undersöktes i kapi-
tel fem. även om det ställs högre krav på legitimerad personal måste 
rimligtvis även icke legitimerad personal följa lag och andra föreskrifter.

Beträffande omfattningen av tillsynen i personellt hänseende anförs i 
förarbetena till äTL att avsikten är att tillsynen ska omfatta all den perso-
nal som på något sätt medverkar i vårdarbetet. Således ingår även sådan 
personal som inte har någon personlig kontakt med patienten, men vars 
arbete har betydelse för vårdresultatet.945

945 Prop 1978/79:220 s 19. Hänvisning till äTL:s förarbeten i detta avseende görs i för-
arbetena till PSL, se prop 2009/10:210 s 228.
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Av andra stycket 7:29 PSL framgår att om hälso- och sjukvårdsper-
sonal skäligen är misstänkt för att i yrkesutövningen ha begått ett brott 
för vilket fängelse är föreskrivet, ska Socialstyrelsen om inte annat följer 
av 9:17 PSL göra anmälan till åtal.946 Enligt 9:17 PSL ska HSAN göra 
 an  mälan till åtal om inte Socialstyrelsen redan har gjort en sådan anmä-
lan. 

6.4.8.3  Åtgärder som endast kan vidtas mot legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal

Om Socialstyrelsen i sin individtillsyn anser att det finns skäl för föreskrift 
om prövotid, återkallelse av legitimation eller återkallelse av annan be -
hörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården eller begränsning av 
förskrivningsrätt, har myndigheten skyldighet att i enlighet med 7:30 PSL 
göra anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Dessa ingripan-
den har direkt eller indirekt koppling till legitimationen och kan således 
endast vidtas mot legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Av tabellen 
nedan framgår Socialstyrelsens yrkanden till HSAN åren 2007–2010.

Socialstyrelsens yrkanden till HSAN 2007–2010 947

 2007 2008 2009 2010

Återkallelse leg 35 28 34 22
Läkarundersökn 4 – – –
Läkarundersökn 
+ interimistisk 
återkallelse 2 – – –
Prövotid 33 21 41 42
Förskrivningsrätt 5 7 3 5

Antalet yrkanden om återkallelse av legitimation har successivt minskat, 
medan yrkanden om föreskrift om prövotid har ökat. Socialstyrelsens 
yrkanden om begränsning av förskrivningsrätt har varit av mer eller mind-
re konstant omfattning. PSL ger emellertid vidgade möjligheter att vidta 

946 Enligt uppgift har Socialstyrelsen under perioden 1 januari till 22 augusti 2011 fattat 
fyra beslut om åtalsanmälan. År 2010 fattades två sådana beslut, e-post Camilla Olofsson, 
utredare, Nationell Samordning, Socialstyrelsen 2011-08-22.
947 Socialstyrelsens årsredovisning 2009 s 68 och Socialstyrelsens årsredovisning 2010 
s 50.
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behörighetsinskränkande skyddsåtgärder, vilket sannolikt kan leda till en 
ökning av Socialstyrelsens anmälningar till HSAN.948

De åtgärder som Socialstyrelsen kan vidta mot legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal är av mer ingripande karaktär än de som kan vidtas 
mot icke legitimerad personal. De ovan nämnda behörighetsinskrän-
kande skyddsåtgärderna är dock inte de enda åtgärder som kan vidtas 
mot legitimerad personal. I sin klagomåls- eller Lex Mariahantering kan 
Social styrelsen också rikta kritik mot en person som har legitimation. Ett 
Lex Mariaärende eller ett klagomål kan ge upphov till att ett individären-
de öppnas vilket kan medföra att personen anmäls till HSAN. De behö-
righetsinskränkande åtgärder som på talan av Socialstyrelsen, JO, JK eller 
den legitimerade själv kan aktualiseras i HSAN behandlas i avsnitt 6.5.

6.4.9 En renodlad tillsynsmyndighet?
Som nämns i kapitel två har Socialstyrelsen flera skyldigheter och ett över-
gripande ansvar för patientsäkerhet och kvalitetssäkring. Socialstyrelsens 
roll som normgivare, utfärdare av legitimationer, kunskapsförmedlare 
och tillsynsmyndighet medför att myndigheten har en av huvudrollerna 
i kvalitetssäkringssystemet. Som också framgått är det Socialstyrelsen 
som har tillsynsansvar över i princip all hälso- och sjukvård det vill säga 
verksamhetstillsyn, individtillsyn samt tillsyn över angränsande verksam-
het inom socialtjänsten. Därutöver har Socialstyrelsen från och med den 
1 januari 2011 i enlighet med 7:10–18 PSL övertagit hanteringen av 
patientklagomål avseende hälso- och sjukvården och dess personal från 
HSAN.

Socialstyrelsens dubbla roller avseende normgivning och tillsyn har 
ifrågasatts. I sitt slutbetänkande anför Ansvarskommittén flera skäl till 
att samordna tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården sam-
tidigt som argument för att bryta ut tillsynen från Socialstyrelsen också 
framhålls.949 Enligt Ansvarskommittén finns risk för konflikter till följd 
av att Socialstyrelsen har olika uppdrag, bland annat genom att myndig-
heten har en normerande roll samtidigt som man genom sin tillsyn gran-
skar att verksamheterna följer vad myndigheten har fastställt. Kommittén 
pekar också på att Socialstyrelsen genom inrättandet av Rikssjukvårds-

948 Under perioden 1 januari till 30 juni 2011 har Socialstyrelsen i beslut lämnat följande 
yrkanden till HSAN, återkallelse av legitimation eller annan behörighet tre respektive ett 
ärende, läkarundersökning ett, interimistisk återkallelse av legitimation ett, prövotid fem 
och slutligen två beslut med yrkanden om begränsning av förskrivningsrätt, uppgift via 
e-post från Camilla Olofsson, utredare, enheten för nationell samordning, Socialstyrel-
sens tillsynsavdelning 2011-08-16.
949 SOU 2007:10 s 139.
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nämnden fått en mer operativ roll som tillsynsmyndighet. Ansvarskom-
mittén påpekar att det även finns skäl som talar för att låta Socialstyrel-
sen behålla tillsynsuppdraget och framhåller bland annat att den nära 
koppling som finns mellan tillsynen och annan verksamhet främjar en 
utveckling och ständig förbättring av myndighetens verksamhet.950 Sam-
mantaget bedömer kommittén emellertid att det finns fler skäl för att 
bryta ut tillsynen ur Socialstyrelsen.

Utredningen om tillsynen över socialtjänsten föreslog i sitt slutbetän-
kande att tillsynen över hälso- och sjukvården och socialtjänsten skulle 
sammanföras till en myndighet och integreras såväl organisatoriskt som 
i det operativa tillsynsarbetet samt att detta skulle ske i två steg.951 I ett 
första steg föreslogs att länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet 
förs över till Socialstyrelsen. I nästa steg föreslås att tillsynsverksamheten 
bryts ut från Socialstyrelsen och därigenom bildar en ny renodlad till-
synsmyndighet. Flertalet remissinstanser var dock emot denna tvåstegs-
lösning och förordade bildandet av en ny tillsynsmyndighet direkt.952 
Statskontoret argumenterade för en sådan lösning och anförde även att 
den samlade tillsynen skulle kunna starta från början samt att tillsynen 
över socialtjänsten inte skulle behöva inordnas i ett redan fungerande 
system.953 Statskontoret påpekade även att en tvåstegslösning riskerar att 
bli dyrare än ett direkt genomförande. JO anförde att en tvåstegslösning 
skulle kunna medföra risk för effektivitetsförluster och omställningspro-
blem.954 Inte oväntat argumenterade Socialstyrelsen mot en tvåstegslös-
ning och anförde att en ny myndighet skulle kunna skapa oklara ansvars-
gränser både i förhållande till uppdragsgivaren och verksamheterna ute i 
landet.955 Vidare framhöll Socialstyrelsen att det viktigaste skälet mot en 
utbrytning är den nära koppling som finns mellan tillsyn, normering och 
kunskapsstyrning.

I den efterföljande propositionen ansåg regeringen att en ny tillsyns-
myndighet skulle ”kräva en ny utredning med underlag som bl a be -
lyser lämpligheten av att skilja på normering och tillsyn över hälso- och 
sjukvården”.956 Regeringen framhöll att en senare utvärdering kunde ge 
underlag för bedömning av frågan om ytterligare steg skulle tas, eftersom 
den redan föreslagna förändringen avseende socialtjänsten ansågs nöd-
vändig för att inte ytterligare fördröja en angelägen tillsynsreform. Den 

950 SOU 2007:10 s 140.
951 SOU 2007:82 s 20.
952 Prop 2008/09:160 s 46.
953 A prop s 43.
954 A st.
955 A prop s 44.
956 A prop s 46.
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1 januari år 2010 överfördes således ansvaret för tillsynen över social-
tjänsten från länsstyrelserna till Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter. 
Den 1 januari 2011 vidgades myndighetens uppgifter ytterligare då han-
teringen av patientklagomål flyttades över från HSAN till Socialstyrelsen.

Detta har medfört att Socialstyrelsens uppdrag kommit att bli ännu 
mer omfattande, vilket enligt min mening utgör ett avgörande skäl till 
att skapa en egen oberoende tillsynsmyndighet. Sannolikt skulle tillsynen 
kunna utvecklas till att bli starkare, mer enhetlig och tydligare genom att 
brytas ut från Socialstyrelsen och läggas på en egen självständig tillsyns-
myndighet. För det första kan en renodling av tillsynsuppdraget gynna 
tillsynen genom tydligare signaler till tillsynsobjektet. För det andra kan 
problemet med Socialstyrelsens dubbla roller lösas på ett smidigt sätt 
genom att tillsynen skiljs från den normerande verksamheten. Det finns 
inget som hindrar att samverkansgrupper tillskapas så att den norme-
rande verksamheten kan ta del av upplysningar från tillsynsverksamhe-
ten. På så sätt behöver inte någon viktig information gå förlorad. För det 
tredje riskerar Socialstyrelsens organisation att bli alltför tungrodd om 
den utökade tillsynsverksamheten kvarstår under Socialstyrelsen. En ren-
odlad och självständig tillsynsmyndighet kan bidra till att den enskilde 
yrkesutövaren, men också patienten och allmänheten, känner större för-
troende för myndigheten, dess tillsynsverksamhet och beslut.

Avslutningsvis kan konstateras att Socialstyrelsen har en central och 
viktig funktion i kvalitetssäkringssystemet. Därför är det särskilt viktigt 
att också Socialstyrelsens egen verksamhet är kvalitetssäkrad. I Statskon-
torets myndighetsanalys av Socialstyrelsen uppges att Socialstyrelsen 
påbörjat arbetet med att ta fram ett internt ledningssystem som enligt 
plan ska vara i drift i juni 2012.957 Det framhålls också att Socialstyrelsen 
sedan 1 januari 2010 omfattas av internrevisionsförordningen och dess 
regelverk för intern styrning och kontroll. Dessa omständigheter borde 
kunna medföra stora förbättringar för Socialstyrelsen att kunna följa upp 
och kvalitetssäkra sin egen verksamhet.

6.4.10 Sammanfattning
Det kan konstateras att de fyra utgångspunkterna som angavs i förarbe-
tena till TL är relevanta även idag. I PSL finns fortfarande en skyldighet 
för vårdgivare att anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsens vårdgivar-
register och liksom tidigare innehåller tillsynen såväl förebyggande och 
kontrollerande insatser. Fortfarande gäller också att sanktionsåtgärder 

957 Statskontoret 2011:8, Myndighetsanalys av Socialstyrelsen s 36.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   328 2011-10-06   09.07



329

normalt ska föregås av dialog. Den övergripande skillnaden är dock att 
fokus i större utsträckning lagts på vårdgivarens ansvar att utöva egen-
kontroll och åtgärda brister. Vårdgivaren har det yttersta ansvaret, liksom 
tidigare, men ansvaret har lyfts fram och tydliggjorts. Som nämnts i kapi-
tel fyra kompletteras vårdgivarens egenkontroll av den statliga tillsynen. 
Som framgått finns dock vissa problem med vårdgivarregistret som var 
avsett att på ett enkelt sätt underlätta för tillsynsmyndigheten att få kän-
nedom om alla vårdgivare. Ett alternativ till anmälningsförfarandet är att 
inrätta ett tillstånds- eller godkännandeförfarande. Ett sådant tillstånds-
förfarande kan bidra till en bättre följsamhet eftersom det blir tydligare 
för vårdgivarna att de inte får bedriva någon verksamhet utan tillstånd 
eller godkännande. 

Enligt uppgift har 2 140 klagomål inkommit det första halvåret sedan 
de nya bestämmelserna trädde i kraft den första januari 2011. Av dessa 
dryga 2 000 klagomål har 360 beslut fattats. Under denna period har 
inget klagomål resulterat i att Socialstyrelsen uttalat kritik mot hälso- och 
sjukvården eller dess personal. Det finns anledning att anta att enheten 
för Enskildas klagomål på sikt kommer att få pröva en betydande mängd 
klagomål från enskilda. En av fördelarna med den nya ordningen är att 
det tycks ha blivit lättare för patienten, och andra, att anmäla klagomål. 
Klagomålet behöver inte vara preciserat eller ens skriftligt. Eftersom det 
numera är mindre komplicerat att göra en anmälan kan fler personer 
anmäla klagomål. Dessa omständigheter borde ha en positiv inverkan 
på patientsäkerheten och kvalitetssäkringen. Genom att fler anmälningar 
görs kan fler händelser utredas, vilket i förlängningen kan leda till att 
fler risker för vårdskador utreds och därmed ökar förutsättningarna för 
att förebygga och undvika framtida vårdskador. En annan fördel är att 
Social styrelsen har möjlighet att göra en bred utredning av den händelse 
som klagomålet avser, till skillnad från HSAN som var bunden av inne-
hållet i anmälan. Det bör påpekas att Socialstyrelsens beslut fattas av en 
tjänsteman till skillnad från den brett sammansatta oberoende nämnd 
som fattade beslut i HSAN. Det kan också påpekas att Socialstyrelsens 
beslut inte går att överklaga.

Det återstår att se om reformen tillgodoser patienters och allmän-
hetens intresse av att få komma till tals, men även att lyssnas till. Den 
största utmaningen för Socialstyrelsen är kanske att mäkta med den bety-
dande mängd klagomål som med stor sannolikhet kommer att strömma 
in till enheten. Den utvärdering och uppföljning som regeringen avise-
rat är således mycket betydelsefull. Andra frågor som förhoppningsvis 
snart kan besvaras är hur patienten påverkas av att inte kunna överklaga 
vare sig beslut att utreda eller beslut att inte kritisera och hur personalen 
påverkas av att inte kunna överklaga eventuell kritik.
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I detta sammanhang kan noteras att Socialstyrelsens enhet för Enskil-
das klagomål vid årsskiftet fick ärenden motsvarande en halvårsproduk-
tion från HSAN. Per-Anders Sunesson, chef för Socialstyrelsens tillsyns-
avdelning, beskriver situationen som ”en rejäl uppförsbacke” i fråga om 
att hinna med att handlägga alla ärenden.958 Med tanke på HSAN:s årliga 
ärendemängd om drygt 5 000 ärenden, hade dock denna situation kun-
nat förutspås och därmed hade adekvata förberedande åtgärder kunnat 
vidtas av Socialstyrelsen redan på ett tidigt stadium. Det kan också miss-
tänkas att antalet klagomål nu kommer att öka till följd av sänkta krav på 
utformning och precisering av anmälan samt att möjligheten att anmäla 
klagomål står öppen för fler. Socialstyrelsens handläggning av klago måls-
ärendena kommer sannolikt att få stor praxisliknande betydelse. 

Socialstyrelsens uppdrag är mycket stort och omorganisationer inom 
myndigheten kan medföra att en viss eftersläpning i ärendehanteringen kan 
infinna sig. I förarbetena påpekas att det ställs höga krav på Socialstyrelsen 
vad gäller information, handläggning, organisation och be  mötande.959 
Vidare understryks att det är viktigt att allmänheten har förtroende för 
Socialstyrelsen eftersom det annars kan finnas risk för att polis och åklagare 
får ta emot fler anmälningar om händelser inom hälso- och sjukvården. 
Enligt regeringens uppfattning har dock Socialstyrelsen alla förutsättningar 
att organisera sin verksamhet på ett förtroendefullt sätt samt att hantera 
uppdraget på ett tillfredsställande sätt. Det vilar ett tungt ansvar på Social-
styrelsen att denna del av reformen lyckas. I detta sammanhang kan erinras 
om att det pågår diskussioner om att lyfta ut tillsynen från Socialstyrelsen 
för att på så sätt renodla tillsynen. Eftersom Socialstyrelsens uppdrag är 
oerhört omfattande anser jag att det vore bra att renodla tillsynen genom 
att skapa en oberoende tillsynsmyndighet.

Som redan konstaterats utgör vårdgivarnas anmälningsskyldighet en -
ligt Lex Maria och Socialstyrelsens hantering av dessa ärenden några av 
de allra viktigaste delarna i kvalitetssäkringssystemet. Den avgörande för-
utsättningen för att Socialstyrelsen ska kunna hantera Lex Mariaärenden 
är att de anmälts till myndigheten. Det åligger vårdgivaren att bifoga 
en händelseutredning i vilken det framgår vilka åtgärder som bedöms 
nödvändiga för att trygga patientsäkerheten. Om Socialstyrelsen finner 
att vårdgivaren fullgjort sina skyldigheter på ett ändamålsenligt sätt kan 
Socialstyrelsen konstatera att nödvändiga åtgärder vidtagits eller plane-
rats att vidtas och därefter kan ärendet avslutas. Genom att ålägga vård-

958 Nilsson, J, Långt kvar tills läkare riskerar kritik, Dagens Medicin nr 7 onsdag 16 
februari 2011 s 4.
959 Prop 2009/10:210 s 100.
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givarna att själva utreda Lex Mariaanmälningarna minskar Socialstyrel-
sens hantering av dessa ärenden, vilket torde innebära resursbesparingar 
för Socialstyrelsens vidkommande. Det framstår som att Socialstyrelsens 
roll beträffande Lex Mariahanteringen i framtiden till stor del begränsas 
till att kontrollera att vårdgivarna gjort det som åligger dem, det vill säga 
en form av skrivbordstillsyn. För att säkerställa den viktiga generella åter-
kopplingen från Socialstyrelsen till hälso- och sjukvården krävs att Social-
styrelsen sammanställer och hanterar vårdgivarnas händelseutredningar. 
Socialstyrelsens hantering av Lex Mariaanmälningar kan även medföra 
att Social styrelsen upptäcker behov av att utfärda föreskrifter för att und-
vika att liknande händelser inträffar igen.

Det måste anses positivt ur patientsäkerhets- och kvalitetssäkringssyn-
punkt att vårdgivarnas ansvar för att själva utreda händelserna nu uttrycks 
i lagtext. Samtidigt kan det vara riskabelt om Socialstyrelsen helt överlåter 
hanteringen av Lex Mariaärenden till vårdgivarna. Det är ytterst viktigt 
att Socialstyrelsen inte ställer för låga krav på vårdgivarnas händelseut-
redningar. Om vissa frågor inte ställs i vårdgivarnas utredningar eller om 
vissa omständigheter utelämnas kan det finnas risk för att händelseutred-
ningarna inte innehåller tillräcklig information, vilket i sin tur kan med-
föra att de inte kan användas i det förebyggande patientsäkerhetsarbetet.

Socialstyrelsens verksamhetstillsyn utgör den största delen av myndig-
hetens tillsyn. Genom inspektioner och tillsynsbesök kontrolleras vård-
givarnas efterlevnad av gällande bestämmelser. För att sätta kraft bakom 
tillsynen har Socialstyrelsen tillgång till olika former av ingripanden 
mot vårdgivare som inte fullgör sina skyldigheter och underlåtenheten 
bedöms utgöra fara för patientsäkerheten. Det har emellertid visat sig att 
Socialstyrelsen inte i någon större utsträckning använt sig av möjligheten 
att förelägga vårdgivare med eller utan vite att fullgöra sina skyldigheter 
till förmån för dialog. Förbud har aldrig använts.

Mot bakgrund av att Socialstyrelsens fokus numera uttryckligen ligger 
på vårdgivarna är det nödvändigt att myndigheten också använder sina 
rättsliga befogenheter i större utsträckning. Vårdgivarnas ansvar för kvali-
tet och patientsäkerhet uttrycks mer tydligt i lagtexten, vilket torde med-
föra behov av en skarpare uppföljning från tillsynsmyndighetens sida.

Ur patientsäkerhets- och kvalitetssäkringssynpunkt är Socialstyrelsens 
individtillsyn viktig av flera skäl. även om det är vårdgivarna som har det 
yttersta ansvaret för hälso- och sjukvårdens kvalitet är det emellertid indi-
viderna, det vill säga hälso- och sjukvårdspersonalen, som utför vården 
och har kontakten med patienterna. Därför är det väsentligt för patient-
säkerheten att det finns möjlighet för tillsynsmyndigheten att ingripa 
mot den personal som av olika anledningar kan anses vara olämplig att 
utöva yrket.
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Trots att Socialstyrelsens verksamhetstillsyn numera utgör den alldeles 
övervägande delen av tillsynen, är det viktigt att inte helt bortse från att 
det kan finnas riskindivider som myndigheten måste ägna uppmärksam-
het åt. Jag menar att det är av största vikt att det inte råder obalans mel-
lan tillsynsformerna. Som konstaterats är 18 400 vårdgivare registrerade 
i Socialstyrelsens vårdgivarregister och det finns 300 000 personer som 
arbetar inom landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård.960 
Mot bakgrund av att Socialstyrelsen utövar så mycket som 90 procent 
av tillsynen över vårdgivarna framstår det råda en viss obalans eftersom 
10 procent av Socialstyrelsens tillsyn utövas över långt fler än 300 000 
individer. Genom PSL och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
förtydligas vårdgivarnas ansvar ytterligare, vilket visserligen understryker 
tillsynens fokus. Vad jag menar är att det finns en inte obetydlig risk för 
en pendeleffekt i fokuseringen och prioriteringen av verksamhetstillsynen 
och att man då riskerar att minska individtillsynen ytterligare, vilket på 
längre sikt kan påverka patientsäkerheten i negativ riktning.

Avslutningsvis vill jag erinra om vad som stadgas i 7:3 PSL. I bestäm-
melsen anges att tillsyn enligt PSL innebär granskning av att hälso- och 
sjukvården och dess personal uppfyller krav och mål enligt lagar och 
andra föreskrifter. Detta förutsätter för det första att man känner till vad 
som stadgas i lag och andra föreskrifter. För det andra förutsätter denna 
efterlevnad att lagarna och föreskrifterna är lättillgängliga, tydliga, över-
skådliga och lätta att tillämpa.

6.5 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
6.5.1 Inledning
På anmälan av Socialstyrelsen prövar HSAN frågor om prövotid, återkal-
lelse av legitimation, återkallelse av annan behörighet och begränsning av 
förskrivningsrätt, frågor som avses i 8:1–11 PSL, det vill säga behörighets-
ärenden som utgör skyddsåtgärder. Denna skyldighet framgår av 9:1 PSL 
där det också stadgas att Ansvarsnämnden på ansökan av den yrkesutövare 
saken gäller prövar frågor avseende prövotid, begäran om återkallelse av 
legitimation, samt begränsning av förskrivningsrätt och ansökan om att 
återfå en återkallad legitimation, förskrivningsrätt med mera. Detta innebär 
att yrkesutövaren genom ansökan till Ansvarsnämnden själv kan begära 
föreskrift om prövotid, återkallelse av legitimation, begränsning av förskriv-

960 SOU 2006:82 s 363.
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ningsrätt samt ansöka om ny legitimation. Vidare framgår att bestämmelser 
om rätt för Riksdagens ombudsmän och för JK att göra anmälan i sådana 
ärenden som avses i 8:1–11 PSL finns i 6 § tredje stycket lagen (1989:765) 
med instruktion för Riksdagens ombudsmän och i 6 § första stycket lagen 
(1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn.

Som redan framgått i kapitel två stadgas i 1 § förordningen (2011:582) 
med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att myndighe-
ten ska medverka till att stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvår-
den. Eftersom HSAN numera inte har några andra uppgifter än att pröva 
behörighetsärenden torde detta innebära att det är genom myndighetens 
prövning av frågor om dessa behörighetsinskränkande skyddsåtgärder 
– som till exempel återkallelse av legitimation, föreskrift om prövotid 
eller begränsning av förskrivningsrätt – som myndigheten bidrar till att 
stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården.

Före årsskiftet 2011 hade patienten, och under vissa förutsättningar 
hennes närstående, vid sidan av Socialstyrelsen, JO och JK möjlighet att 
anmäla hälso- och sjukvårdspersonal för fel i vården till HSAN. Enligt 7:1 
första stycket LYHS ålades HSAN att pröva frågor om disciplinpåföljd  
som i enlighet med 7:7 första stycket LYHS tagits upp på anmälan av 
Socialstyrelsen eller den patient som saken gällde eller om patienten 
själv inte kunde anmäla saken, en närstående till patienten.961 Patien-
tens anmälan kunde alltså endast resultera i en disciplinpåföljd i form av 
erinran eller varning, men inte i någon behörighetsinskränkande skydds-
åtgärd som till exempel återkallelse av legitimation eller föreskrift om 
prövotid. Genom införandet av PSL utmönstrades bestämmelserna om 
disciplinpåföljd och därmed även patientens rätt att vända sig till HSAN 
med klagomål på hälso- och sjukvårdspersonalen. I förarbetena till PSL 
uppges att ett av skälen till att utmönstra disciplinpåföljderna är att disci-
plinansvaret tycks ha haft en negativ inverkan på personalens benägenhet 
att rapportera avvikelser i vården.962 Ett annat skäl att ersätta bestäm-
melserna om disciplinpåföljd med en utökad möjlighet att föreskriva om 
prövotid är enligt regeringens uppfattning en effektivare patientsäker-
hetsåtgärd än disciplinpåföljder.963

Det offentligrättsliga disciplinansvaret innebar alltså tidigare att 
hälso- och sjukvårdspersonal stod under samhällets tillsyn och att fel och 
försummelser som begåtts prövades av en särskild myndighet, HSAN. 

961 Beträffande JO:s och JK:s rätt att göra anmälan i sådana ärenden hänvisas i 7:7 tredje 
stycket LYHS till 6 § tredje stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens 
ombudsmän och i 6 § första stycket lagen om (1975:1339) om JK:s tillsyn.
962 Prop 2009/10:210 s 97 med hänvisning till SOU 2008:117 s 315.
963 A prop s 98.
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Reglerna om disciplinpåföljd fanns tidigare i 5:3–5 LYHS. I förarbetena 
till DpL anfördes att syftet med bestämmelserna om disciplinpåföljd var 
att upprätthålla hög patientsäkerhet.964 Disciplinpåföljderna var erinran 
eller varning som utgjorde straffliknande åtgärder med individual- och 
allmänpreventivt syfte.965 Varning var den strängare påföljden. Den indi-
vidualpreventiva funktionen av disciplinpåföljderna var att påföljden 
ansågs utgöra en påminnelse för den felande om att ett sådant handlande 
inte fick upprepas.966 Den som ansågs ha gjort fel uppmärksammades 
på att hon i ett visst fall handlat på ett icke godtagbart sätt. Den allmän-
preventiva funktionen avsågs medföra att påföljden gjorde andra yrkes-
utövare uppmärksamma på vad som var rätt och fel vid utövningen av 
hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Som framgått prövar således HSAN numera endast ärenden om olika 
behörighetsinskränkande skyddsåtgärder som anhängiggjorts av Social-
styrelsen. även JO och JK har möjlighet att anmäla yrkesutövare till 
HSAN för prövning av någon skyddsåtgärd, men det är ytterst ovanligt 
att detta överhuvudtaget händer. Enligt uppgift har JO vid två tillfällen 
anmält en yrkesutövare till HSAN medan JK aldrig anmält någon till 
HSAN.967 Ett skäl till att dessa extraordinära tillsynsorgan inte använt 
möjligheten att anmäla yrkesutövare till HSAN kan vara att de i huvud-
sak inriktar sin tillsyn på eventuella formfel som begåtts av personal inom 
den offentliga sektorn. Några medicinska bedömningar görs inte.

Sammanfattningsvis kan sägas att genom införandet av PSL prövar 
HSAN behörighetsärenden som anhängiggjorts av Socialstyrelsen, JO 
eller JK samt i vissa fall ärenden där den legitimerade själv begär att 
en behörighet ska dras in eller återfås. Patienten har således inte längre 
möjlighet att anmäla klagomål till HSAN, utan dessa klagomål hanteras 
numera av Socialstyrelsen, se ovan avsnitt 6.4.4. I detta avsnitt undersöks 
de rättsliga förutsättningarna för att ålägga någon en behörighetsinskrän-
kande skyddsåtgärd. HSAN:s handläggning avser som redan nämnts 
endast behörighetsärendena som regleras i åttonde kapitlet PSL. De be -
hörighetsinskränkande åtgärder, vilka kan vidtas gentemot legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal är föreskrift om prövotid, interi mistisk åter-
kallelse av legitimation, återkallelse av legitimation eller annan behörig-
het samt begränsning av förskrivningsrätt. En indragen legitimation eller 
förskrivningsrätt kan under vissa förutsättningar återfås. Enligt 8:12 PSL 

964 Prop 1993/94:149 s 33.
965 A prop s 49.
966 A prop s 33 f.
967 Se avsnitt 2.5.1.1. 
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prövar HSAN även frågor om återfående av återkallad legitimation, be -
hörighet med mera.

De numera upphävda disciplinpåföljderna erinran och varning hade 
alltså en straffliknande funktion medan de behörighetsinskränkande 
åtgärderna syftar till att skydda patienter från hälso- och sjukvårdsperso-
nal som av någon anledning anses olämplig att utöva yrket. Återkallelse 
av legitimation syftar således inte till att straffa den legitimerade utan 
avser att skydda patienter från att möta henne i vården.

6.5.2 Prövotid

6.5.2.1 Inledning
Prövotid utgör den första skyddsåtgärden på allvarlighetsskalan. Enligt 
8:1 PSL ska en prövotid om tre år beslutas för den som har legitimation 
att utöva yrke inom hälso- och sjukvården om den legitimerade

1) har varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke och oskickligheten kan be -
faras få betydelse för patientsäkerheten, 

2) i eller i samband med yrkesutövningen har gjort sig skyldig till brott som 
är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne, 

3) uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot någon föreskrift som är 
av väsentlig betydelse för patientsäkerheten, eller 

4) på grund av andra omständigheter kan befaras vara olämplig att utöva 
yrket.968

Prövotid ska vidare beslutas om det kan befaras att en legitimerad yrkes-
utövare på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kom-
mer att kunna utöva sitt yrke tillfredsställande. I bestämmelsens tredje 
stycke föreskrivs att beslut om prövotid får underlåtas om det finns sär-
skilda skäl. Enligt förarbetena kan sådana särskilda skäl anses föreligga 
om prövotid på grund av brottslighet kan vara aktuell, men lång tid har 
förflutit sedan brottet begicks.969 Huvudregeln är dock att föreskrift om 
prövotid ska beslutas om förutsättningarna är uppfyllda.

Möjligheten att besluta om prövotid infördes den 1 januari 1999 i 
dåvarande 5:6 LYHS, som en ny form av offentligrättsligt ingripande för 
att säkerställa god vård och hög patientsäkerhet. I förarbetena till den 
ursprungliga bestämmelsen anges att föreskrift om prövotid syftar till att 
om möjligt förebygga en framtida återkallelse av legitimationen970 och i 
förarbetena till PSL uppges att prövotid även fortsättningsvis ska betrak-

968 Mina kursiveringar.
969 Prop 2009/10:210 s 231.
970 Prop 1997/98:109 s 114 och s 162. 
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tas som ett första led i den skyddsåtgärd som återkallelse av legitimation 
utgör.971

I förarbetena till bestämmelserna om prövotid i LYHS ansågs det 
”lämpligt att söka lösningar i individuellt utformade åtgärder, som syftar 
till att avhjälpa den enskilde yrkesutövarens brister”.972 Mot bakgrund av 
detta valdes en konstruktion som utformades så att ansvaret för genom-
förandet av sådana åtgärder helt skulle vila på den legitimerade.973 Vidare 
framhölls att syftet med prövotid är att den enskilde ska göras medveten 
om att den förseelse som har lagts henne till last är så allvarlig att åter-
kallelse kan bli aktuell om en ny förseelse inträffar under prövotiden. 
Behovet av särskilda kontroller från myndigheternas sida ansågs kunna 
begränsas genom att ansvaret lades på den enskilde yrkesutövaren. Enligt 
regeringen skulle den legitimerade själv tillsammans med sin arbets givare, 
bedöma vilka konkreta åtgärder (till exempel vidareutbildning, förbätt-
rade rutiner samt egenkontroll) som kunde anses nödvändiga för att 
komma till rätta med missförhållandena. Samtidigt skulle den enskilde 
få ett förstärkt intresse av att se till att hon inte på nytt gör sig skyldig till 
fel. Enligt regeringens uppfattning fanns goda förutsättningar för att för-
bättra kvaliteten i vården genom att på detta sätt tvinga fram större nog-
grannhet i yrkesutövningen samt i de fall behov finns, även vidareutbild-
ningar, handledning och andra adekvata åtgärder. Detta synsätt har nu 
förändrats något genom att det i 8:2 PSL föreskrivs att en prövotidsplan 
ska fastställas om en sådan bedöms kunna ha betydelse för att komma till 
rätta med de missförhållanden som lagts till grund för beslutet om prövo-
tid. Jag återkommer till denna prövotidsplan i avsnitt 6.5.2.7.

Eftersom PSL föreskriver att prövotid ska beslutas har möjligheterna 
att föreskriva prövotid utvidgats i förhållande till LYHS, där det stadga-
des att prövotid kunde föreskrivas. I 5:6 LYHS hade bestämmelsen om 
prövotid följande lydelse:

En prövotid om tre år kan föreskrivas för den som fått legitimation att utöva 
ett yrke inom hälso- och sjukvården, om denne varit oskicklig vid utövning 
av sitt yrke eller på annat sätt visat sig olämplig för yrket och varning inte 
framstår som en tillräckligt ingripande åtgärd eller inte kan komma ifråga 
enligt 2 eller 4 §.974

971 Prop 2009/10:210 s 229.
972 Prop 1997/98:109 s 113.
973 A prop s 114.
974 Prövotid kunde inte komma ifråga enligt 5:2 LYHS om det inte var fråga om sådan 
yrkesutövning i hälso- och sjukvården som hade betydelse för patientsäkerheten. Prövotid 
kunde heller inte komma i fråga om personen anmälts till åtal, 5:4 LYHS. 
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Prövotid kan även föreskrivas en legitimerad yrkesutövare som på grund 
av sjukdom eller någon liknande omständighet befaras inte komma att 
kunna utöva sitt yrke tillfredsställande.975

I förarbetena till LYHS påpekas att skyddsåtgärden prövotid endast skulle 
vara aktuell vid allvarligare förseelser eftersom rekvisiten för varning skul-
le föreligga.976 Vidare framhålls att förfarandet ska ha varit sådant att det 
gränsar till att uppfylla förutsättningarna för återkallelse av legitimation. 
Genom att det i 5:6 LYHS inte krävdes grov oskicklighet eller annan 
uppenbar olämplighet markeras att förutsättningar för återkallelse av 
legitimation inte ska vara uppfyllda. Prövotid var alltså avsett att utgöra 
ett slags mellanting mellan varning och återkallelse av legitimation.

I förarbetena till 5:7 LYHS angavs att prövotid skulle kunna föreskri-
vas när en legitimerad yrkesutövare tidigare ålagts en eller flera varningar. 
När nu disciplinpåföljderna har avskaffats återstår att se vilka motsva-
rande förutsättningar som ska gälla för att föreskriva prövotid. Den kritik 
som Socialstyrelsen ska kunna rikta i beslut mot enskilda yrkesutövare 
inom ramen för klagomålshanteringen kan kanske ha motsvarande be -
tydelse. Möjligen avgör allvarlighetsgraden av den kritik som uttalats eller 
också kan antalet klagomål i vilka yrkesutövaren kritiserats få betydelse.

Enligt HSAN:s årsredovisning från år 2010 ålades totalt 38 perso-
ner prövotid under året, fördelat mellan åtta läkare, 24 sjuksköterskor 
och barnmorskor, fem tandläkare samt en övrig.977 Av tabellen i avsnitt 
6.4.8.3 ovan framgår att Socialstyrelsen yrkat prövotid i 42 fall.

6.5.2.2 Oskicklighet vid utövning av yrket
Om den legitimerade har visat bristfälliga kunskaper i sitt yrke och denna 
oskicklighet kan befaras få betydelse för patientsäkerheten ska prövotid 
föreskrivas enligt 8:1 första stycket första punkten PSL.978 Det kan påpe-
kas att det inte ska vara fråga om oskicklighet av sådan allvarlig art, det 
vill säga grov oskicklighet, att förutsättningar för återkallelse av legitima-
tion är uppfyllda.

I förarbetena anges att uttrycket kan befaras få betydelse för patientsäker-
heten innebär att det inte är det inträffade i sig som avgör om prövotid ska 
beslutas, utan behovet av skydd mot att yrkesutövaren i framtiden orsa-

975 Mina kursiveringar. 
976 Prop 1997/98:109 s 115.
977 HSAN:s Årsredovisning 2010 s 13. Vilka yrkeskategorier som de tre övriga utgör 
framgår inte. Det skulle t ex kunna vara fråga om apotekare, sjukgymnast, kiropraktor 
eller någon annan legitimerad yrkesutövare som nämns i 4:1 PSL.
978 Prop 2009/10:210 s 229.
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kar vårdskador.979 Det framhålls också att prövotid kan komma i fråga 
redan första gången en legitimerad yrkesutövare gör sig skyldig till en 
förseelse.980 Om händelsen bedöms vara tillräckligt allvarlig kan prövo-
tid beslutas, även om det i övrigt inte finns någon anmärkning avseende 
yrkesutövningen. Utslagsgivande vid beslutet om föreskrift om prövotid 
på denna grund är således den prognos, mot bakgrund av den händelse 
som anses ge uttryck för oskicklighet, som ska göras av hur yrkesutövaren 
i framtiden kommer att utöva sitt yrke.

6.5.2.3 Brott i eller i samband med yrkesutövningen
Om den legitimerade i eller i samband med yrkesutövningen har gjort 
sig skyldig till brott som är ägnat att påverka förtroendet för henne stad-
gas i 8:1 första stycket andra punkten PSL att prövotid ska beslutas. 
Denna grund för prövotid är ny. Enligt förarbetena kan ett sådant brott 
exempelvis avse vållande till kroppsskada, vållande till annans död, miss-
handel, ofredande eller mindre allvarliga sexualbrott mot patient eller 
arbetskamrat,981 innehav av barnpornografi på arbetsgivarens dator, ratt-
fylleri vid transport mellan arbetsställen, stöld av läkemedel, utfärdande 
av falska eller osanna intyg angående sjukdom eller straffbar hantering 
av narkotika eller läkemedel på arbetsplatsen.982 I förarbetena framhålls 
också att det får bedömas i varje enskilt fall huruvida brottet har begåtts i 
eller i samband med yrkesutövningen. Vidare understryks att brottslighet 
som skett på fritiden, under semestern eller i samband med bisysslor eller 
hobbyverksamhet inte kan läggas till grund för beslut om prövotid. Om 
brottet utanför yrkesutövningen är av allvarlig karaktär, kan dock återkal-
lelse av legitimation komma i fråga, se nedan avsnitt 6.5.3.3.

För att den legitimerade ska anses ha gjort sig skyldig till brott krävs 
enligt förarbetena som regel en lagakraftvunnen dom, ett godkänt straff -
föreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut 
om åtalsunderlåtelse enligt 20:7 RB eller motsvarande bestämmelse 
i annan författning.983 Vidare anförs att för beslut om prövotid enligt 
denna grund inte krävs att den legitimerade yrkesutövaren utgör en fara 
för patientsäkerheten, även om det i det enskilda fallet kan vara så.

Skälet att föreskriva om prövotid enligt denna punkt är istället att 
brottet är ägnat att påverka förtroendet för den legitimerade, vilket för-

979 Prop 2009/10:210 s 230.
980 A st. 
981 Allvarliga sexbrott kan utgöra grund för återkallelse av legitimation enligt 8:3 st 1 
p 2 PSL. 
982 A prop s 230. 
983 A st.
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stås i förlängningen kan ha betydelse för patientsäkerheten ur ett mer 
generellt perspektiv. I förarbetena anges att det vid brott i och i samband 
med yrkesutövningen är vårdgivarens, det vill säga arbetsgivarens, ansvar 
att tillsammans med den enskilde yrkesutövaren verka för att undanröja 
den risk för patientsäkerheten som den enskilde bedöms utgöra.984 I spe-
cialmotiveringen anförs att det i princip ska vara möjligt att besluta om 
prövotidsplan även i de fall en yrkesutövare har gjort sig skyldig till brott, 
men att det kan vara svårare att motivera att en prövotidsplan kan bidra 
till att komma till rätta med de missförhållanden som lagts till grund för 
beslutet om prövotid i dessa fall.985 I avsnitt 6.5.2.7 nedan behandlas 
prövotidsplan närmare.

6.5.2.4  Brott mot föreskrift av väsentlig betydelse för 
 patientsäkerheten

Har yrkesutövaren uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot någon före-
skrift som är av väsentlig betydelse för patientsäkerheten ska, enligt 8:1 första 
stycket tredje punkten PSL, prövotid beslutas. Denna grund för prövotid 
är, liksom den närmast föregående, ny i förhållande till LYHS. I förarbetena 
framhålls att typfallet är att yrkesutövaren gjort sig skyldig till upprepade 
regelöverträdelser.986 Det avses dock att prövotid ska kunna beslutas redan 
efter en överträdelse om den är så allvarlig att yrkes ut övarens lämplighet 
kan ifrågasättas. Vidare uppges att om yrkesutövaren underlåtit att vidta 
åtgärder för att begränsa eventuella effekter av en inträffad vårdskada eller 
underlåtit att rapportera det inträffade till vårdgivaren bör detta leda till 
att yrkesutövarens lämplighet att utöva yrket ifrågasätts. I Patientsäkerhets-
utredningens betänkande framhålls även det motsatta förhållandet. Om 
en yrkesutövare har satt patienternas säkerhet främst genom att rappor-
tera händelsen till vårdgivaren, sökt begränsa effekterna av det inträffade 
eller bidragit till att det inträffade inte ska hända igen, ska detta vägas in i 
bedömningen av om föreskrift om prövotid ska beslutas eller inte.987

Vid bedömningen ska yrkesutövaren alltså ha brutit mot en föreskrift 
som har väsentlig betydelse för patientsäkerheten. I förarbetena anges 
inte något exempel på vilken typ av föreskrift som avses, men i första 
hand bör det röra sig om en överträdelse av en i lag reglerad bestämmelse, 
som till exempel någon av hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter 
enligt sjätte kapitlet PSL och som anses ha väsentlig betydelse för patient-

984 Prop 2009/10:210 s 105.
985 A prop s 232.
986 A prop s 230.
987 SOU 2008:117 s 562.
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säkerheten. Om en legitimerad person uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bryter mot skyldigheten i 6:1 PSL, som stadgar att arbetet ska utföras i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, borde således 
prövotid kunna föreskrivas, eftersom skyldigheten får anses ha väsentlig 
betydelse för patientsäkerheten. I förarbetena framhålls att med väsentlig 
avses att det vara fråga om ett tydligt kausalsamband, det vill säga att 
det ska föreligga en konkret fara för patientsäkerheten vid handlingsre-
gelns överträdelse.988 Detta torde innebära att det måste föreligga fara för 
patientsäkerheten i det enskilda fallet, nämligen att en person måste ha 
utsatts för vårdskada eller risk för att drabbas av sådan skada. Med andra 
ord är det regelbrottet som ska ha väsentlig betydelse för patientsäkerhe-
ten och inte bara regeln i sig. Ett annat exempel skulle kunna vara om 
en legitimerad yrkesutövare upprepade gånger brutit mot Socialstyrelsens 
hygienföreskrifter och att detta kan anses ha orsakat vissa konkreta smit-
torisker för enskilda patienter.

Denna nya grund för prövotid är enligt min uppfattning, bra ur patient-
säkerhets- och kvalitetssäkringssynpunkt, eftersom den sätter fokus på 
efterlevnaden av gällande bestämmelser. Som framgått av de tidigare kapit-
len i denna avhandling finns en mängd bestämmelser som i sig kan bidra 
till bättre och säkrare vårdkvalitet om de efterlevs. Förutsättningen för att 
denna nya prövotidsgrund ska kunna bidra till att höja patientsäkerheten 
och kvaliteten i vården är att Socialstyrelsen också tillämpar den. Ett pro-
blem är dock att det kan uppstå tveksamheter avseende vilka bestämmelser 
som anses ha väsentlig betydelse för patientsäkerheten. Enligt min upp-
fattning står det emellertid klart att alla bestämmelser som reglerar vård-
givarnas och hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter mer eller mindre 
har väsentlig betydelse för patientsäkerheten. Det återstår att se hur denna 
grund för prövotid kommer att åberopas av Socialstyrelsen. Det framstår 
som att det är både regeln i sig och den aktuella överträdelsen, som måste 
anses ha väsentlig betydelse för patientsäkerheten.

6.5.2.5 Kan befaras vara olämplig på grund av andra omständigheter 
Prövotid ska enligt 8:1 första stycket fjärde punkten PSL föreskrivas om 
den legitimerade på grund av andra omständigheter än de som beskrivits 
ovan kan befaras vara olämplig att utöva yrket. 

Enligt förarbetena förutsätts det i dessa fall inte att yrkesutövaren 
utgör en fara för patientsäkerheten.989 Som exempel på situationer där 
prövotid kan komma i fråga enligt denna grund uppges försummelser 

988 Prop 2009/10:210 s 230.
989 A prop s 231.
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vid omhändertagande av avlidna och utfärdande av intyg utan erforderlig 
undersökning av patienten. Det understryks emellertid att det ska vara 
fråga om så allvarliga förseelser att yrkesutövaren kan befaras vara olämp-
lig att utöva yrket. Yrkesutövaren behöver alltså inte ha visat sig olämplig 
att utöva yrket, utan det räcker med att hon kan befaras vara olämplig att 
utöva yrket.

Å ena sidan kan det påverka det allmänna förtroendet för hälso- och 
sjukvården och dess personal om en person som i framtiden kan befaras 
vara olämplig får fortsätta att utöva yrket. Å andra sidan framstår det som 
en något lättvindig grund att föreskriva prövotid om det kan misstänkas 
att en person i framtiden kan vara olämplig att utöva yrket. Emellertid 
kan det antas att Socialstyrelsen för att åberopa denna grund ändå kom-
mer att se till att presentera tillräckliga bevis för att HSAN ska kunna 
besluta om det finns grundad anledning att befara att personen kommer 
att vara olämplig att utöva yrket.

6.5.2.6 Sjukdom eller någon liknande omständighet
Prövotid ska enligt 8:1 andra stycket PSL beslutas om det kan befaras att 
den legitimerade på grund av sjukdom eller någon liknande omständig-
het inte kommer att kunna utöva sitt yrke tillfredsställande. I förarbetena 
till PSL anges att det ska vara fråga om fall där sjukdom eller missbruk 
konstaterats föreligga och där risken bedöms vara stor för att den legiti-
merade i en nära framtid inte kommer att kunna fullgöra sina åligganden 
om inte behandling sätts in.990 Någon grund för återkallelse av legitima-
tion föreligger alltså ännu inte, men bedöms kunna uppkomma inom 
nära förestående tid. Av förarbetena till LYHS framgår att Socialstyrelsen 
måste ha en särskild tillsyn över den legitimerade i dessa fall.991 Vidare 
påpekas att prövotid enligt denna grund främst syftar till att förebygga 
att återkallelse av legitimationen aktualiseras på grund av fortsatt miss-
bruk.992 Enligt förarbetena har missbruket i ett sådant fall ännu inte lett 
till att den legitimerade inte längre kan utöva sitt yrke tillfredsställande. 
Genom föreskrift om prövotid blir den legitimerade påmind om allva-
ret i situationen och erinrad om att hon måste genomgå någon form av 
behandling för att komma tillrätta med sitt missbruk för att på så sätt 
undvika återkallelse av legitimationen. även om det numera kan anges 
i prövotidsplanen att den enskilde ska genomgå viss behandling för att 

990 Prop 2009/10:210 s 231.
991 Prop 1997/98:109 s 116.
992 A prop s 163.
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komma till rätta med sitt missbruk, åligger det den enskilde att också nå 
målen i planen.993

Av HSAN:s årsredovisning framgår att av 38 beslut om prövotid under 
år 2010 var det 34 som fattades på grund av sjukdom eller någon lik-
nande omständighet.994 Det konstateras att det framför allt är missbruk 
som ligger till grund för föreskrift om prövotid enligt denna grund.

Till skillnad från den föregående grunden för prövotid anser jag att före-
varande grund på ett tydligare sätt bidrar till att främja patientsäkerheten 
eftersom det i fråga om sjukdom och missbruk är lättare att ha en säkrare 
prognos i fråga om den legitimerade i framtiden inte kommer att kunna 
utöva sitt yrke tillfredsställande eller inte än beträffande en person som på 
grund av andra omständigheter kan befaras var olämplig i framtiden.

6.5.2.7 Prövotidsplan
En prövotidsplan ska fastställas om en sådan bedöms kunna ha bety-
delse för att den legitimerade ska komma till rätta med de missförhål-
landen som lagts till grund för beslutet om prövotid. Enligt 8:2 PSL är 
det Social styrelsen som, om möjligt i samråd med den legitimerade, ska 
upprätta ett förslag till denna prövotidsplan. Något samtycke rörande 
planens innehåll krävs inte från den enskilde yrkesutövaren, utan det står 
Socialstyrelsen fritt att föreslå vilka krav som ska uppfyllas under prövo-
tiden.995 Om yrkesutövaren håller sig undan eller annars inte går att nå 
behöver Socialstyrelsen inte höra henne i fråga om villkoren i prövotids-
planen.996 Därefter åligger det HSAN att fatta besluta om prövotidspla-
nens slutliga innehåll. I förarbetena framhålls att det inte finns något som 
hindrar HSAN att vid handläggningen höra den enskilde om planens 
innehåll.997 Regeringen anför att genom HSAN:s bedömning av inne-
hållet i prövotidsplanen säkerställs att yrkesutövaren får en oberoende 
granskning av om kraven i planen är rimliga.998 Detta betyder att HSAN 
kan ändra villkoren i planen. 

I förarbetena anförs vidare att det är lättare att föreskriva konkreta 
åtgärder i prövotidsplanen i de ärenden där det är fråga om oskicklighet, 
sjukdom eller missbruk än i de ärenden där yrkesutövaren på grund av 
andra omständigheter visat sig vara olämplig.999 I de senare fallen kan 

993 Prop 2009/10:210 s 108.
994 HSAN Årsredovisning 2010 s 14.
995 A prop s 108.
996 A prop s 232.
997 A st.
998 A prop s 108.
999 A st.
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prövotidsplanen enligt förarbetena till exempel innehålla krav på att den 
enskilda yrkesutövaren ska ha regelbunden kontakt med Socialstyrelsens 
handläggare i syfte att förhindra att yrkesutövaren håller sig undan till-
synsmyndighetens kontroll under prövotiden.

Eftersom det ska ske en kontroll av om yrkesutövaren har nått målen 
eller kraven i prövotidsplanen är det viktigt att dessa mål och krav utfor-
mas omsorgsfullt. I 8:2 andra stycket PSL stadgas att regeringen eller 
den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka 
åtgärder eller villkor som får ingå i en sådan plan. Sannolikt är det Social-
styrelsen som är den myndighet som kommer att bemyndigas att med-
dela sådana föreskrifter. Detta skulle i praktiken innebära att Socialsty-
relsens föreskrifter är ämnade att följas av myndigheten själv eftersom 
det är Socialstyrelsen som ska upprätta förslag till prövotidsplan. Före-
komsten av sådana föreskrifter bidrar dock sannolikt till en mer enhetlig 
utformning av innehållet i prövotidsplanerna mellan de olika regionala 
tillsynsenheterna. När detta skrivs har några sådana föreskrifter ännu inte 
utfärdats.1000 Som nämnts kan dock HSAN:s kontroll utgöra en obero-
ende granskning av villkoren i prövotidsplanerna.

I förarbetena framhålls att det måste finnas ett fungerande system för 
kontroll av att syftet med prövotidsplanen har uppnåtts om patientsäker-
heten ska tryggas.1001 Därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag att överväga 
hur legitimerad personal som står under prövotid på grund av oskicklig-
het ska kompetenstestas och på annat sätt testas mot de i prövotidsplanen 
uppställda målen. Socialstyrelsen ska också överväga om den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården ska vara skyldig att tillhandahålla utbild-
ningsplatser för den som står under prövotid. Till dess att denna utred-
ning är gjord ska Socialstyrelsens åtgärder inriktas på kontroll av att den 
legitimerade genomgått de åtgärder som föreskrivs i prövotidsplanen.1002 
Detta medför alltså ytterligare uppgifter inom ramen för Socialstyrelsens 
tillsynsverksamhet.

Kravet på upprättande av en prövotidsplan bidrar sannolikt till en bättre 
uppföljning av de personer som föreskrivits prövotid. För det första är 
det bra att i förväg analysera vilka konkreta åtgärder som behövs för att 
personen i fråga ska komma till rätta med de brister som ligger till grund 
för prövotiden. För det andra underlättas uppföljningen om det finns en 
konkret plan mot vilken kontrollen kan göras. För det tredje blir det lätt-
are för den enskilde att veta vad som faktiskt krävs för att återkallelse av 
legitimation ska kunna undvikas. Patientsäkerheten höjs genom att det blir 

1000 2011-06-07.
1001 Prop 2009/10:210 s 108.
1002 A prop s 109.
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svårare för den kategori som tidigare undanhöll sig Socialstyrelsens tillsyn 
under hela prövotiden att inte åtgärda de brister som påtalats. 

6.5.2.8 Prövotid på egen begäran
En legitimerad yrkesutövare har möjlighet att själv begära föreskrift om 
prövotid. Detta framgår av 9:1 andra stycket PSL där det bland annat 
stadgas att HSAN på ansökan av den yrkesutövare saken gäller, prövar 
frågor som avses i 8:1 PSL. I förarbetena till bestämmelsen i LYHS anförs 
endast kort att beslut om prövotid kan fattas även på ansökan av den som 
saken gäller.1003 

Det bör dock påpekas att det inte nämns uttryckligen i 8:1 PSL att 
prövotid ska beslutas om den enskilde begär det. Beträffande återkallelse 
av legitimation och begränsning av förskrivningsrätt på egen begäran 
finns uttryckligt stöd för detta i 8:4 första stycket fjärde punkten respekti-
ve 8:10 sista meningen PSL. Om tanken, såsom det uttalats i förarbetena, 
är att det ska finnas möjlighet för den enskilde att själv begära föreskrift 
om prövotid borde denna otydlighet åtgärdas.

Enligt uppgift från HSAN har det dock aldrig inträffat att en yrkes-
utövare själv ansökt om föreskrift om prövotid.1004 Däremot kan det före-
komma att den enskilde i ett ärende där Socialstyrelsen yrkat återkallelse 
av legitimation för egen del föreslår föreskrift om prövotid i stället.

6.5.3 Återkallelse av legitimation

6.5.3.1 Inledning
Som nämns i kapitel fem ovan utgör legitimationen en garanti för att 
innehavaren har en viss kompetens och vissa personliga egenskaper. I för-
arbetena till ÅL och DpL framhålls att bestämmelserna om återkallelse 
av legitimation har som yttersta syfte att skydda patienten mot en yrkes-
utövare som inte längre utövar sitt yrke på ett godtagbart sätt eller som 
på något annat sätt är olämplig för verksamheten.1005 Av 8:3 PSL framgår 
att legitimationen ska återkallas om den legitimerade varit

1) grovt oskicklig vid utövning av sitt yrke, 
2) i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott 

som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne, eller 
3) på annat sätt visat sig vara uppenbart olämplig att utöva yrket.1006

1003 Prop 1997/98:109 s 119.
1004 Enligt uppgift från Bo Örneryd kanslichef HSAN, telefonsamtal 2011-02-04.
1005 Prop 1993/94:149 s 94 f.
1006 Mina kursiveringar.
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Därutöver ska legitimationen enligt 8:4 PSL också återkallas om den legi-
timerade

1) på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva 
yrket tillfredsställande,

2) har meddelats prövotid enligt 1 § första stycket och under prövotiden 
på nytt visat sig olämplig att utöva sitt yrke,

3) har meddelats prövotid med en prövotidsplan och underlåtit att följa 
planen, eller

4) begär att legitimationen återkallas och det inte finns hinder mot åter-
kallelse från allmän synpunkt.1007

Återkallelse av legitimation är i princip obligatorisk om rekvisiten för 
detta är uppfyllda, men det finns några undantag. Jag återkommer längre 
fram till dessa.

På anmälan av Socialstyrelsen är HSAN första instans som i enlighet 
med 9:1 PSL beslutar i frågan om återkallelse av legitimation.1008 Det är 
alltså enbart genom prövning i HSAN som en legitimerad yrkesutövare 
kan åläggas skyddsåtgärden återkallelse av legitimation. även JO och JK 
har rätt att väcka frågan om återkallelse av legitimation.1009 De extraordi-
nära tillsynsorganen har dock enligt uppgift i princip inte utnyttjat denna 
möjlighet.1010 Den enskilde yrkesutövaren har också rätt att ansöka om 
återkallelse av legitimation, vilket framgår av 8:4 fjärde punkten PSL.

Under år 2010 återkallades totalt 19 legitimationer, vilket kan jäm-
föras med att sammanlagt 47 legitimationer återkallades år 2009. De 
återkallade legitimationerna under 2010 fördelades mellan tio läkare, 
sju sjuksköterskor och barnmorskor, en tandläkare och en övrig.1011 Som 
framgår av tabellen i avsnitt 6.4.8.3 uppgick Socialstyrelsens yrkanden 
till HSAN om återkallelse av legitimation till 22 stycken år 2010 respek-
tive 34 år 2009.1012

Bestämmelserna om återkallelse av legitimation bygger ursprungligen 
på de förslag som Medicinalansvarskommittén lämnade år 1978 i sitt 

1007 Mina kursiveringar.
1008 Enligt 10:9 PSL får HSAN:s beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Prövningstillstånd krävs 
också beträffande prövning i Högsta förvaltningsdomstolen.
1009 Se 9:1 st 3 PSL med hänvisning till 6 § st 3 lagen (1986:765) med instruktion för 
Riksdagens ombudsmän och 6 § st 1 lagen (1975:1339) om JK:s tillsyn.
1010 Uppgift per telefon från Åsa Widmark byråchef JO 2011-02-04 och Margit Kallner 
kanslichef JK samma dag. Det tycks inte finnas någon publicerad statistik om detta.
1011 HSAN, Årsredovisning 2010 s 13.
1012 En orsak till att HSAN år 2009 återkallade 47 legitimationer trots att Socialstyrel-
sen endast yrkat återkallelse i 34 fall samma år kan vara att HSAN avgjort ärenden från 
föregående år.
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betänkande och som sedan infördes i äTL.1013 I förarbetena till äTL 
anfördes två omständigheter som ansågs utgöra skäl för återkallelse.1014 
Den första omständigheten var enligt kommittén att den legitimerade 
genom försummelse visat uppenbar olämplighet att utöva yrket och den 
andra omständigheten var att den legitimerade på grund av sjukdom eller 
liknande inte längre kunde utöva yrket tillfredsställande. Enligt kom-
mittén kunde återkallelse emellertid också ske om den legitimerade själv 
begärt det.1015 Därefter har grunderna för återkallelse av legitimation suc-
cessivt utökats genom DpL, LYHS och PSL.

En återkallelse av legitimation medför i praktiken ett yrkesförbud för 
den legitimerade yrkesutövaren. Eftersom återkallelse av legitimationen 
utgör ett så allvarligt ingripande i den enskilde yrkesutövarens liv är det 
särskilt viktigt att dennas behov av rättssäkerhet tillgodoses. I det fall som 
refereras nedan behandlas de stränga utrednings- och beviskrav som gäl-
ler för återkallelse av legitimation.

I RÅ 1989 ref 67 hade Socialstyrelsen anmält en läkare till HSAN och yrkat 
att hennes legitimation skulle återkallas enligt dåvarande 15 § första styck-
et första punkten äTL. HSAN ansåg att läkaren visat sig vara uppenbart 
olämplig då hon vid åtskilliga tillfällen gjort sig skyldig till brister i yrkesut-
övningen avseende såväl direkta medicinska kunskaper som omdöme. Där-
utöver ansågs hennes svårigheter att på ett förtroendefullt sätt samarbeta 
med patienter och personal ligga henne till last. Hennes legitimation åter-
kallades. Kammarrätten ändrade inte HSAN:s beslut.

Regeringsrätten hänvisade till äTL:s förarbeten där det bland annat 
framhålls att en förutsättning för återkallelse av legitimation är att utgångs-
punkten för bedömningen bör vara om förfarandet kan anses ha under-
grävt den tillit allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare. 
Reg eringsrätten anförde att det för återkallelse av legitimation krävs att det 
på ett otvetydigt sätt kan slås fast att den legitimerade begått ett allvarligt 
fel eller gjort sig skyldig till flera försummelser av mindre allvarlig art. All-
männa omdömen kan endast beaktas om de grundas på konkreta händelser 
som kan anses vara styrkta i målet. Enligt Regeringsrätten är det således ett 
oeftergivligt krav att ett beslut om återkallelse av legitimation innehåller en 
tydlig redovisning av vilka faktiska missgrepp och försummelser som funnits 
styrkta och som lagts till grund för återkallelsen. Regeringsrätten upphävde 
kammarrättens dom och HSAN:s beslut om att återkalla läkarens legitima-
tion.

I fallet slog Regeringsrätten fast att det för återkallelse av legitimation 
krävs att det på ett otvetydigt sätt kan styrkas att den legitimerade gjort sig 

1013 Se prop 2009/10:210 s 110 med hänvisning till SOU 1978:26. 
1014 Prop 1978/79:220 s 33.
1015 A prop s 34.
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skyldig till ett allvarligt missgrepp eller flera mindre försummelser. Vidare 
ska utgångspunkten vid bedömningen vara att förfarandet kan anses ha 
undergrävt den tillit som allmänheten har rätt att hysa i förhållande till 
en legitimerad yrkesutövare. Det ska vara fråga om konkreta händelser 
som kan anses vara styrkta. Oprecisa och allmänna yttranden ska således 
inte beaktas vid bedömningen.

Som redan nämnts är rekvisiten för återkallelse av legitimation sträng-
are än rekvisiten för prövotid. Till exempel krävs grov oskicklighet eller 
allvarligt brott för återkallelse av legitimation.

6.5.3.2 Grov oskicklighet vid utövning av yrket
Om den legitimerade har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke 
ska legitimationen i enlighet med 8:3 första stycket första punkten PSL 
återkallas. I förarbetena till bestämmelsen i PSL anges att återkallelse på 
grund av oskicklighet är avsedd att tillämpas på samma sätt som i 5:7 
första stycket första punkten LYHS.1016 I förarbetena till bestämmel-
sen i LYHS framhålls att denna bestämmelse i huvudsak motsvarar 7 § 
DpL,1017 vars förarbeten i sin tur hänvisar till 15 § äTL.1018 Detta inne-
bär att de uttalanden som gjordes avseende grov oskicklighet som grund 
för återkallelse enligt äTL fortfarande är gällande. Av 15 § första stycket 
första punkten äTL framgick att legitimationen skulle återkallas om den 
legitimerade varit grovt oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat 
sätt visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket. I specialmotiveringen 
anförs att för återkallelse av legitimation ska den legitimerade ha visat 
sin olämplighet att utöva yrket.1019 Enligt förarbetena kan olämpligheten 
”ha skett genom visad grov oskicklighet i yrkesutövningen, exempelvis 
genom ett allvarligt misstag eller flera försummelser av mindre allvarlig 
art”.1020

I förarbetena till PSL framhålls emellertid att det ”utvecklats en praxis 
som innebär att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal måste vara excep-
tionellt oskicklig eller olämplig för att en återkallelse ska komma i fråga”.1021 

I ett fall från 1994 fann Regeringsrätten det dock vara styrkt att en 
läkare varit grovt oskicklig och därmed uppenbart olämplig.

1016 Prop 2009/10:210 s 232.
1017 Prop 1997/98:109 s 163.
1018 Prop 1993/94:149 s 123.
1019 Prop 1978/79:220 s 53.
1020 A st.
1021 Prop 2009/10:210 s 111.
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I RÅ 1994 ref 6 återkallade Regeringsrätten en läkares legitimation eftersom 
det ansågs styrkt att han (i sin privata verksamhet) i ett stort antal fall miss-
brukat sin rätt att förskriva narkotiska läkemedel. Hans journalföring hade 
varit förenad med allvarliga brister samt att han vid sjukskrivning och avfat-
tande av sjukintyg inte iakttagit Socialstyrelsens föreskrifter på området.  
Därigenom ansågs läkaren ha gjort sig skyldig till så allvarliga fel i sin yrkes-
utövning att han var uppenbart olämplig trots att han i sin allmänna tjänst 
fullgjort sina arbetsuppgifter på ett förtjänstfullt sätt.

I detta fall hade läkaren i sin privata verksamhet brutit mot bestämmel-
ser i den nu upphävda PjL, Läkemedelsverkets föreskrifter, Socialstyrel-
sens föreskrifter om intyg och den då gällande allmänna läkarinstruktio-
nen, vilket medförde att han ansågs ha varit grovt oskicklig och därmed 
uppenbart olämplig varför hans legitimation återkallades.

Ytterligare ett exempel på grov oskicklighet som grund för återkallelse 
är ett fall från 2009.

I RÅ 2009 ref 65 ansågs en läkare ha varit grovt oskicklig vid utövningen 
av sitt yrke eftersom han vid åtskilliga tillfällen och under lång tid ställt 
vissa diagnoser utan tillräckligt vetenskapligt stöd och utan att ha beaktat 
andra tänkbara diagnoser. Han hade genomfört behandlingar som inte stod 
i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och som inte 
heller kunnat motiveras på annan grund. Behandlingarna var inte riskfria. 
Regeringsrätten ansåg också att utredningen styrkt att bristerna i fråga om 
diagnoser och behandling varit systematiska och avsiktliga. Därutöver hade 
läkaren inte förändrat sin verksamhet trots att Socialstyrelsen vid flera till-
fällen riktat kritik mot den. Regeringsrätten upphävde kammarrättens och 
länsrättens dom och fastställde HSAN:s beslut att återkalla läkarens legiti-
mation.

Läkaren hade huvudsakligen brutit mot skyldigheten att utföra sitt arbete 
i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, men han 
lades också till last att han inte tagit hänsyn till den kritik som Socialsty-
relsen riktat mot verksamheten.

Av HSAN:s årsredovisning från 2010 framgår att det framför allt är 
missbruk av förskrivningsrätten eller omfattande felbehandlingar av tandlä-
kare som ligger till grund för återkallelse på grund av grov oskicklighet.1022

Återkallelse av legitimation på grund av grov oskicklighet är sanno-
likt den allra viktigaste återkallelsegrunden ur patientsäkerhetssynpunkt 
eftersom patienter inte ska riskera att mötas av hälso- och sjukvårdsper-
sonal som har visat sig vara grovt oskickliga i sin yrkesutövning. Denna 
återkallelsegrund illustrerar tydligt den gradskillnad som finns i fråga om 

1022 HSAN Årsredovisning 2010 s 15.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   348 2011-10-06   09.07



349

prövotid och återkallelse av legitimation. För prövotid är det tillräckligt 
att personen varit oskicklig, medan det för återkallelse av legitimation 
krävs att personen varit grovt oskicklig. Den oskicklighet som kan med-
föra föreskrift om prövotid ska dock befaras få betydelse för patientsäker-
heten, vilket inte uttryckligen krävs beträffande den grova oskickligheten 
som grund för återkallelse. Det måste emellertid antas att grov oskicklig-
het att utöva yrket, i sig, medför fara för patientsäkerheten.

6.5.3.3 Allvarligt brott i eller utanför yrkesutövningen
En ny grund för återkallelse har införts i 8:3 första stycket andra punkten 
PSL. I bestämmelsen stadgas att legitimation att utöva yrke ska återkal-
las om den legitimerade i eller utanför yrkesutövningen gjort sig skyldig 
till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för henne. I 
förarbetena anförs att denna grund för återkallelse syftar till att värna 
legitimation som ett slags garanti för att den legitimerade är lämplig att 
utöva yrket.1023

Den nya bestämmelsen förtydligar och utvidgar möjligheterna att 
återkalla legitimation på grund av allvarlig brottslighet. Denna återkal-
lelsegrund har inte primärt tillkommit av patientsäkerhetshänsyn, utan 
det är patientens och allmänhetens förtroende för den legitimerade och 
hälso- och sjukvården som är avgörande. Tidigare avgjordes fall där brott 
begåtts utanför yrkesutövningen med stöd av rekvisitet ”på annat sätt 
visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket” i 5:7 andra punkten LYHS.

I förarbetena till äTL framhålls att även ett förfarande utanför yrkes-
utövningen kan utgöra skäl för återkallelse.1024 Utgångspunkten för 
denna bedömning bör enligt förarbetena vara om ”förfarandet kan anses 
ha undergrävt den tillit allmänheten har rätt att hysa till en legitime-
rad yrkesutövare”. Som exempel anförs allvarligt brott mot annans hälsa. 
Samtidigt påpekas att ett sådant brott i sig inte behöver betyda att den 
legitimerade är uppenbart olämplig att utöva yrket. Det avgörande för 
lämplighetsbedömningen uppges vara en samlad bedömning av samt-
liga omständigheter i det enskilda fallet. Vidare anförs att det endast i 
undantagsfall kan bli aktuellt att ett handlande utanför yrkesutövningen 
medför återkallelse genom ”olämplighetsgrunden”.1025

I ett fall från 1994 ansågs ett uppsåtligt osant intygande påvisa uppen-
bar olämplighet och därmed utgöra grund för återkallelse.

1023 Prop 2009/10:210 s 232.
1024 Prop 1978/79:220 s 53.
1025 A st.
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I RÅ 1994 ref 40 återkallades en läkares legitimation eftersom han med 
uppsåt utfärdat ett intyg innehållande uppgifter som inte överensstämde 
med verkligheten och som han uppfattade skulle komma att tillmätas bety-
delse i en kommande rättegång om rattfylleri. Enligt Regeringsrätten hade 
läkaren åsidosatt gällande bestämmelser och svikit det förtroende som en 
läkarlegitimation innebär. Läkarens förfarande hade i hög grad varit ägnat 
att undergräva den tillit allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad 
yrkesutövare. Regeringsrätten ansåg att läkaren därigenom visat sig uppen-
bart olämplig att utöva läkaryrket.

Enskilda patienter måste kunna lita på att det läkaren gör är korrekt, men 
också samhället i allmänhet måste kunna lita på att läkaren som i fallet 
ovan utfärdar korrekta intyg. I fallet nedan hade en läkare som begått 
barnpornografibrott utanför yrkesutövningen visserligen ansetts visat sig 
uppenbart olämplig, men vid prövningstillfället ansågs det inte föreligga 
tillräckliga skäl för återkallelse.

I RÅ 2007 ref 10 I hade en läkare dömts för barnpornografibrott varvid 
Socialstyrelsen yrkade att hans legitimation skulle återkallas. HSAN återkal-
lade legitimationen. Länsrätten upphävde det överklagade beslutet om åter-
kallelse. Kammarrätten upphävde länsrättens dom och fastställde HSAN:s 
beslut.

Regeringsrätten anförde att utgångspunkten för bedömningen är att det 
förfarande som läggs den enskilde till last ska vara av sådan art att det kan 
anses ha undergrävt den tillit som allmänheten bör kunna hysa till en legi-
timerad yrkesutövare och hänvisade till äldre förarbetsuttalanden. Vidare 
framhöll Regeringsrätten att beträffande brott utanför yrkesutövningen bör 
en allmän utgångspunkt vara att det är fråga om ett handlande som på ett 
otvetydigt sätt ger uttryck för hänsynslöshet och likgiltighet för inför andra 
människors liv och hälsa. En individuell och samlad bedömning bör dock 
alltid göras. Regeringsrätten påpekade att det brott läkaren gjort sig skyldig 
till var allvarligt och gav ”uttryck för värderingar och en människosyn som 
svårligen låter sig förenas med rollen som läkare”.

Enligt Regeringsrätten fanns det vid tidpunkten för brottet, med hänsyn 
till brottets art och omfattning, anledning att ifrågasätta hans lämplighet 
som läkare. Vidare påpekas att han hade arbetat som läkare i sammanlagt 
tio år varav sex och ett halvt år efter det aktuella brottet. Några anmärk-
ningar mot hans yrkesutövning hade inte framkommit. Sammantaget fann 
Regeringsrätten att det vid prövningstillfället inte förelåg tillräckliga skäl för 
att återkalla legitimationen och upphävde därför kammarrättens dom och 
fastställde länsrättens dom.

Fallen illustrerar det som nu kommit till uttryck i förarbetena avseende 
kriterier för återkallelse av legitimation på grund av allvarligt brott i eller 
utanför yrkesutövningen. Bedömningen av om brottsligheten utgör grund 
för återkallelse ska göras med beaktande av förhållandena vid prövnings-
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tillfället. Å ena sidan anser Regeringsrätten att det brott läkaren i RÅ 2007 
ref 10 I gjort sig skyldig till ger uttryck för värderingar och en människosyn 
som är svåra att förena med rollen som läkare, men å andra sidan ska en 
samlad helhetsbedömning göras av omständigheterna vid prövningstill-
fället. I detta fall hade bland annat mer än sex år förflutit sedan brottet 
begicks. Fallet nedan rörde grov ekonomisk brottslighet utanför yrkesut-
övningen.

I RÅ 2007 ref 10 II hade en läkare dömts till fängelse i sju år för grovt 
skatte bedrägeri, grovt skattebrott, bokföringsbrott och grov oredlighet mot 
borgenär. HSAN återkallade legitimationen. Länsrätten upphävde HSAN:s 
beslut om återkallelse. Kammarrätten avslog Socialstyrelsens överklagande. 

Regeringsrätten framhöll att det endast i undantagsfall kan bli aktuellt 
att ett handlande utanför yrkesutövningen medför återkallelse av legitima-
tionen och att frågan om ett brottsligt förfarande ska tillmätas betydelse bör 
ingå som ett led i en samlad bedömning av alla faktorer som kan ha bety-
delse. En tidigare förseelse förlorar i betydelse om den legitimerade därefter 
visat sig lämplig som legitimationsinnehavare.

Regeringsrätten anförde att den ekonomiska brottslighet som läkaren 
dömts för helt saknade samband med hans utövning av läkaryrket, att den 
inte kunde antas påverka patientsäkerheten, samt inte heller i någon avgö-
rande grad allmänhetens förtroende för honom som läkare eller för sjukvår-
den minskat. Regeringsrätten fann att det som Socialstyrelsen anfört inte 
kunde medföra att läkaren kunde anses uppenbart olämplig att utöva läkar-
yrket och därmed saknades grund för återkallelse av hans legitimation.

Regeringsrätten gjorde bedömningen att det brott som läkaren gjort sig 
skyldig till inte kunde antas påverka patientsäkerheten och inte heller all-
mänhetens förtroende för läkaren eller hälso- och sjukvården. Samman-
taget kan slutsatsen dras att barnpornografibrott anses kunna påverka all-
mänhetens förtroende för läkare och hälso- och sjukvården, men att grov 
ekonomisk brottslighet som inte har samband med läkaryrket åtmins-
tone tidigare inte har ansetts ägnad att i någon avgörande grad påverka 
allmänhetens förtroende. Denna bedömning gjordes emellertid när för-
troendeskadan måste vara sådan att den medförde uppenbar olämplighet. 
Enligt de äldre förarbetena kunde som redan framgått uppenbar olämp-
lighet som grund för återkallelse således ha visats såväl inom som utanför 
yrkesutövningen. Uppenbar olämplighet inom yrkesutövningen ansågs 
kunna visas genom grov oskicklighet i form av ett allvarligt misstag eller 
flera försummelser av mindre allvarlig art. Uppenbar olämplighet utom 
yrkesutövningen kunde som nämnts visats genom allvarligt brott mot 
annans hälsa och därmed kunde skäl för återkallelse av legitimation anses 
föreligga. Utgångspunkten, vid en samlad bedömning av samtliga fak-
torer i det enskilda fallet, var om förfarandet kunde anses ha undergrävt 
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den tillit allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare. 
Dessa förarbetsuttalanden har senare varit vägledande för HSAN och 
domstolarna och anses gälla även idag.1026

Av förarbetena till PSL framgår numera att med formuleringen brott 
som är ägnat att påverka förtroendet avses till exempel brott mot annans 
liv eller hälsa, narkotikabrott, sexualbrott samt barnpornografibrott.1027 
Vidare framhålls att även förfalskningsbrott, osant intygande eller mened 
kan anses utgöra brott som är ägnade att påverka förtroendet för den 
legitimerade eftersom det i den enskildes yrkesutövning i stor utsträck-
ning ingår att utfärda intyg av olika slag. En helhetsbedömning av alla 
relevanta omständigheter ska göras vid bedömningen av om ett brott i 
det enskilda fallet ska anses som allvarligt. Enligt förarbetena ska aspekter 
som brottslighetens art, brottets straffvärde, påföljden, omständigheter-
na kring brottet, gärningsmannens motiv för brottet vägas in i bedöm-
ningen om det är fråga om ett allvarligt brott eller inte.1028 I PSL sänks 
kraven något, eftersom det numera räcker att brottsligheten är ”ägnad att 
påverka förtroendet”.

Vidare anförs i förarbetena att det för att den legitimerade ska anses ha 
gjort sig skyldig till brott krävs att det föreligger en lagakraftvunnen dom, 
ett godkänt strafföreläggande eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 
20:7 RB eller motsvarande.1029 I detta sammanhang bör möjligheten att 
interimistiskt återkalla legitimationen nämnas. Enligt 8:6 första stycket 
PSL ska legitimationen återkallas fram till dess frågan om återkallelse prö-
vats slutligt om det finns sannolika skäl för återkallelse. Detta gäller dock 
endast om det behövs för att trygga patientsäkerheten eller det annars 
är nödvändigt från allmän synpunkt. Jag återkommer till interimistisk 
återkallelse av legitimation i avsnitt 6.5.3.7.

Enligt 8:3 andra stycket PSL får återkallelse underlåtas om det finns 
särskilda skäl. Enligt förarbetena kan sådana särskilda skäl till exempel 
anses föreligga om det passerat avsevärd tid från det att brottet begicks till 
dess att frågan om återkallelse prövas.1030 Som exempel anges vidare att 
om vissa personliga förhållanden såsom sjukdom, missbruk eller sociala 
missförhållanden lett till den brottsliga gärningen och dessa omständig-
heter inte längre kvarstår vid prövningen av frågan om återkallelse av legi-
timationen, kan särskilda skäl att underlåta återkallelse anses föreligga. 

1026 Prop 2009/10:210 s 233.
1027 A prop s 112.
1028 A prop s 233.
1029 A st.
1030 A prop s 113 och 233.
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Användningen av denna undantagsregel ska, enligt förarbetena, beträf-
fande de grövsta brotten ske med restriktivitet.

Vid en jämförelse med grunden för prövotid i 8:1 första stycket andra 
punkten PSL, där det stadgas att prövotid ska föreskrivas om den legiti-
merade i eller i samband med yrkesutövningen har gjort sig skyldig till 
brott som är ägnat att påverka förtroendet för henne, kan flera skillnader 
konstateras. För att prövotid ska komma i fråga ska brottet ha skett i eller 
i samband med yrkesutövningen medan brottet beträffande återkallelse 
kan ha skett såväl i som utanför yrkesutövningen, vilket är en kodifiering 
av vad som sagts i förarbetena till äTL och som även tillämpats av HSAN 
och domstolarna. Vidare ska det för återkallelse vara fråga om ett allvar-
ligt brott som är ägnat att påverka förtroendet medan det för prövotid är 
tillräckligt att ett brott är begånget om det är ägnat att påverka förtroen-
det.

Det faktum att det numera finns en återkallelsegrund för de fall där 
den legitimerade i eller utanför yrkesutövningen har begått ett allvarligt 
brott, kan sannolikt underlätta för tillsynsmyndigheten att yrka återkal-
lelse av legitimation på grund av brott utanför yrkesutövningen istället 
för att som tidigare hävda att personen i fråga genom brottet visat sig 
uppenbart olämplig att utöva yrket. Samtidigt kan rättsläget för legitime-
rade anses ha tydliggjorts genom att en särskild grund för allvarliga brott 
i eller utanför yrkesutövningen har införts i lag.

6.5.3.4 På annat sätt uppenbart olämplig att utöva yrket
Om den legitimerade på annat sätt, än genom grov oskicklighet eller grov 
brottslighet, visat sig uppenbart olämplig att utöva sitt yrke ska legitima-
tionen i enlighet med 8:3 första stycket tredje punkten PSL återkallas. 
Utgångspunkten för återkallelse enligt denna grund är att det olämpliga 
förfarandet har undergrävt den tillit allmänheten har rätt att hysa till 
en legitimerad yrkesutövare.1031 även händelser som ligger utanför den 
egentliga yrkesutövningen kan medföra sådan bristande tillit. I förarbete-
na anförs att bestämmelsen ska tillämpas på samma sätt som i LYHS.1032 
Som framgått ska dock återkallelse på grund av allvarlig brottslighet fort-
sättningsvis ske med stöd av 8:3 första stycket andra punkten PSL. Som 
exempel på uppenbar olämplighet anges att den legitimerade systema-
tiskt undanhåller sig Socialstyrelsens tillsyn.1033

1031 Prop 2009/10:210 s 111.
1032 A prop s 233.
1033 A st.
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I HSAN:s årsredovisning uppges att det hittills i praktiken är brottslighet 
utanför tjänsteutövningen som legat till grund för återkallelse där någon 
ansetts uppenbart olämplig att utöva yrket.1034 I och med den nya återkal-
lelsegrunden i 8:3 första stycket andra punkten PSL kommer så  ledes fråga 
om återkallelse på grund av brott i eller utanför yrkesutövningen inte längre 
att prövas genom ”uppenbart olämplighetsgrunden”. Återkallelse enligt 
den senare grunden kommer i framtiden förmodligen i huvudsak röra fall 
där den enskilde undanhåller sig Socialstyrelsens tillsyn.

Uppenbar olämplighet krävs för återkallelse av legitimation till skillnad 
från förutsättningarna för prövotid där det räcker att den legitimerade 
kan befaras vara olämplig att utöva yrket. Dessa olämplighetsgrunder kan 
anses fånga in det som inte uttryckligen stadgats i de andra grunderna för 
återkallelse respektive prövotid.

6.5.3.5 Sjukdom eller liknande omständighet
Om den legitimerade på grund av sjukdom eller någon liknande omstän-
dighet inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande ska legitimationen i enlig-
het med 8:4 första stycket första punkten PSL återkallas. Bestämmelsen 
är avsedd att tillämpas på samma sätt som motsvarande bestämmelse i 
LYHS.1035 I äTL:s förarbeten framhålls att det främst är psykisk sjukdom 
som kommer ifråga eftersom det då ofta finns brister i sjukdomsinsik-
ten.1036 Vidare anförs att missbruk av alkohol eller narkotika som med-
fört att den legitimerade inte längre kan utöva sitt yrke tillfredsställande 
kan jämställas med sjukdom. Det framhålls också att även om det inte 
finns någon övre åldersgräns för en läkares behörighet kan åldersföränd-
ringar medföra att yrkesutövaren inte längre kan utöva sitt yrke på ett 
tillfredsställande sätt.

Om det finns anledning att anta att legitimationen ska återkallas enligt 
8:4 första stycket första punkten PSL, får den legitimerade föreläggas att 
låta sig undersökas av den läkare som HSAN anvisar. I bestämmelsens 
andra stycke föreskrivs att om ett föreläggande om läkarundersökning 
har beslutats ska legitimationen återkallas fram till dess frågan om åter-
kallelse prövats slutligt. Detta gäller dock endast om det behövs för att 
trygga patientsäkerheten eller det annars är nödvändigt från allmän syn-
punkt. Enligt tredje stycket ska legitimationen återkallas om den legi-

1034 HSAN Årsredovisning 2010 s 15.
1035 Prop 2009/10:210 s 234. I förarbetena till LYHS hänvisas till 7 § DpL och i förarbe-
tena till DpL hänvisas till 7 § äTL, vilket medför att förarbetena till äTL fortfarande är 
gällande.
1036 Prop 1978/79:220 s 53.
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timerade yrkesutövaren inte följt föreläggandet om läkarundersökning 
inom ett år från det att hon fick del av föreläggandet. I förarbetena till 
DpL anförs att återkallelse endast får ske om den legitimerade vägrat att 
följa föreläggandet.1037 Om den enskilde har vidtagit åtgärder för att följa 
föreläggandet kan resultatet från undersökningen inväntas. Till exempel 
kan den enskilde ha beställt tid för läkarundersökning, men på grund av 
kötider ännu inte hunnit göra undersökningen.

Under år 2009 återkallades 21 legitimationer på grund av sjukdom 
eller liknande omständighet som i praktiken innebar missbruk.1038 Där-
utöver återkallades två legitimationer på grund av att den legitimerade 
inte låtit sig läkarundersökas. Av HSAN:s årsredovisning för 2010 fram-
går att endast sju legitimationer återkallades på grund av sjukdom eller 
liknande omständighet.1039 Under 2010 återkallades en legitimation på 
grund av att den legitimerade inte låtit sig undersökas. Sjukdom eller 
liknande omständighet utgör som redan nämnts den vanligaste grunden 
för återkallelse av legitimation.

Som framgått kan alkoholmissbruk utgöra grund för återkallelse av 
legitimation under förutsättning att missbruket påverkar den legitimera-
des sätt att utöva yrket.

I RÅ 1999 ref 15 yrkade Socialstyrelsen i anmälan till HSAN i första hand 
att en legitimerad läkare på grund av alkoholproblem skulle låta sig läkar-
undersökas och att hans legitimation interimistiskt skulle återkallas. I andra 
hand yrkades att läkaren skulle åläggas disciplinpåföljd och att hans behö-
righet att förskriva narkotiska läkemedel skulle dras in. HSAN beslutade 
att läkaren skulle låta sig läkarundersökas och hans legitimation återkalla-
des interimistiskt. Mot bakgrund av utlåtandet över läkarens hälsotillstånd 
yrkade Socialstyrelsen att läkarens legitimation skulle återkallas slutligt 
eftersom han både visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket och på grund 
av sjukdom inte kunde utöva yrket tillfredsställande.

HSAN konstaterade att läkarens medicinska behandlingar av vissa pa tien-
ter och förskrivningar av narkotiska och andra beroendeframkallande läke-
medel till dessa patienter gjorts i strid mot vetenskap och beprövad erfa-
renhet. Vidare ansågs vissa intyg vara bristfälliga samt att det fanns brister 
avseende läkarens journalföring. Mot bakgrund av detta fann HSAN läkaren 
uppenbart olämplig att utöva yrket. Därutöver hade utredningen avseende 
läkarens hälsotillstånd gett tillräckligt stöd för påståendet att han på grund 
av sjukdom eller liknande omständighet inte kunde utöva sitt yrke tillfreds-
ställande. Läkarens legitimation återkallades således av HSAN.

1037 Prop 1993/94:149 s 123.
1038 HSAN Årsredovisning 2009 s 16.
1039 HSAN Årsredovisning 2010 s 15.
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Kammarrätten fann att de anmärkningar som kunde riktas mot läkarens 
behandling av vissa patienter var allvarliga, men att felen inte var av sådan 
art och omfattning att läkaren visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket. 
Inte heller beträffande läkarens hälsotillstånd fanns tillräckliga skäl att åter-
kalla legitimationen. Enligt kammarrätten kunde de fel som läkaren gjort 
sig skyldig till inte anses som ringa och inte heller ursäktliga varför han 
ålades  en varning. Vidare ansåg domstolen att läkaren inte visat sådan påtag-
lig oaktsamhet och brist på omdöme att hans förskrivningsrätt borde dras 
in eller begränsas.

Regeringsrätten anförde att alkoholism inte i sig kan anses utgöra grund 
för återkallelse av legitimation, utan den frågan uppkommer först när en 
läkares alkoholism leder till att hon inte kan utöva yrket tillfredsställande. 
Man kan inte heller presumera att en läkare som lider av alkoholism inte 
kan uppfylla yrket tillfredsställande. Konkreta omständigheter bör kunna 
åberopas som stöd för att läkarens alkoholism påverkar yrkesutövningen och 
därmed hotar patientsäkerheten. Regeringsrätten anslöt sig till kammarrät-
tens bedömning att det inte fanns skäl att återkalla legitimationen på grund 
av alkoholism. Avseende läkarens förskrivning fann Regeringsrätten inte att 
läkaren skulle ha varit grovt oskicklig vid utövningen av yrket och inte heller 
att han på annat sätt visat sig uppenbart olämplig. Tillräckliga skäl för att 
återkalla legitimationen ansågs således inte föreligga. Det ansågs inte heller 
att tillräckliga skäl förelåg för att dra in eller begränsa läkarens behörighet att 
förskriva narkotiska preparat.

Fallet visar att det inte är tillräckligt att ett alkoholmissbruk föreligger för 
att återkallelse av legitimation ska bli aktuell. Det krävs konkreta omstän-
digheter som visar att missbruket medför att den legitimerade inte kan 
utöva yrket tillfredsställande och därmed riskerar patientsäkerheten. Nar-
kotikamissbruk kan också utgöra grund för återkallelse av legitimation. 
Missbruket kan även ge upphov till missbruksrelaterad brottslighet som i 
sin tur kan medföra att den legitimerade anses vara uppenbart olämplig, 
se fallet nedan.

I RÅ 2000 ref 10 var det fråga om återkallelse av legitimation som sjukskö-
terska på grund av bland annat grov brottslighet, narkotikamissbruk och till 
missbruket relaterad brottslighet under yrkesutövningen. Sjuksköterskan var 
tidigare dömd till fängelsestraff för grova våldsbrott. Han hade tjänstgjort 
som sjuksköterska i Sverige, Danmark och Norge. Under sin tjänstgöring 
hade han bland annat stulit läkemedel och dömts för grov stöld, narkotika-
brott och urkundsförfalskning. HSAN återkallade sjuksköterskans legitima-
tion, men kammarrätten undanröjde HSAN:s beslut om återkallelse.

Regeringsrätten anförde att en legitimerads lämplighet i första hand bör 
grundas på de förhållanden som är aktuella vid prövningstillfället, men att 
det kan finnas anledning att även beakta omständigheter som ligger längre 
tillbaka i tiden. En samlad bedömning får göras av alla faktorer som kan 
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inverka på frågan om yrkesutövarens lämplighet. Regeringsrätten fann att 
det vid tidpunkten för såväl HSAN:s beslut som kammarrättens dom fanns 
skäl att återkalla sjuksköterskans legitimation på grund av uppenbar olämp-
lighet för yrket.

En förutsättning för att vid en senare prövning kunna betros med legi-
timation är enligt Regeringsrätten att en relativt lång period bör ha förflu-
tit under vilken sjuksköterskan förhållit sig på ett sådant sätt att det med 
någorlunda säkerhet kan sägas att hon kommit tillrätta med de förhållanden 
som gjort henne olämplig. Regeringsrätten framhåller att en rimlig utgångs-
punkt är att prövningen omfattar åtminstone en treårsperiod (liksom för 
föreskrift om prövotid). Omständigheter i det enskilda fallet kan motivera 
såväl en längre anmärkningsfri period som en kortare.

Vid tidpunkten för Regeringsrättens prövning ansågs det sammantaget 
inte föreligga tillräckliga skäl att återkalla sjuksköterskans legitimation på 
grund av uppenbar olämplighet eller bristande förmåga att utöva sjukskö-
terskeyrket.1040

I fallet slår Regeringsrätten fast att det vid prövningen ska ha förflutit en 
anmärkningsfri period om minst tre år, men att det kan förekomma vari-
ationer. Utgångspunkten att den anmärkningsfria perioden ska omfatta 
minst tre år kan jämföras att med föreskrift om prövotid omfattar tre år. 
Tre års prövotid ska föreskrivas om det kan befaras att legitimerade på 
grund av sjukdom eller liknande förhållande inte kommer att kunna utöva 
sitt yrke tillfredsställande, vilket skiljer sig från att det för återkallelse av 
legitimation på grund av sjukdom eller liknande förhållande förutsätts 
att den legitimerade inte kan utöva yrket tillfredsställande.

6.5.3.6  Olämplig under prövotiden och underlåtelse att följa 
 prövotidsplan 

Enligt 8:4 första stycket andra punkten PSL ska legitimationen återkallas 
om den legitimerade har meddelats prövotid och under prövotiden på 
nytt visat sig olämplig att utöva sitt yrke. I PSL finns en nyansskillnad 
jämfört med 5:7 första stycket fjärde punkten LYHS där det stadgades 
att legitimationen skulle återkallas om den legitimerade ålagts prövotid 
och under prövotiden på nytt varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke 
eller på annat sätt visat sig olämplig att utöva yrket. Nu är det tillräckligt 
att den legitimerade på nytt visat sig olämplig under prövotiden för att 
återkallelse av legitimation ska kunna aktualiseras. I förarbetena anförs 
att det på samma sätt som tidigare saknas betydelse om det inträffade 

1040 Två regeringsråd var skiljaktiga och ansåg att det torde krävas att en längre anmärk-
ningsfri tid förflutit för att de skulle ändra inställning i lämplighetsfrågan.
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motsvarar det som föranledde prövotiden.1041 Genom att en legitimerad 
person föreskrivits en prövotid om tre år, ställs denna person under sär-
skild bevakning från samhällets sida.

I HSAN:s årsredovisning från 2009 uppges att en legitimation åter-
kallats på grund av att den legitimerade under prövotiden på nytt varit 
oskicklig.1042 Under år 2010 återkallades inte någon legitimation på 
grund av ny oskicklighet under prövotiden.1043

Av 8:4 första stycket tredje punkten PSL framgår att legitimationen 
ska återkallas om den legitimerade har meddelats prövotid med en prövo-
tidsplan och underlåtit att följa planen. Denna återkallelsegrund är ny. 
Enligt förarbetena ska legitimationen som huvudregel återkallas om det 
i prövotidsplanen till exempel uppställts krav på att den legitimerade ska 
genomgå behandling för sitt missbruk och hon inte har följt detta.1044 
Detta ställer höga krav på såväl Socialstyrelsens utformning av prövotids-
planen liksom uppföljningen av densamma.

6.5.3.7 Interimistisk återkallelse av legitimation 
Om det finns sannolika skäl för återkallelse på grund av grov oskicklig-
het, allvarligt brott i eller utanför yrkesutövningen, olämplighet under 
prövotiden eller underlåtelse att följa en prövotidsplan ska legitimationen 
i enlighet med 8:6 PSL återkallas fram till dess att frågan om återkal-
lelse har prövats slutligt. Detta gäller dock endast om det behövs för att 
trygga patientsäkerheten eller det annars är nödvändigt från allmän syn-
punkt. Ett sådant interimistiskt beslut gäller högst i sex månader, men 
kan, om det föreligger särskilda skäl, förlängas en gång med ytterligare 
sex månader. 

Eftersom handläggningen av behörighetsärenden kan dra ut på tiden 
är det ur patientsäkerhetssynpunkt mycket viktigt att patienterna skyd-
das mot en person som av någon anledning anses olämplig att utöva 
yrket. Möjligheten att interimistiskt återkalla legitimationen kan därför 
anses ha stor betydelse för patientsäkerheten.

I förarbetena anförs att med formuleringen nödvändigt från allmän 
synpunkt till exempel avses att tillgodose det allmännas intresse av en rik-
tig tillämpning av systemen med läkarvårdsersättningar och socialförsäk-
ringsförmåner.1045

1041 Prop 2009/10:210 s 114 och 234.
1042 HSAN Årsredovisning 2009 s 16.
1043 HSAN Årsredovisning 2010 s 15.
1044 Prop 2009/10:210 s 234.
1045 A prop s 235.
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6.5.3.8 Återkallelse på egen begäran
Legitimationen ska enligt 8:4 första stycket fjärde punkten PSL återkallas 
om den legitimerade själv begär det och det inte finns hinder mot åter-
kallelse ur allmän synpunkt. I förarbetena anförs att hinder mot återkal-
lelse ur allmän synpunkt kan föreligga vid krig eller krigsfara eftersom 
samhällsintresset då kan väga över den enskildes intresse av att inte längre 
vara legitimerad.1046 

Av 2010 årsredovisning framgår att HSAN återkallat en legitimation 
på den legitimerades egen begäran.1047 Detta kan jämföras med att 15 
legitimationer återkallades på egen begäran under 2009.1048

Av vilka orsaker skulle en legitimerad person vilja ansöka om återkal-
lelse av legitimationen? Sannolikt sker vissa ansökningar om återkallelse 
av legitimationen till följd av önskemål om att ägna sig åt alternativmedi-
cinska behandlingar som strider mot kraven på vetenskap och beprövad 
erfarenhet i 6:1 PSL. Andra orsaker att själv begära återkallelse av legiti-
mation skulle kunna utgöras av taktiska skäl för att förekomma Social-
styrelsens individtillsyn, eftersom det torde vara lättare att återfå en ny 
legitimation om man själv har ansökt om återkallelse än om HSAN prö-
var ärendet efter anmälan av Socialstyrelsen. Det kan också röra sig om 
pensionerade läkare som inte längre vill konsultera patienter och före-
skriva läkemedel, men har svårt att säga nej till släkt, vänner och gamla 
kända patienter.

6.5.3.9 Återkallad ursprungslegitimation
Det kan förekomma att en person har fått svensk legitimation som grun-
dats på en auktorisation i ett annat EES-land. Patientsäkerhetsproblem 
skulle kunna uppstå om denna persons ursprungliga auktorisation åter-
kallas och den svenska legitimationen kvarstår. Det skulle få till följd att 
personen skulle anses olämplig att inneha legitimation i ursprungslan-
det och samtidigt fritt kunna utöva yrket i Sverige. Av 8:5 PSL fram-
går att legitimationen ska återkallas om en person som fått sin legitima-
tion i Sverige på grund av auktorisation i en annan stat inom EES eller i 
Schweiz, har förlorat sin auktorisation. År 2009 återkallades en legitima-
tion på denna grund, under år 2010 återkallades inte någon legitimation 
på denna grund.1049

1046 Prop 2009/10:210 s 115.
1047 HSAN Årsredovisning 2010 s 15.
1048 HSAN Årsredovisning 2009 s 16.
1049 A st och HSAN Årsredovisning 2010 s 15.
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6.5.4 Återkallelse av annan behörighet
Annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården än legi-
timation som meddelats enligt fjärde kapitlet PSL, ska enligt 8:8 PSL 
återkallas om den som fått behörigheten varit 1) oskicklig vid utövningen 
av yrket, 2) i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett 
allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för henne, eller 3) på 
annat sätt visat sig olämplig att utöva yrket. Återkallelse av annan behörig-
het ska även ske om den som fått behörigheten inte kan utöva yrket till-
fredsställande på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet.

I förarbetena till PSL anförs att det främst är tidsbegränsade förord-
nandebehörigheter som avses i bestämmelsen.1050 I DpL:s förarbeten 
framhålls att det i huvudsak är två situationer där tidsbegränsade för-
ordnanden kan komma i fråga.1051 Sådana förordnanden utfärdas för att 
möjliggöra den praktiska utbildning som allmäntjänstgöringen utgör och 
som är en förutsättning för läkarlegitimation. Ett tidsbegränsat förord-
nande kan också utfärdas för att fullgöra ett kortare vikariat i de situatio-
ner någon legitimerad inte finns att tillgå.

Om det finns grundad anledning att anta att behörigheten bör återkal-
las, får den enligt 8:9 PSL återkallas för tiden till dess frågan om återkal-
lelse har prövats slutligt. Med hänsyn till patientsäkerheten är det viktigt 
att en sådan behörighet återkallas om den som fått behörigheten visar sig 
olämplig.1052

6.5.5 Begränsning av förskrivningsrätt
Många vårdskador är läkemedelsrelaterade. Om en läkare eller tandläkare 
missbrukar sin behörighet att förskriva narkotiska läkemedel, andra sär-
skilda läkemedel, alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit, ska denna 
behörighet i enlighet med 8:10 PSL dras in eller begränsas. I förarbe-
tena till DpL anförs att bestämmelsen syftar till att förhindra att för-
skrivningsrätt används till att underhålla eget eller andras missbruk.1053 
Vidare framhålls att förskrivningsrätten kan begränsas på flera olika sätt, 
till exempel genom att vissa angivna läkemedel inte får skrivas ut eller 
endast lämnas ut på visst eller vissa apotek.

Det förekommer att vissa läkare känner sig pressade av släkt och vän-
ner eller påstridiga patienter att förskriva till exempel narkotiska läkeme-

1050 Prop 2009/10:210 s 236.
1051 Prop 1993/94:149 s 101.
1052 A prop s 103.
1053 A prop s 124.
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del. Det är i sådana fall som den enskilde själv begär att HSAN ska dra in 
eller begränsa förskrivningsrätten.

Om det finns misstanke om missbruk får behörigheten i enlighet med 
8:11 PSL dras in eller begränsas till dess frågan om indragningen eller 
begränsningen av behörigheten prövats slutligt. Ett sådant beslut gäller i 
högst sex månader men om det finns särskilda skäl får det förlängas med 
ytterligare sex månader. Behörigheten får också dras in om läkaren eller 
tandläkaren själv begär det. Under år 2010 ålades 17 läkare begränsning 
av förskrivningsrätten.1054

6.5.6 Återfående av legitimation och annan behörighet
När en person erhåller sin legitimation för första gången utfärdas den av 
Socialstyrelsen, 3:10 PSL. På anmälan av Socialstyrelsen kan legitima-
tionen under vissa förutsättningar återkallas av HSAN som i enlighet 
med 8:13 PSL också är behörig myndighet att efter ansökan från den 
enskilde pröva om förutsättningar för att utfärda en ny legitimation före-
ligger. Om en legitimation har återkallats eller en behörighet att förskriva 
narkotiska, andra särskilda läkemedel eller alkoholhaltiga läkemedel eller 
teknisk sprit har dragits in eller begränsats ska en ny legitimation respek-
tive behörighet enligt 8:12 PSL efter ansökan, meddelas under förutsätt-
ning att kraven i fjärde kapitlet PSL är uppfyllda.

I förarbetena till DpL framhölls att HSAN kunde utfärda ny legi-
timation eller behörighet under förutsättning att de förhållanden som 
motiverat återkallelsen av legitimationen inte längre förelåg.1055 Vidare 
framgick att det var yrkesutövaren som måste visa att hon åter kunde 
anförtros de uppgifter som ingripandet gällt. I äTL:s förarbeten anfördes 
att det skulle avgöras från fall till fall om förhållandena var sådana att ny 
legitimation kunde meddelas.1056 Vidare påpekades att prövningen inte 
kunde begränsas till situationer där skälet för återkallelse kvarstod utan 
att en samlad bedömning av personens förmåga att utöva yrket tillfreds-
ställande skulle göras.

Lydelsen i PSL skiljer sig från bestämmelsens lydelse i den nu upphäv-
da 5:13 LYHS där det föreskrevs att ny legitimation skulle meddelas efter 
ansökan när förhållandena medgav det. I förarbetena till bestämmelsen i 
PSL anförs att det i praktiken har visat sig mycket svårt för en delegitime-
rad person att få en ny legitimation, i synnerhet i de fall legitimationen 

1054 HSAN Årsredovisning 2010 s 13.
1055 Prop 1993/94:149 s 125.
1056 Prop 1978/79:220 s 55.
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återkallats på grund av uppenbar olämplighet.1057 På förslag av Lagrådet 
fick bestämmelsen sin nuvarande lydelse. Lagrådet anförde att frågan om 
ny legitimation bör prövas mer förutsättningslöst.1058

6.5.7 Sammanfattning 
De allra flesta som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen utför ett gott 
arbete och bidrar till god och säker vård. Det finns dock personer som av 
olika anledningar kan anses vara olämpliga att utöva yrket eller som kan 
befaras vara olämpliga, och därför måste ”avlägsnas” från vården eller sät-
tas under prövotid. De intresseavvägningar som aktualiseras, det vill säga 
den legitimerades rätt att utöva sitt yrke och patientens eller allmänhe-
tens intresse av att inte utsättas för patientsäkerhetsrisker genom att möta 
olämpliga personer i vården, har medfört att lagstiftaren har reglerat vilka 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att behörighetsinskränkande 
skyddsåtgärder ska kunna vidtas. HSAN prövar dessa ärenden som första 
instans och därmed har myndigheten en viktig funktion i kvalitetssäk-
ringssystemet.

Det bör dock påpekas att HSAN:s prövning förutsätter Socialstyrel-
sens anmälan till myndigheten. Som framgått i avsnitt 6.5.3.1 åter kallade 
HSAN 19 legitimationer år 2010, till skillnad mot hela 47 återkallade 
legitimationer år 2009. Denna markanta minskning torde inte bero på 
att HSAN ändrat sin praxis utan snarare på att Socialstyrelsen inte anmält 
så många personer till HSAN. Som framgår av tabellen i avsnitt 6.4.8.3 
minskade Socialstyrelsens yrkande om återkallelse av legitimation från 
34 ärenden år 2009 till 22 år 2010. Frågan är om denna minskning av 
anmälningar är ett medvetet ställningstagande av Socialstyrelsen liksom 
den inställning man tidigare uppgett avseende den minskade anmälnings-
frekvensen till HSAN i disciplinansvarsärenden.1059 I Patientsäkerhetsut-
redningens betänkande anförs att Socialstyrelsen menar att det sällan med 
hänsyn till patientsäkerheten finns skäl att aktualisera frågan om disciplin-
ansvar och att detta medfört en minskad anmälningsfrekvens till HSAN. 
Kanske har tillsynsmyndigheten anammat detta synsätt även beträffande 
behörighetsärenden?

Det kan konstateras att det i PSL införts vidgade möjligheter att ålägga 
en legitimerad person prövotid eller återkalla hennes legitimation. Bland 
annat framgår numera tydligt att brott i eller utanför yrkesutövningen 
kan utgöra grund för återkallelse av legitimation. Beträffande prövotid 

1057 Prop 2009/10:210 s 115.
1058 A prop s 396 och 116.
1059 SOU 2008:117 s 238.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   362 2011-10-06   09.07



363

kan sådan åläggas om den legitimerade begått ett brott i eller i samband 
med yrkesutövningen. Prövotid syftar till att förhindra att återkallelse 
av legitimation sker, vilket tillgodoser den legitimerades intresse av att 
kunna utöva yrket.1060 Prövotid syftar också till att värna patientsäker-
heten, vilket tillgodoser patientens och även samhällets intressen av god 
och säker vård.1061

Genom PSL har patientsäkerheten tydligare satts i fokus, vilket är posi-
tivt från såväl patientsäkerhets- som kvalitetssäkringssynpunkt. Bland annat 
har det i PSL införts fler grunder för att föreskriva prövotid. I förarbetena 
påpekas att eftersom syftet med prövotid är att förebygga en framtida åter-
kallelse av legitimation bör därför bestämmelserna om prövotid så tydligt 
som möjligt motsvara förutsättningarna för återkallelse av legitimation, 
som dock kräver allvarlig brottslighet, grov oskicklighet och så vidare.1062 

En nyhet som måste anses gagna både den legitimerades intressen och 
patientsäkerheten är kravet på att i beslut om prövotid även besluta en 
prövotidsplan. Den enskilde har ansvar för att uppnå de krav som ställs 
i planen och Socialstyrelsen ska genom uppföljning kontrollera detta. På 
så sätt finns större chans att förebygga återkallelse av legitimationen och 
den enskilde kan fortsätta att arbeta inom hälso- och sjukvården utan att 
patientsäkerheten riskeras. Ett framgångsrikt resultat är förstås av  hängigt 
av en väl avvägd prövotidsplan som följs upp på ett ändamålsenligt sätt 
av tillsynsmyndigheten. Det finns viss risk för skillnader avseende de sex 
regionala tillsynsenheternas tillämpning av såväl utformning av prövo-
tidsplan som uppföljning av densamma. Risken för stora skillnader av -
seende utformningen av prövotidsplanerna kan dock sannolikt motverkas 
av att det är HSAN som fastställer planerna. Socialstyrelsens uppföljning 
av följsamheten till prövotidsplanerna ställer större krav på Socialstyrel-
sens redan ansträngda personella resurser.

Flera faktorer bidrar till ökad patientsäkerhet. Genom PSL har det bli-
vit obligatoriskt att föreskriva om prövotid om förutsättningarna för det 
är uppfyllda. Denna ändring ger en signal om att samhället ställer krav på 
den enskilde yrkesutövare som av någon anledning inte utövar sitt yrke 
på ett tillfredsställande sätt. Ur patientsäkerhetssynpunkt är det bra att 
det införts utökade möjligheter att föreskriva prövotid.

Legitimationen utgör en garanti för att innehavaren har en viss kom-
petens och att hon besitter vissa personliga egenskaper. Bestämmelserna 
om återkallelse av legitimation syftar till att skydda patienten mot en 
yrkesutövare som inte längre kan anses utöva sitt yrke på ett godtagbart 

1060 Prop 2009/10:210 s 103 med hänvisning till prop 1997/98:109 s 113 f.
1061 Prop 2009/10:210 s 106.
1062 A prop s 105.
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sätt eller som på något annat sätt är olämplig för yrket. Eftersom återkal-
lelse av legitimation i praktiken innebär ett yrkesförbud för den legitime-
rade yrkesutövaren ställs stränga beviskrav för att återkallelse ska kunna 
ske. Enligt domstolspraxis krävs att det vara fråga om styrkta konkreta 
händelser för återkallelse. Ett viktigt rekvisit är också huruvida förfaran-
det kan anses ha undergrävt den tillit som allmänheten har rätt att hysa 
till en legitimerad yrkesutövare.

6.6 Patientnämnderna
6.6.1 Inledning
Som redan nämnts i avsnitt 2.4.3 framgår av 1 § PNL att det i varje 
landsting och kommun ska finnas en eller flera nämnder med uppgift 
att stödja och hjälpa patienter inom hälso- och sjukvård som bedrivs av 
landsting eller enligt avtal med landsting samt sådan hälso- och sjukvård 
som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner. Patient-
nämndernas specifika uppgifter regleras i 2 § PNL där det inledningsvis 
stadgas att nämnderna utifrån synpunkter och klagomål ska stödja och 
hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patient-
säkerhet i hälso- och sjukvården. Till följd av den utvärdering av patient-
nämndernas verksamhet som Patientsäkerhetsutredningen genomfört 
anför rege ringen i förarbetena till PSL att det finns skäl att tydliggöra 
sambandet mellan patientnämndernas verksamhet och en hög patient-
säkerhet.1063 Därför infördes ett förtydligande i 2 § PNL enligt vilket 
patientnämnderna också ska bidra till hög patientsäkerhet. I bestämmel-
sen åläggs patientnämnderna att hjälpa patienter att få den information 
de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården, 
främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter 
att vända sig till rätt myndighet och rapportera iakttagelser och avvikelser 
av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter. Vidare stad-
gas att patientnämnderna ska informera allmänheten, hälso- och sjuk-
vårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet.

Ett av syftena med inrättandet av patientnämnder – tidigare förtro-
endenämnder – var att de skulle utgöra en komplettering till HSAN.1064 
Nämndernas funktion som länk mellan patienten och hälso- och sjukvår-

1063 Prop 2009/10:210 s 155 f och s 257. 
1064 I SOU 1997:154 s 205 uttrycks att den ursprungliga tanken var att förtroende-
nämnderna skulle avlasta HSAN avseende sådana ärenden som inte föranletts av fel eller 
försummelse hos personalen utan som har sin grund i bristande information. Se även 
SOU 1978:26 s 12.
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den ansågs också viktig. I förarbetena till PNL framhålls att patientnämn-
derna är lokala och regionala komplement till de olika statliga instanser 
dit patienter kan vända sig om de är missnöjda med vården.1065 Vidare 
anförs att nämndernas styrka ligger i möjligheten att föra dialog med 
företrädare för vården för att på ett tidigt stadium lösa de problem som 
uppkommer, vilket enligt regeringen motiverar att sjukvårdshuvudmän-
nen även i fortsättningen bör ha ansvar för nämndverksamheten. Rege-
ringen understryker också att det ”är av stor vikt att en sådan organisation 
tillskapas att det inte råder någon tvekan om att förtroendenämnderna 
är självständiga i förhållande till dem som beslutar om hälso- och sjuk-
vården”. Nämnderna ska alltså sträva efter att inte upplevas som jäviga av 
vare sig patienter eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Sjukvårdshuvudmännen kan tillsätta en särskild patientnämnd eller 
uppdra åt någon annan nämnd att vara patientnämnd.1066 Ledamöterna i 
patientnämnderna utses av landstinget, och i förekommande fall kommu-
nen. I förarbetena framhålls att nämnden bör ha ett kansli dit en patient 
kan vända sig antingen skriftligen, per telefon eller genom ett personligt 
besök.1067 Vidare anförs att löpande ärenden i regel torde handläggas av 
tjänstemän vid patientnämndens kansli. Principen om den kommunala 
självstyrelsen medför att det är landstingen och kommunerna som själva 
avgör hur stora resurser som ska avsättas till patientnämnderna. Detta 
leder till att förutsättningarna i fråga om resurstilldelning och omfattning 
för landets patientnämnder kan skilja sig åt i väsentlig grad. I förläng-
ningen kan detta medföra att patienter inte kan få stöd och hjälp på lika 
villkor. Till exempel kan nämnas att Stockholms läns landstings patient-
nämnd år 2006 hade 17 anställda vilket kan jämföras med patientnämn-
derna i Kalmar län, Jämtlands län och i Västernorrland som samma år 
hade en till två anställda.1068 De flesta kommunala patientnämnder hade 
inga särskilda kanslier, utan arbetet sköttes av personer som hade andra 
arbetsuppgifter.

Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation 
genomförde under hösten 1996 en enkätundersökning om hur förtroende-
nämndsverksamheten fungerade.1069 Undersökningen visade att flertalet 
kommuner valt en organisation för förtroendenämndsuppgiften som direkt 
eller indirekt innebar att de förtroendevalda sam tidigt ansvarat för ärenden 
som rörde hälso- och sjukvården.1070 I propositionen framhåller regeringen 

1065 Prop 1998/99:4 s 36.
1066 Prop 1991/92:148 s 15.
1067 Prop 1978/79:220 s 32.
1068 SOU 2008:117 s 389.
1069 SOU 1997:154 s 206 ff och s 353 ff (bilaga 4).
1070 A bet s 211 och prop 1998/99:4 s 35.
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att detta kan utgöra ett problem när det gäller de förtroendevaldas faktiska 
möjligheter att tillvarata patienternas intressen, men också för allmänhetens 
förtroende för verksamheten.1071 Regeringen påpekar att det även inom 
landstingen förekommer att ledamöterna i förtroendenämnderna förenar 
uppdraget med uppdrag i andra nämnder med ansvar för ärenden som rör 
hälso- och sjukvård.

Det faktum att ledamöter i patientnämnder samtidigt har uppdrag 
i andra nämnder där beslut om hälso- och sjukvården ska fattas, utgör 
ett problem i fråga om den oberoende ställning som patientnämnderna 
ska ha. I Patientsäkerhetsutredningens betänkande nämns emellertid att 
de brister som tidigare förekommit beträffande nämndernas oberoende i 
förhållande till de som beslutar om hälso- och sjukvården, inte kan sägas 
föreligga idag.1072 Däremot pekar Patientsäkerhetsutredningen på att det 
fortfarande förekommer problem beträffande kansliernas storlek. Förut-
sättningarna för patientnämndernas verksamhet i fråga om resurstilldel-
ning är varierande och det innebär att innehållet och omfattningen av de 
enskilda patientnämndernas verksamhet också varierar ganska stort.1073 
Detta är dock en följd av principen om den kommunala självstyrelsen 
som slås fast i såväl grundlag som annan lagstiftning (1:1 RF respektive 
1:1 KL).

ärendena hos landets patientnämnder har ökat sedan år 2000 då rap-
porteringen av patientnämndernas verksamhet startade. År 2000 inrap-
porterades 18 546 ärenden och år 2004 hade antalet ärenden ökat till 
23 973.1074 Under år 2008 uppgick antalet ärenden till 25 000.1075 Det är 
dock oklart huruvida samtliga ärenden rör klagomål eller om det också 
kan röra sig om ärenden av informationskaraktär, eftersom patientnämn-
derna inte registrerar ärenden på ett likartat sätt.

1071 Prop 1998/99:4 s 35.
1072 SOU 2008:117 s 394.
1073 Socialstyrelsen, Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen s 4. Av patient-
nämndernas rapportering framgår att de tre största nämnderna hanterar mellan 3 000 
och 5 000 ärenden vardera under det att av de 10 kommuner som valt att själva svara för 
patientnämndsverksamheten inte rapporterat några ärenden alls.
1074 Socialstyrelsen, Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen s 5. Enligt upp-
gift från byrå direktör Birgitta Wallin, registeransvarig, tillsynskansliet Socialstyrelsen, 
uppgick det totala antalet ärenden under verksamhetsåret 2004 till 23 973 stycken. Den 
senaste publicerade sammanställningen gjordes av Socialstyrelsen år 2002 varför de sist-
nämnda uppgifterna inte finns publicerade. I Socialstyrelsen, Nationell handlingsplan för 
hälso- och sjukvården. Slutrapport s 66 finns emellertid siffror för 2004. 
1075 SOU 2008:117 s 389.
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6.6.2 Rapportera iakttagelser och avvikelser 
Utifrån patienternas synpunkter och klagomål ska patientnämnden bidra 
till kvalitetsutvecklingen och hög patientsäkerhet genom att, enligt 2 § 
första stycket fjärde punkten PNL, rapportera iakttagelser och avvikelser 
av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter. Denna åter-
rapportering utgör en viktig beståndsdel i kvalitetssäkringsarbetet efter-
som vårdgivaren uppmärksammas på eventuella missförhållanden, vilka 
på så sätt kan åtgärdas. Vårdgivaren får också en möjlighet att bedöma 
om de återförda iakttagelserna ska behandlas i den lokala avvikelsehan-
teringen eller om de ska leda till anmälan till Socialstyrelsen eller annan 
myndighet.1076

Patientnämndernas återföring till verksamhetschefer, chefläkare, för-
valtningschefer med flera sker såväl muntligen som skriftligen, löpande i 
samband med handläggningen av olika ärenden eller genom att patient-
nämndernas verksamhetsberättelser sprids till förvaltningsledningar eller 
liknande.1077 Vissa patientnämnder skickar regelmässigt nämndens pro-
tokoll till tjänstemän inom förvaltning och vårdenheter medan andra ger 
muntlig återföring på personalmöten och utbildningsdagar. Det händer 
också att patientnämnder anordnar temadagar och seminarier som riktas 
till verksamhetsföreträdare och politiker.1078

Patientnämnden i Stockholm utgör ett bra exempel på hur patient-
nämndsverksamheten kan bidra till bättre och säkrare vård. Stockholms 
patientnämnd återför sina erfarenheter i enlighet med kravet i PNL till 
berörda vårdgivare, Stockholms läns sjukvårdsområde, hälso- och sjuk-
vårdsnämndens förvaltning, folktandvården, stadsdelsnämnder och övri-
ga kommunala nämnder med flera.1079 Vidare sker återföring till Social-
styrelsen, landstingsstyrelsen, landstingets revisorer med flera. Patient-
nämnden anför också att samarbetet med Hälso- och sjukvårdsnämnden 
har utvecklats de senaste åren och att patientnämndens statistik blivit 
ett självklart underlag i arbetet med vårdöverenskommelser och avtal. 
Patientnämnden i Stockholm uppger att nämndens förebyggande arbete 
har hög prioritet och att nämnden bidrar till ökad kvalitet genom att 
föreslå förbättringsåtgärder i så kallade principärenden.1080 Principären-
den är sådana ärenden där vanligt förekommande eller särskilt allvarliga 
brister belyses.

1076 Prop 1998/99:4 s 45.
1077 Socialstyrelsen, Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen s 8.
1078 A st.
1079 Patientnämnden i Stockholms län, Årsrapport 2010 s 43.
1080 Patientnämnden i Stockholms län, Årsrapport 2008 s 77.
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I sin årsrapport redogör Patientnämnden i Stockholm för det förebyg-
gande arbete som utförts under år 2010.1081 Här bör nämnas att patient-
nämnden sedan 1994 registrerar ärendena i en databas som för närvarande 
innehåller 60 000 ärenden. Databasen utgör en värdefull kunskapskälla 
för vårdens kvalitetssäkringsarbete och under året har initiativ tagits till 
att redan under grundutbildningen av vårdpersonal utnyttja erfarenheter-
na.1082

även Patientnämnderna i Västerbottens läns landsting, Västra Göta-
landsregionen och Region Skåne har utvecklat modeller för systematisk 
återföring till verksamheterna och sjukvårdshuvudmännen.1083 Det före-
kommer att patientnämnders verksamhet granskas på uppdrag av lands-
tingens revisorer. Till exempel har Patientnämnden i Norrbottens läns 
landsting, Landstinget i Västmanland och Örebro läns landsting gran-
skats.1084

Problem avseende tillgänglighet och bemötande är något som också 
uppmärksammas av patientnämnderna. Här bör påpekas att företrädare 
för patientnämnderna uppgett att de ofta stöter på den felaktiga föreställ-
ningen att patientnämndernas ärenden huvudsakligen rör bemötandefrå-
gor.1085 Så är alltså inte fallet. Den största andelen av patientnämndernas 
ärenden rör vård- och behandlingsfrågor.

6.6.3 Rapportera till Socialstyrelsen 
Varje år senast den sista februari ska patientnämnderna i enlighet med 
4 § andra stycket PNL lämna in en redogörelse över verksamheten under 
föregående år till Socialstyrelsen. I 4 § första stycket PNL föreskrivs att 
patientnämnderna ska göra Socialstyrelsen uppmärksam på förhållanden 
som omfattas av myndighetens tillsyn. Det första stycket har lagts till 
för att ålägga patientnämnderna att informera Socialstyrelsen om risker 
för patientsäkerheten som nämnderna får kännedom om i sin verksam-
het när det finns anledning till det och inte endast genom den årliga 

1081 Patientnämnden i Stockholms län, Årsrapport 2010 s 35 ff. Anledningen till att jag 
hänvisar till just Stockholms läns landstings patientnämnd är att det är en av de största 
patientnämnderna vars årsrapporter är lätt tillgängliga via nämndens webbplats; www.
patientnamndenstockholm.se/. 
1082 Patientnämnden i Stockholms län, Årsrapport 2008 s 74.
1083 SOU 2008:117 s 393.
1084 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Revisionsrapport, Patientnämnden Norrbottens 
läns landsting, mars 2006; Revisionsrapport Patientnämnden, Landstinget Västmanland 
oktober 2005 och Revisionsrapport, Patientnämnden, Örebro läns landsting, april 2006.
1085 A bet s 391.
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verksamhetsredogörelsen.1086 I förarbetena anförs också att den informa-
tion som förmedlas bör vara av övergripande slag och inte avse enskilda 
patientärenden för att nämnderna inte ska uppfattas ha en tillsynslik-
nande uppgift.

I förarbetena till PSL betonas att det är avgörande för patientnämnder-
nas funktion att gränsen mot den statliga tillsynen upprätthålls samtidigt 
som ett utökat erfarenhetsutbyte mellan patientnämnderna och Social-
styrelsen kan bidra till en säkrare vård.1087 Den årliga verksamhetsberät-
telsen kommer till användning på regional nivå, men regeringen anser 
att denna informationskälla även ska användas på nationell nivå. Vidare 
anförs att Socialstyrelsen och patientnämnderna gemensamt bör svara för 
att verksamhetsberättelserna utformas på ett lämpligt sätt.

Patientnämnderna rapporterar till den av Socialstyrelsens sex regionala 
tillsynsenheter (så kallade RT-enheter) som ligger närmast. Samarbetet 
med Socialstyrelsens RT-enheter sker genom löpande kontakter mellan 
handläggarna i enskilda ärenden.1088 Vidare sker samarbetet i samband 
med gemensamma möten, konferenser eller seminarier. Genom patient-
nämndernas rapportering förstärks vissa signaler om behov av tillsyn. 
Vissa RT-enheter uppger att patientnämndernas rapportering används 
i underlaget för enhetens verksamhetsplanering. Det händer också att 
patientnämnder framför önskemål om tillsyn efter upprepade klagomål 
från patienter rörande viss verksamhet.1089

Sedan år 2003 har Socialstyrelsen inte publicerat någon sammanställ-
ning av patientnämndernas rapportering. Riksrevisionen har påpekat att 
detta medför att de problemområden inom hälso- och sjukvården som 
patientnämnderna uppmärksammat inte längre kan överblickas av till-
synsmyndighet, vårdgivare och politiker.1090 även patienter och allmän-
het går miste om värdefull information. Patientnämndernas rapportering 

1086 Prop 2009/10:210 s 258.
1087 A prop s 156.
1088 Socialstyrelsen, Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen s 6.
1089 Socialstyrelsen, Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen s 6. De ärenden 
som återkommer och som framstår som ”oroande ur patientsäkerhetssynpunkt” är kopp-
lade till tillgång till allmänläkare, brist på kontinuitet i vårdkontakterna, samt tidsbrist 
och detta gäller främst primärvården. Dessa faktorer har i vissa fall lett till att allvar-
liga diagnoser inte ställts. Remisser eller provsvar som av någon anledning blir liggande 
och därmed kan medföra att utredningar eller behandlingar fördröjs är andra problem-
områden. Bristande kommunikation och samordning mellan vårdgivarna är ytterligare 
återkommande allvarliga problem. Oklarheter om vem som ansvarar för patienten vid 
överföring av vården till annan vårdgivare kan orsaka allvarliga konsekvenser för patienten 
liksom alltför långa väntetider och bristande omhändertagande på akutmottagningarna.
1090 Riksrevisionen, Statens insatser vid anmälningar av vårdskador, RiR 2007:23 s 9 och 
45 f.
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är en viktig kunskapskälla i kvalitetssäkringsarbetet och det kan ifrågasät-
tas om den hittills utnyttjats i tillräcklig utsträckning. I förarbetena till 
PSL anför regeringen att flera remissinstanser påpekat att Socialstyrel-
sen bör ha en skyldighet att årligen sammanställa den information som 
inkommer från patientnämnderna.1091 Regeringen påpekar att Social-
styrelsen tidigare gjorde sådana sammanställningar, men att detta inte 
skett under senare år. Regeringen understryker att patientnämndernas 
verksamhet är mycket viktig för patienternas möjlighet att komma till 
tals och omfattar en stor mängd ärenden där värdefull kunskap finns att 
inhämta. Genom 7:6 PSL åläggs därför Socialstyrelsen att systematiskt 
tillvarata den information som patientnämnderna lämnar varje år.

Eftersom Socialstyrelsen av någon anledning upphört med att samman-
ställa patientnämndernas årliga rapportering är det bra att det numera finns 
en lagstadgad skyldighet för Socialstyrelsen att tillvarata de erfarenheter 
som patientnämnderna rapporterar. Patientnämndernas iakttagelser kan 
bidra till att höja patientsäkerheten och vårdens kvalitet och det är av stor 
betydelse att dessa erfarenheter återförs på nationell nivå.

I förarbetena till PNL anges att nämndernas erfarenheter kan utgöra 
kompletterande värdefull information för tillsynsmyndigheten.1092 Den 
årliga rapporteringen till Socialstyrelsen är en viktig beståndsdel i kvalitets-
säkringssystemet. Den lagstadgade rapporteringsskyldigheten bidrar till att 
Socialstyrelsen kan få en övergripande bild av hur patientnämnderna full-
gör sina uppgifter samt över vilka typer av brister som återkommer i hälso- 
och sjukvården. Detta förutsätter naturligtvis att Socialstyrelsen samman-
ställer och använder den information som erhålls från patientnämnderna.

6.6.4 Hjälpa patienter att få information
Många patienter anser att vårdens kvalitet som helhet påverkas av om 
information inte ges, kommer för sent, är felaktig eller otillräcklig.1093 
Enligt 2 § första stycket första punkten PNL ska patientnämnderna hjäl-
pa patienter att få den information som de behöver för att tillvarata sina 
intressen i hälso- och sjukvården. Patientnämndernas uppgift komplet-

1091 Prop 2009/10:210 s 156.
1092 Prop 1998/99:4 s 38.
1093 Patientnämnden i Stockholms läns landsting anger att man under år 2008 hanterat 
144 anmälningar avseende utebliven, felaktig eller bristfällig information samt informa-
tion som lämnats för sent. Patientnämndens årsrapport 2008 s 20. Klagande patienter 
upplever att de velat få mer tid att ställa frågor, få mer uttömmande svar eller fått svä-
vande svar angående väntetider. Vidare upplever många anhöriga till äldre personer att de 
inte fått tillräcklig information angående vården. Enligt patientnämnden förekommer de 
flesta anmälningarna angående brister i informationen inom akutsjukvården.
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terar den informationsskyldighet som regleras i 2 b § HSL och 6:6 PSL 
och som åligger vårdgivare respektive hälso- och sjukvårdspersonal. De 
sistnämnda bestämmelserna infördes samtidigt med PNL som ett led i 
att stärka patientinflytandet i hälso- och sjukvården.1094 I förarbetena 
anförs att om en patient som inte fått tillräcklig information avseende 
sitt hälsotillstånd, vård eller behandling vänder sig till patientnämnden 
ska nämnden bistå patienten i detta avseende.1095 Nämnden ska upplysa 
patienten om vad hon kan kräva av vården. Det kan också vara lämpligt 
att nämndens tjänstemän tar kontakt med berörd personal om patienten 
hellre önskar det.1096 Vidare anförs att patientnämndernas tjänstemän, 
som grundprincip, ska arbeta så nära den vårdande verksamheten som 
möjligt.

Som framgått av avsnitt 3.4.3.2 och 5.5.2 om individuellt anpas-
sad information, är det en fundamental förutsättning att patienten har 
fått tillräcklig information för att hon ska kunna ta ställning till och ge 
sitt samtycke om eller vilken behandling som ska ges. Informationen 
är också en viktig förutsättning för att patienten ska förstå innebörden 
av sitt hälsotillstånd och på egen hand ta de läkemedel som ordineras. 
Därför måste patientnämndernas skyldighet att hjälpa patienterna att få 
information anses vara av stor betydelse för såväl patientsäkerheten som 
vårdens kvalitet.

6.6.5 Främja kontakter mellan patienter och vårdpersonal
Patientnämnden ska enligt 2 § första stycket andra punkten PNL främja 
kontakter mellan patienter och vårdpersonal. I förarbetena till 1992 års 
lag nämns att det till nämndernas uppgifter hör att förmedla information 
och ge stöd och hjälp till patienter, att verka för att patienternas rättig-
heter tas till vara samt att skydda deras integritet.1097 Vidare framhålls 
förtjänsten av att nämnderna genom sin ställning verkar nära vården och 
därmed möjliggörs ett informellt, snabbt och smidigt sätt att lösa olika 
problem som uppstått.1098 även nämndernas möjligheter att på ett lokalt 
plan ta initiativ till eller på annat sätt verka för nödvändiga förändringar 
lyfts fram. I PNL:s förarbeten anförs att patientnämndernas styrka ligger 
i möjligheten att föra en dialog mellan företrädare för hälso- och sjukvår-
den för att på ett tidigt stadium lösa de problem som uppstått.1099 Vad 

1094 Förarbetena till dessa bestämmelser utgörs av SOU 1997:154 samt prop 1998/99:4.
1095 A prop s 44.
1096 A st.
1097 Prop 1991/92:148 s 13. 
1098 A st.
1099 Prop 1998/99:4 s 36.
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som särskilt avses med att främja kontakter mellan patienter och vård-
personal framgår varken av förarbetena till 1992 års lag om förtroende-
nämndsverksamhet eller av förarbetena till PNL. Enligt min uppfatt-
ning skulle patientnämndernas åliggande att främja kontakterna mellan 
patienter och vårdpersonal innebära att utgöra en länk mellan dessa och 
på så sätt verka för att patienten får den information hon behöver.

6.6.6 Hjälpa patienten att vända sig till rätt myndighet
Om en patient som vänt sig till patientnämnden behöver vända sig till 
en annan myndighet för att få adekvat hjälp åligger det patientnämn-
derna enligt 2 § första stycket tredje punkten PNL att hjälpa patienten 
att vända sig till rätt myndighet. Patientens egentliga ärende kan vara 
att göra en anmälan till Socialstyrelsen eller Patientförsäkringen och då 
åligger det patientnämnden att lotsa patienten till rätt instans. I författ-
ningskommentaren framhålls att patientnämnden på eget initiativ kan 
uppmärksamma till exempel Socialstyrelsen på ett visst förhållande om 
patienten så önskar, men själv inte kan eller förmår göra det.1100 Patient-
nämnderna har dock inte rätt att föra patientens talan vid dessa instanser.

6.6.7 Informera om sin verksamhet
Patientnämnderna ska enligt 2 § andra stycket PNL informera allmän-
heten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verk-
samhet. Denna informationsskyldighet är ny och trädde i kraft den 1 
januari 2011. I förarbetena anförs att det är viktigt att patientnämnderna 
fortlöpande informerar om sin verksamhet eftersom informationsinsatser 
får direkta konsekvenser för verksamhetens omfattning.1101 Enligt rege-
ringen medför en större ärendemängd bättre förutsättningar för en struk-
turerad återföring till vårdgivare och vårdenheter.

Åliggandet har stark koppling till den skyldighet som införts i 3:8 PSL 
och som stadgar att vårdgivaren snarast ska informera en patient som 
drabbats av en vårdskada om patientnämndernas verksamhet. I förarbe-
tena påpekas att hälso- och sjukvårdspersonalen behöver goda kunskaper 
om patientnämndernas verksamhet för att vårdgivarna ska kunna full-
göra denna skyldighet.1102

1100 Prop 1998/99:4 s 44.
1101 Prop 2009/10:210 s 156.
1102 A prop s 258.
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6.6.8 Sammanfattning
Patientnämnderna ska vara oberoende och opartiska samtidigt som de 
utgör en del av den politiska organisationen. De inrättas av sjukvårds-
huvudmännen och administrativt ligger de under vårdgivaren. Detta 
medför att det kan ifrågasättas om det är möjligt för nämnderna att i alla 
situationer vara helt oberoende och opartiska. Om patientnämnderna inte 
upplevs som opartiska finns det risk för att patienterna undviker att vända 
sig till denna instans, vilket skulle medföra att patientens möjligheter att få 
hjälp skulle försämras. 

Patientnämnderna ska erbjuda patienterna likvärdig hjälp oavsett var i 
landet patienten befinner sig och oavsett till vilken patientnämnd i landet 
som patienten vänder sig. Med detta avses inte att en patient i Kalix kan 
vända sig till patientnämnden i Malmö utan att alla patienter i Sverige 
borde få likvärdig hjälp oavsett var de bor. Som jämförelse kan nämnas 
att patientnämnden i Stockholms läns landsting och patientnämnden 
i Skåne hade 5 062 respektive 3 071 ärenden år 2006, medan patient-
nämnderna i Kalix, Hudiksvall och Halmstad inte hade något registrerat 
ärende alls.1103 Omfattningen av patientnämndernas verksamheter varie-
rar beroende på hur stora områden som nämnderna svarar för samt bero-
ende på vilka kansliresurser som finns. Landstingen avsätter olika stora 
resurser för patientnämndernas verksamhet.1104

Patientnämnderna utgör en viktig länk mellan patienten och hälso- och 
sjukvården och kan som sådan erhålla viktig information om den vård 
som tillhandahålls. ärenden i patientnämnderna återförs till vårdgivare 
och politiker i form av uttalanden och förslag på förbättringar utifrån de 
klagomål och synpunkter som framförts till patientnämnderna. Det fak-
tum att Socialstyrelsen på senare på inte gjort någon sammanställning av 
patientnämndernas årliga rapportering kan ha medfört att väsentlig infor-
mation avseende patientsäkerhet och kvalitetssäkring gått förlorad. Emel-
lertid kan skyldigheten i 7:6 PSL som numera ålägger Socialstyrelsen att 
systematiskt tillvarata information från patientnämnderna sannolikt bidra 
till att berörda aktörer får viktig information. Detta skulle i sin tur kunna 
leda till en mer avvägd resurstilldelning, men också ökad patientsäkerhet 
och bättre vårdkvalitet.

Sammantaget kan ändå konstateras att patientnämnderna utan tvekan 
fyller en viktig funktion för den enskilda patient som av någon anled-
ning vill framföra kritik mot vården eller behandlingen och därmed utgör 
patientnämndverksamheten också en viktig beståndsdel i kvalitetssäk-

1103 SOU 2008:117 s 389. 
1104 A bet s 387.
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ringssystemet. Sannolikt finner patienten att det är lättare att vända sig 
till en oberoende instans med informellt arbetssätt och där arbetet bygger 
på samförstånd mellan vårdgivare och patient. Det kan även konstate-
ras att patientnämndernas rapportering till såväl vårdgivare och politiker 
som Socialstyrelsen utgör viktiga beståndsdelar i kvalitetssäkrings- och 
patientsäkerhetsarbetet i hälso- och sjukvården. En grundläggande förut-
sättning är att informationen tas till vara och att vårdgivarna åtgärdar de 
brister som uppmärksammas. Ibland kan det räcka med att ett problem 
synliggörs och diskuteras för att undvika att det uppkommer igen.

6.7 Avslutande kommentarer
Socialstyrelsen är den aktör som har det övergripande ansvaret för till-
synsverksamhet som rör hälso- och sjukvården. Myndighetens uppdrag 
är mycket omfattande och det är inte många områden, om några, där 
Socialstyrelsen inte har en betydande roll. Förutom att utöva tillsyn över 
i princip all hälso- och sjukvård och dess personal har Socialstyrelsens en 
central roll som normgivare, utfärdare av legitimationer och kunskaps-
förmedlare. 

Redan i Medicinalansvarskommitténs huvudbetänkande från 1978 
påpekas att det ur rättssäkerhetssynpunkt inte är ”invändningsfritt att 
den myndighet som utfärdat föreskrifter för hälso- och sjukvårdsperso-
nalen och som utövar tillsyn över föreskrifternas efterlevnad också, låt 
vara i särskild sammansättning, prövar om i det enskilda fallet fel har 
blivit begånget och bestämmer om påföljd för den felande”.1105 Mot bak-
grund av dessa rättssäkerhetshänsyn inrättades HSAN som en oberoende 
nämnd 1980. Som framgått har, sedan den 1 januari 2011, klagomåls-
hanteringen återförts till Socialstyrelsen, något som kan vara svårt att 
motivera med hänsyn till den nyss nämnda rättssäkerhetsdiskussionen. 
Enligt de nya bestämmelserna i PSL kan Socialstyrelsen göra en bred 
utredning av klagomålet som för övrigt kan avse en händelse. Socialsty-
relsens beslut fattas av en tjänsteman och besluten kan inte överklagas. I 
HSAN fattades överklagbara beslut i klagomålsärenden av en brett sam-
mansatt oberoende nämnd. 

Ett alternativ till att överföra klagomålshanteringen till Socialstyrel-
sen hade varit att utöka HSAN:s utredningsmöjligheter till att omfatta 
även sådana omständigheter och förhållanden som inte åberopats av 
anmälaren. Det hade också varit möjligt att trots utmönstringen av dis-
ciplinpåföljderna ge HSAN möjlighet att rikta kritik mot enskilda yrkes-

1105 SOU 1978:26 s 118.
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utövare eller vårdgivare. Socialstyrelsens enhet för Enskildas klagomål har 
uppgett att ett stort antal ärenden kommer att överföras till de regio-
nala tillsynsenheterna för en ”djupare granskning”. Detta kan i sin tur 
medföra negativa konsekvenser för de regionala tillsynsmyndigheternas 
ordinära tillsynsverksamhet, vilket får återverkningar i fråga om kvalitets-
säkring och patientsäkerhet. Att utnyttja och utveckla en redan befintlig 
klagomålsinstans som HSAN utgjorde före reformen skulle enligt min 
uppfattning kunna bidra till stora effektivitetsvinster, i synnerhet som 
Social styrelsen nu framför önskemål om att på frivillig väg inrätta en 
instans som synes ha stora likheter med HSAN:s sammansättning. Den 
föreslagna instansen är emellertid en omprövningsnämnd inom Social-
styrelsen och inte en oberoende instans för överklagande.

I avsnitt 6.4.9 diskuteras om det inte borde finnas en renodlad tillsyns-
myndighet. Som nämns finns flera skäl för att renodla tillsynsuppdraget 
och inrätta en separat tillsynsenhet. Vidare måste något sägas om Social-
styrelsens svårigheter att överblicka sin egen omfattande verksamhet och 
kvalitetssäkra densamma på ett systematiskt sätt. Detta får naturligtvis 
i sin tur konsekvenser för Socialstyrelsens möjligheter att fullgöra sina 
viktiga uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

HSAN har en viktig funktion som första instans vid bedömning av om 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska bli föremål för någon behö-
righetsinskränkande skyddsåtgärd eller inte. En förutsättning för HSAN:s 
prövning är dock att Socialstyrelsen gör en anmälan till myndig heten. 
Genom PSL har nya grunder för föreskrift om prövotid och återkallelse av 
legitimation införts. Kortfattat kan konstateras att patientsäkerheten fått ett 
ökat fokus i PSL och den legitimerades handlande kopplas till patientsäker-
heten eller till det förtroende som allmänheten har rätt att hysa till henne. 
Det är inte helt klart huruvida det ska vara fråga om fara för patientsäker-
heten i ett konkret fall eller om det är tillräckligt att patientsäkerheten på 
ett generellt plan äventyras.

Beträffande patientnämnderna är det ur patientsäkerhets- och kvali-
tetssäkringssynpunkt viktigt att Socialstyrelsen fullgör sin skyldighet att 
systematiskt tillvarata den information som patientnämnderna lämnar.
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7 Avslutande kommentarer

7.1 Inledning
I kapitel ett framhålls att det övergripande syftet med avhandlingen är 
att undersöka kvalitetssäkringssystemets rättsliga konstruktion för att få 
svar på frågan om regelverket är utformat så att det kan bidra till ökad 
patientsäkerhet och kvalitetssäkring. Det enkla svaret på denna fråga är: 
ja! Visst kan regelverket bidra till bättre och säkrare vård, men det är 
förstås mer komplicerat än så. Jag vill inte påstå att enbart lagstiftning 
kan förbättra vårdens kvalitet och öka patientsäkerheten, men om regel-
verket över huvud taget ska kunna bidra till bättre och säkrare vård måste 
det också tillämpas.1106 Detta betyder att såväl vårdgivare som hälso- och 
sjukvårdspersonal måste känna till vilka regler som styr verksamheten och 
som påpekats flera gånger i avhandlingen måste dessa regler också efter-
levas för att de ska få avsedd effekt. Detta ställer i sin tur krav på regel-
verkets utformning. I detta sammanhang vill jag erinra om att lagstiftaren 
uttryckligen påpekat att patienterna har ett befogat intresse av att lagen 
är effektiv, lättillgänglig och tydlig och att yrkesutövarna har ett särskilt 
intresse av att lagstiftningen är klar, konsekvent och överskådlig.1107 
Därutöver har även de myndigheter som ska tillämpa lagstiftningen ett 
intresse av att lagstiftningen är lätt att överblicka och tillämpa. En annan 
avgörande förutsättning för ökad patientsäkerhet och kvalitetssäkring är 
att tillsynsmyndigheten i sin kontroll faktiskt använder de rättsliga red-
skapen för att komma till rätta med de brister som konstateras.

I avhandlingen diskuteras kvalitetssäkringssystemets förtjänster, men 
också brister och förbättringsmöjligheter. Det finns några särskilt viktiga 
aspekter som jag vill framhålla i detta kapitel. Beträffande regelverkets 
utformning finns förbättringspotential, både avseende HSL och PSL. Till 
frågan om regelverkets utformning hör också det viktiga begreppet patient-

1106 Utöver regelverket finns många andra faktorer som bidrar till ökad patientsäkerhet. 
Som exempel kan nämnas ekonomiska och personella resurser, personliga egenskaper 
och intresse för patientsäkerhet och kvalitetssäkring för att nämna några. Fokus i denna 
avhandling ligger emellertid på den rättsliga regleringen.
1107 Se avsnitt 5.2.
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säkerhet vars innebörd enligt min mening behöver klargöras. En annan 
viktig aspekt är vilka krav som ställs på vårdgivares respektive hälso- och 
sjukvårdspersonalens kompetens. Därutöver vill jag betona frågan om kon-
troll av regelverkets efterlevnad och i detta sammanhang avses vårdgivarens 
skyldighet att bedriva egenkontroll, men också tillsynsmyndigheternas 
ansvar för att kontrollera hälso- och sjukvården och dess personal. Jag inle-
der dock med patientens roll i kvalitetssäkringssystemet.

7.2 Patientens roll i kvalitetssäkringssystemet
Som anförs i avsnitt 2.2 är det patientens behov som utgör den grund-
läggande förutsättningen för hälso- och sjukvårdens verksamhet. Sedan 
1980-talet har lagstiftaren genom olika bestämmelser successivt stärkt 
patientens ställning i hälso- och sjukvården.1108 Utmärkande för regel-
verket är att det i såväl HSL som PSL finns skyldigheter som ålägger 
vård givarna och hälso- och sjukvårdspersonalen att tillgodose patien-
tens delaktighet i vården. Till exempel finns bestämmelser som anger att 
patienten ska ges individuellt anpassad information, att hon ska visas 
respekt för sitt självbestämmande och sin integritet, att hon ska ges val-
möjligheter avseende behandling och att hon under vissa förutsättningar 
ska få en förnyad medicinsk bedömning. Skyldigheterna omfattar även 
att tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården och 
att vården ska utformas och genomföras i samråd med henne.

Som Rynning påpekar har det sedan lång tid pågått en diskussion om 
att stärka patientens ställning genom införandet av en särskild patientlag 
där relevanta bestämmelser samlas på ett lättillgängligt sätt.1109 Det finns 
emellertid ännu ingen patientlag i Sverige, utan patientens rätt till hälso- 
och sjukvård framgår fortfarande endast indirekt av de skyldigheter som 
åligger vård givare och hälso- och sjukvårdspersonal. Detta innebär att det är 
avgörande för patienten att vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonalen 
fullgör sina skyldigheter. Patienten har inte heller några rättsligt reglerade 
skyldigheter att bidra till patientsäkerhet och kvalitetssäkring, men genom 
att framföra synpunkter och klagomål till olika aktörer kan hon ändå 
påverka systemet. 

En patient kan i första hand vända sig med klagomål och synpunkter 
till vårdgivaren eller hälso- och sjukvårdspersonalen. Denna väg borde vara 
den mest naturliga, men samtidigt kan det vara svårt för patienten att 
vända sig direkt till landstinget eller det privata vårdbolaget, den behand-

1108 Se avsnitt 3.2.1.
1109 Rynning 2011 s 318–322.
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lande läkaren eller sjuksköterskan eftersom hon i sin vårdsituation är i en 
beroendeställning i förhållande till dem.

En annan möjlighet för patienten är att vända sig till en patientnämnd 
för att få hjälp. Patientnämnderna kan bland annat hjälpa patienten att få 
information, kontakt med vårdgivaren eller vända sig till rätt myndighet. 
Patientnämndens återrapportering till vårdgivare och Socialstyrelsen kan 
bidra till att andra patienter inte råkar ut för samma sak och på så sätt 
kan vården förbättras.

En missnöjd patient kan vända sig med klagomål till Socialstyrelsen. 
Från 1 januari 2011 har även HSAN:s klagomålshantering flyttats över 
till Socialstyrelsen som ålagts en utökad skyldighet att utreda klagomål. 
Om en patient vänder sig till Socialstyrelsen med klagomål kan Soci-
alstyrelsens utredning utmynna i att vårdgivaren vidtar sådana åtgärder 
att händelsen inte upprepar sig. Utredningen kan också utmynna i att 
Socialstyrelsen uttalar kritik mot hälso- och sjukvårdspersonal. Emeller-
tid har Socialstyrelsen enligt 7:12 PSL möjlighet att avstå från att utreda 
ett klagomål om det saknar direkt betydelse för patientsäkerheten. Ett 
beslut om att inte utreda ett klagomål kan inte överklagas av patienten 
och ett beslut som innehåller kritik kan inte heller överklagas av den som 
kritiseras. Genom överflyttningen av klagomålshanteringen från HSAN 
till Socialstyrelsen har patienten således inte längre någon möjlighet att 
vända sig till HSAN med klagomål. Detta innebär att dörren till en av 
patientens klagomålsinstanser nu har stängts.

En patient som önskar ekonomisk ersättning för en skada som orsakats 
genom hälso- och sjukvården kan göra anmälan till Patientförsäkringen. 
Om patienten får ersättning för den skada som åsamkats henne kan hon 
uppleva någon form av upprättelse. Patienternas skadeanmälningar kan 
också bidra till att vårdgivarna vidtar vissa förbättrande åtgärder för att 
undvika att fler patienter skadas, vilket på sikt medför högre patientsäker-
het och kvalitetssäkring. 

Det är också möjligt för patienter att vända sig till de extraordinära 
tillsynsorganen JO och JK. De extraordinära tillsynsorganens granskning 
inriktas dock på att kontrollera om myndigheter iakttar de förfarande-
regler som gäller för verksamheterna. 

Om en patient anser att ett brott har blivit begånget av en person 
ur hälso- och sjukvårdspersonalen kan patienten vända sig till polis eller 
åklagare och göra åtalsanmälan. Denna möjlighet har inte utnyttjats i 
så stor utsträckning, men det ändrade ansvarssystemet kan leda till fler 
polisanmälningar från enskilda.1110 I detta avseende understryks i PSL:s 
förarbeten att om allmänheten saknar förtroende för Socialstyrelsen finns 

1110 Rynning 2011 s 333.
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risk för att åklagare och polis får ta emot fler anmälningar om händelser 
i vården.1111 För att det nya ansvarssystemet med utökad klagomålshan-
tering ska fungera ställs därför höga krav på Socialstyrelsen vad gäller 
information, handläggning, organisation och bemötande. 

Genom tredje kapitlet PSL har vårdgivaren ålagts skyldighet att ge 
patienten och hennes närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsar-
betet. Vidare har vårdgivaren skyldighet att informera patienter om inträf-
fade vårdskador. Dessa skyldigheter bör bidra till att patienten får en mer 
betydande roll i fråga om patientsäkerhet och kvalitetssäkring, men det 
återstår att se om reformen får avsedd effekt. 

Det framstår alltså som att patienter som vill framföra synpunkter 
och klagomål har flera olika möjligheter att göra detta. Frågan är dock 
om dessa möjligheter de facto ger patienten en bättre ställning. Rynning 
påpekar att det nya systemet för patientklagomål måste betraktas som 
ett ordentligt kliv tillbaka och jag är benägen att hålla med henne.1112 
Patienten kan inte längre vända sig med klagomål till den brett samman-
satta och oberoende Ansvarsnämnden vid HSAN utan klagomål avgörs 
av tjänstemän vid Socialstyrelsens tillsynsenhet och dessa beslut går inte 
att överklaga. Patienten har därmed inte längre någon möjlighet att få 
sina klagomål rättsligt prövade.

Som nämnts i avsnitt 2.2 pågår en utredning som syftar till att ge förslag 
på hur patientens ställning kan stärkas genom en ny patientlagstiftning. 
Om en sådan lag införs innebär det ytterligare dubbelreglering, parallellt 
med den dubbelreglering som redan finns beträffande vårdgivarnas och 
hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter. Jag menar att patientens 
”rättigheter” med fördel kan systematiseras i ett sammanhållet ramverk 
där såväl vårdgivarens som hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter 
regleras utifrån sakfrågor. Jag återkommer till denna diskussion nedan i 
avsnitt 7.3.4.

7.3 Särskilt om regelverket
7.3.1 Hälso- och sjukvårdslagen
HSL utformades som en ramlag bland annat i syfte att stärka den kom-
munala självstyrelsen och därmed ge landsting och kommuner stor frihet 
att organisera och anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar och 
behov.1113 Denna frihet medför variationer i utbud och organisation, vil-

1111 Prop 2009/10:210 s 100.
1112 Rynning 2011 s 335.
1113 Se kapitel tre.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   382 2011-10-06   09.07



383

ket också är avsikten med kommunalt självstyre. Den kommunala själv-
styrelsen kan alltså medföra stora standardskillnader mellan olika lands-
ting, trots att hälso- och sjukvårdens kvalitet ska vara likvärdig. 

För att få ett materiellt innehåll ska ramlagar fyllas ut genom myndig-
hetsföreskrifter, men också av vårdgivarna som ska utfärda lokala direktiv. 
Detta ställer höga krav på vårdgivarna som ska säkerställa att det finns 
ändamålsenliga rutiner som är kända och efterlevs. Omfattningen av 
myndighetsföreskrifter och lokala direktiv kan medföra svårigheter för 
vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal att hålla sig uppdaterade om 
vad som är gällande och vilken dignitet de olika dokumenten har.

HSL innehåller övergripande mål som ska tjäna som riktningsangivelse 
för hälso- och sjukvården, men lagen innehåller också grundläggande kva-
litetskrav. Som framgått har de kvalitetskrav som infördes i HSL för snart 
30 år sedan successivt ändrats och kompletterats, vilket har lett till att 
flera stadganden reglerar samma sak, men med olika formuleringar. Flera 
av kvalitetskraven är kopplade både till varandra och flera andra krav i 
lagen. Som exempel har jag tidigare nämnt kravet på goda kontakter mel-
lan patienter och personal i 2 a § fjärde punkten HSL som ursprungligen 
avsåg att tillgodose patientens behov av kontinuitet. Därefter har kravet på 
kontinuitet uttryckts i 2 a § femte punkten HSL och i 5 och 29 a §§ HSL. 
Det kan konstateras att kvalitetskraven i HSL är ganska röriga och därmed 
kan de vara svårtillämpade.1114 I stället för att återkommande införa nya 
stadganden, avseende företeelser som egentligen redan är reglerade, anser 
jag att lagstiftaren bör utreda orsaken till att vissa skyldigheter uppenbar-
ligen kräver förtydligande. En fråga som bör ställas är varför reglerna inte 
får det genomslag som åsyftas. Regleringen bör utformas tydligare och mer 
enhetligt.

Det kan också konstateras att många av de skyldigheter som åligger 
vårdgivarna motsvaras av likalydande skyldigheter för hälso- och sjukvårds-
personalen. Denna parallellitet kan medföra förvirring avseende vem som 
egentligen har det yttersta ansvaret för en viss skyldighet. Parallelliteten 
kan dock utvecklas och användas på ett sätt som jag föreslår nedan i avsnitt 
7.3.4.

Ett annat problem är att bestämmelsen i 31 § HSL, som ålägger vård-
givaren skyldighet att bedriva ett fortlöpande och systematiskt kvalitetssäk-
ringsarbete, inte tycks ha fått tillräckligt genomslag, eftersom nya bestäm-
melser om systematiskt patientsäkerhetsarbete införts i tredje kapitlet PSL 
och inte i HSL, där vårdgivarnas skyldigheter regleras. Det kan ifrågasättas 
om det är en hållbar utveckling att försöka lagstifta bort bristen på efter-

1114 Se avsnitt 3.4.4.
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levnad istället för att undersöka orsaken till denna och därefter vidta åtgär-
der. Om den bristande efterlevnaden beror på att vård givarna inte känner 
till vad som krävs av dem kan det löna sig att se till att de får tillgång till 
adekvat utbildning. Beror den bristande följsamheten till lagstiftarens krav 
istället på ovilja från vårdgivarens sida, bör det vara en fråga för tillsyns-
myndigheten som då kraftfullt bör ingripa med de rättsliga redskap som 
står till buds.

7.3.2 Patientsäkerhetslagen
PSL innehåller många viktiga skyldigheter som hälso- och sjukvårdsper-
sonalen, samt numera också vårdgivarna, ska uppfylla. Skyldigheterna 
är kopplade till vissa sanktioner som aktualiseras om tillsynsmyndighe-
ten finner att skyldigheterna inte fullgörs. Mot bakgrund av detta är det 
avgörande att reglerna är tydliga, lättillgängliga, överskådliga och lätta att 
tillämpa.

Som nämns i kapitel fem har hälso- och sjukvårdspersonalens skyldig-
heter i stort sett flyttats över oförändrade från LYHS till PSL. Eftersom 
LYHS i sin tur byggde på bestämmelser som överförts från KvackL, ÅL, 
DpL, BehL och TL förekommer det i förarbetena till PSL en hel del 
kedjehänvisningar till dessa äldre förarbeten. Dessa kedjehänvisningar 
medför att PSL:s förarbeten är relativt innehållslösa samt att relevanta 
uttalanden i äldre förarbeten är svåröverskådliga och svårtillgängliga.1115 
Vidare speglar de äldre förarbetena förhållanden som i många avseenden 
inte längre är aktuella, vilket sannolikt också försvårar tillämpning och 
tolkning av regelverket idag. Det bör därför företas en grundlig översyn 
över hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter och i detta samman-
hang också en anpassning av förarbetsuttalandena till dagens förutsätt-
ningar och förhållanden.

Ett annat problem med PSL är att det numera även finns bestämmelser 
som reglerar vårdgivarnas skyldigheter. Det kan visserligen anses positivt 
att vårdgivarnas ansvar förtydligats, men detta förtydligande borde ha skett 
i HSL där vårdgivarnas skyldigheter huvudsakligen regleras. Denna sam-
manblandning av bestämmelser som riktas till olika aktörer kan förvirra 
och försvåra tillämpningen. Problemet kan åtgärdas genom den översyn 
och systematisering som jag förordar.

Det kan också konstateras att det finns en betydande dubbelreglering 
mellan de skyldigheter som riktas mot vårdgivarna och de skyldigheter 

1115 Se avsnitt 5.2.
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som åligger hälso- och sjukvårdspersonalen. Som redan nämnts i fråga 
om HSL kan denna parallellitet utnyttjas och användas för att systemati-
sera och tydliggöra ansvarsföredelningen mellan aktörerna. 

7.3.3 Patientsäkerhet
Ett grundläggande syfte med hälso- och sjukvårdens kvalitetssäkrings-
system är att höja patientsäkerheten. Vad menas då med patientsäkerhet? 
I 1:3 PSL uttrycks kortfattat att med patientsäkerhet avses skydd mot 
vårdskada. Om man kopplar begreppet patientsäkerhet till begreppet  
vårdskada, som enligt 1:5 PSL avser lidande, kroppslig eller psykisk skada 
eller sjukdom som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vid-
tagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården, framstår det 
som att det är fråga om patientsäkerhet, det vill säga skydd mot vård-
skada, i ett konkret fall. Begreppet patientsäkerhet ger emellertid utrym-
me för vissa oklarheter eftersom det används på ett sätt som inte är helt 
och hållet konsekvent. 

Begreppets innebörd får betydelse när Socialstyrelsen och HSAN ska 
bedöma klagomål respektive behörighetsärenden. Socialstyrelsen får enligt 
7:12 PSL avstå från att utreda ett klagomål om det saknar direkt betydelse 
för patientsäkerheten. Om patientsäkerhetsbegreppet ska användas strikt 
och därmed enbart avse skydd mot vårdskada i ett konkret fall betyder 
detta att Socialstyrelsen kan avstå från att utreda alla klagomål där det som 
anmälts rör generella risker för patientsäkerheten.

även beträffande behörighetsärenden får patientsäkerhetsbegreppet 
avgörande betydelse. I första hand har det avgörande betydelse för Social-
styrelsens bedömning av om en legitimerad person ska anmälas till HSAN 
för att hon varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke och oskickligheten 
kan befaras få betydelse för patientsäkerheten. För att prövotid ska kunna 
åläggas henne krävs således att hennes oskicklighet ska befaras få betydelse 
för patientsäkerheten. är det då en eller flera konkreta händelser som ska 
ligga till grund för denna prognos? Ja, troligen. 

Om en legitimerad person har brutit mot en föreskrift som är av 
väsentlig betydelse för patientsäkerheten, kan det diskuteras om brottet 
mot föreskriften i sig också ska ha betydelse för patientsäkerheten i ett 
konkret fall eller om det är tillräckligt att hon brutit mot en föreskrift 
som har väsentlig betydelse för patientsäkerheten.

Som nämns i avsnitt 5.4.7.3 kan ett osant intygande bidra till att ett 
förfarande i hög grad kan anses ha varit ägnat att undergräva den tillit som 
allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad person. En sådan förtro-
endeskadande situation synes alltså kunna äventyra patientsäkerheten på 
ett generellt plan. Däremot brukar ett brott mot tystnadsplikten inte anses 
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riskera patientsäkerheten. Enligt min mening är detta inte konsekvent 
eftersom ett bristande förtroende för hälso- och sjukvårdspersonal som 
begått brott mot tystnadsplikten kan medföra patientsäkerhetsrisker på 
längre sikt. En patient som inte litar på att personalen respekterar sekretess- 
och tystnadspliktsregler kan underlåta att berätta relevanta omständigheter, 
vilket kan medföra risker för patientsäkerheten. Mot bakgrund av krav 
på regelverkets tydlighet anser jag att begreppets innebörd bör diskuteras 
mer övergripande och inkludera även generella och långsiktiga risker för 
patientsäkerheten.

7.3.4 Förslag till förbättring
Som framgått är flera av kraven i HSL oklara och flera bestämmelser 
reglerar samma sak. Det skulle vara önskvärt med en systematisering där 
de krav som lagstiftaren ställer på hälso- och sjukvården tydliggörs och 
systematiseras. Lagstiftaren bör göra en ordentlig inventering och över-
syn av regelverket som omgärdar hälso- och sjukvården. Förslagsvis kan 
man i en och samma lag, eller balk, systematisera vårdgivarnas och hälso- 
och sjukvårdspersonalens skyldigheter och samtidigt reglera patientens 
”rättig heter” utifrån sakfrågor. 

Det förekommer viss dubbelreglering i HSL och PSL avseende skyl-
digheter som riktar sig till vårdgivarna respektive hälso- och sjukvårdsper-
sonalen. Som exempel kan kravet på individuellt anpassad information 
som nu stadgas i såväl 2 b § HSL som 6:6 PSL nämnas. Ett annat exem-
pel på parallelliteten i lagarna är kravet på samråd som föreskrivs 2 a § 
andra stycket HSL och 6:1 PSL. 

Ett sätt att systematisera bestämmelserna, som kan ha vissa pedago-
giska fördelar, är att sammanföra alla bestämmelser som rör krav på verk-
samheten under en samlingsrubrik, bestämmelser som avser patientens 
delaktighet under en annan samlingsrubrik och så vidare. Den parallel-
litet mellan bestämmelser som ålägger vårdgivarna respektive hälso- och 
sjukvårdspersonalen likalydande skyldigheter kan också utnyttjas fullt ut. 
Till exempel kan man under samlingsrubriken Individuellt anpassad infor-
mation ange vård givarens skyldighet att se till att det finns förutsättningar 
för att ge patienten individuellt anpassad information och därefter  föra in 
motsvarande bestämmelse som ålägger hälso- och sjukvårdspersonalen att 
ge patienten individuellt anpassad information. För att göra regelverket 
mer komplett, med tanke på de intentioner att stärka patientens ställning 
som finns, kan även patientens möjligheter att kräva individuellt anpassad 
information föras in under denna samlingsrubrik. 

En annan samlingsrubrik kan utgöras av Informationshantering och jour-
nalföring. Under denna rubrik samlas samtliga skyldigheter som ålägger 
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vårdgivaren och hälso- och sjukvårdspersonalen att hantera information 
och föra patientjournal. På så sätt kan HSL, PSL och en eventuell patient-
lag sammanföras i en enda lag. Det kan också vara en fördel att arbeta in 
bestämmelserna i PDL under samlingsrubriker som till exempel informa-
tionshantering och journalföring. På detta sätt förtydligas ansvarsfördel-
ningen, vilket kan bidra till att förutsättningarna för patientsäkerhet och 
kvalitetssäkring stärks.

Eftersom förarbetena till PSL bör ses över och anpassas till nuvarande 
förhållanden för att underlätta tillämpningen kan en sådan anpassning 
lämpligen genomföras i samband med en revidering och systematisering 
av HSL. Jag föreslår en sammanslagning och systematisering av hälso- 
och sjukvårdslagstiftningen till en balk, vilket kräver en grundlig och 
samtidigt övergripande genomsyn av dagens bestämmelser jämte deras 
förarbeten.

7.4 Kontroll
7.4.1 Egenkontroll
Det har konstaterats att vårdgivarna har det övergripande ansvaret för 
hälso- och sjukvårdsverksamheten och därmed även för patientsäkerhet 
och kvalitetssäkring.1116 I såväl HSL som PSL regleras de skyldigheter 
som åligger vårdgivarna. En av de allra viktigaste delarna av kvalitets-
säkringen är den egenkontroll och uppföljning av verksamheten som 
vårdgivarna ska utföra. För att kunna fullgöra denna egenkontroll krävs 
dock känne dom om vilka skyldigheter som ska fullgöras vilket kräver viss 
kompetens, se nedan i avsnitt 7.5.

I tredje kapitlet PSL stadgas vårdgivarens skyldighet att bedriva ett syste-
matiskt patientsäkerhetsarbete. Det ställs mycket höga krav på vårdgivaren 
i detta avseende. Vidare har Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna 
råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utformats 
på ett sätt som tydliggör vårdgivarens ansvar för detta arbete. Vård givarens 
skyldighet att bland annat bedriva egenkontroll understryks således. Som 
framgått i avsnitt 4.3, men också i avsnitt 6.4.2.2, ska vård givarens egen-
kontroll kompletteras av Socialstyrelsens tillsyn.

1116 Se kapitel fyra.
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7.4.2 Yttre kontroll
Redan här vill jag erinra om att tillsyn enligt 7:3 PSL innebär att tillsyns-
myndigheten ska kontrollera att hälso- och sjukvården och dess personal 
uppfyller mål och krav i lagar och andra föreskrifter. Tillsynen har alltså 
direkt koppling till regelverkets efterlevnad. 

Socialstyrelsens tillsyn ska komplettera vårdgivarens egenkontroll.1117 
För att kunna utöva tillsyn är det därför viktigt att tillsynsmyndighe-
ten har överblick över de verksamheter som ska kontrolleras. Emellertid 
funge rar det vårdgivarregister som ska ligga till grund för Socialstyrelsens 
verksamhetstillsyn inte som det var avsett.1118 För att komma till rätta 
med bristerna i vårdgivarregistret kan Socialstyrelsen enligt 2:2 PSF utfär-
da kompletterande föreskrifter om vem som ska anmäla vad och så vidare. 
Det kan också vara så att bättre rutiner hos myndigheten kan bidra till 
att registret kan hållas uppdaterat på ett ändamålsenligt sätt. Om dessa 
åtgärder inte fungerar tillfredsställande anser jag att ett tillstånds- eller 
godkännandeförfarande kan övervägas.1119 Ett sådant förfarande skulle 
sannolikt, åtminstone inledningsvis, medföra behov av ökade resurser för 
att handlägga ansökningar om tillstånd att bedriva hälso- och sjukvårds-
verksamhet. Frågan är om vinsterna med att få ett ändamålsenligt vård-
givarregister överväger dessa ökade insatser från tillsynsmyndighetens sida 
eftersom bättre ansökningshandlingar från vårdgivarnas sida kan bidra 
till att Socialstyrelsen kan göra en riskanalys som kan ligga till grund 
för myndighetens tillsynsplan. Vidare kan man tänka sig att koppla till-
stånds- och god kännandeförfarandet till någon form av kompetenskrav, 
se avsnitt 7.5 nedan.

Socialstyrelsen är den kontrollmyndighet som har den övergripande 
och kanske viktigaste rollen i kvalitetssäkringssystemet och som framgått 
har Socialstyrelsen ett enormt omfattande uppdrag.1120 Mot bakgrund 
av myndighetens omfattande uppdrag anser jag att tillsynen bör lyftas ut 
från Socialstyrelsen till en renodlad tillsynsmyndighet, se ovan i avsnitt 
6.4.9. Genom att skapa en oberoende tillsynsmyndighet kan tillsynen 
utvecklas till att bli starkare, mer enhetlig och tydligare. Det bör också 
påpekas att det är ytterst viktigt att även Socialstyrelsens verksamhet är 
kvalitetssäkrad.

1117 Se ovan avsnitt 6.4.2.1 samt avsnitt 4.3.2.3.
1118 Se ovan avsnitt 6.4.2.3.
1119 Avsnitt 6.4.2.3.
1120 Se ovan kapitel sex.
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En annan aspekt beträffande Socialstyrelsens yttre kontroll är att det är 
viktigt att Socialstyrelsen använder sig av de rättsliga redskapen föreläg-
ganden och förbud gentemot vårdgivare som inte fullgör sina skyldig-
heter. Som framgått i avsnitt 6.4.7.4 har tillsynsmyndigheten kanske i 
alltför stor utsträckning förlitat sig på att föra dialog med vårdgivare som 
inte fullgjort sina skyldigheter. Vidare påpekas att Socialstyrelsen inte i 
någon större utsträckning har använt sig av möjligheten att vid behov 
förelägga vårdgivare att vidta åtgärder, med eller utan vite. Det framstår 
som att Socialstyrelsen istället använder sig av beslutstypen krav på åtgär-
der, vilket skulle kunna ses som ett slags förtäckt föreläggande som inte 
kan överklagas. Om det verkligen förhåller sig på det sättet bör Socialsty-
relsen ändra sina rutiner och istället använda beslutstypen föreläggande 
som är det korrekta när det är fråga om ett beslut som innehåller krav på 
att vissa åtgärder ska vidtas inom en viss tid. Förbud av verksamhet har 
aldrig använts i fråga om hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

En annan viktig del i kvalitetssäkringssystemet är HSAN:s prövning 
av behörighetsärenden. HSAN:s prövning är dock avhängig av att Social-
styrelsen gör anmälan till myndigheten. En förutsättning för detta är att 
Social styrelsen använder de rättsliga redskap som till exempel yrkande om 
återkallelse av legitimation eller prövotid, som myndigheten har att tillgå. 
Med detta menar jag att det är viktigt att Socialstyrelsen inte underlåter 
att anmäla hälso- och sjukvårdspersonal till HSAN bara för att man anser 
att det inte skulle gagna patientsäkerheten. Som nämns i avsnitt 6.5.7 har 
antalet Socialstyrelsens anmälningar till HSAN minskat.

7.5 Kompetens
En viktig förutsättning för att vårdgivare och hälso- och sjukvårdsper-
sonal ska kunna fullgöra sina skyldigheter är att de har viss kompetens. 
Som framgått har vårdgivarna det yttersta ansvaret för att de bestämmel-
ser som styr verksamheten är kända och efterlevs. En förutsättning för 
att regelverket ska kunna bidra till ökad patientsäkerhet och kvalitets-
säkring är således som redan påpekats flera gånger att regelverket är känt 
och att det efterlevs. Emellertid finns inga lagreglerade kompetenskrav 
avseende vårdgivarna, utan vem som helst kan bli vårdgivare. Däremot 
är det helt klart att vårdgivarna har ansvar för att bland annat inrätta ett 
ledningssystem för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, innehållande  
lokala rutiner för avvikelsehantering, riskanalys, informationshantering och 
så vidare. För att fullgöra dessa skyldigheter krävs förstås en viss kunskap.

Som nämns i avsnitt 4.3.1 har vårdgivarna enligt 2:1 PSL skyldig-
het att anmäla verksamheten till Socialstyrelsens vårdgivarregister senast 
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en månad innan verksamheten påbörjas. Detta anmälningsförfarande 
beskrivs sedan närmare i avsnitt 6.4.2.3 där det framgår att Socialsty-
relsen har påpekat att det finns allvarliga brister med vårdgivarregistret. 
I detta sammanhang föreslår jag att ett tillstånds- eller godkännandeför-
farande kan övervägas istället för anmälningsförfarandet. Ett tillstånds- 
eller godkännandeförfarande skulle kunna kopplas samman med krav på 
medicinrättslig utbildning och ackreditering. 

För att underlätta efterlevnaden kan det övervägas om någon form av 
universitetsutbildning bör inrättas i syfte att öka förutsättningarna för vård-
givarna att känna till och säkerställa efterlevnaden av de bestämmelser som 
gäller för att öka patientsäkerheten och förutsättningar för kvalitetssäkring. 
Eftersom vem som helst kan bli vårdgivare kan en sådan utbildning utgöra 
en grundläggande förutsättning för att vårdgivarna över huvud taget ska 
känna till den stora mängd skyldigheter som åligger dem. Om vårdgivarna 
har större kunskap om de skyldigheter som åligger dem borde detta i sin 
tur medföra att tillsynsmyndighetens börda minskar. Beträffande den före-
slagna utbildningen kan inspiration hämtas från de rektorsutbildningar 
som ges vid olika lärosäten.1121 

Hälso- och sjukvårdspersonalen har avgörande betydelse för patient-
säkerhet och kvalitetssäkring. Legitimationen anses utgöra en kvalitets-
garanti för att den legitimerade har viss kompetens. Det åligger hälso- och 
sjukvårdspersonalen att upprätthålla sin kompetens och hålla sig upp-
daterad om nya metoder. Personalens kompetens har således stor betydelse 
för patientsäkerhet och kvalitetssäkring, vilket medför att ett system för 
regelbunden kunskapskontroll bör övervägas.1122 Det bör påpekas att ett 
sådant system kan visa sig resurskrävande, men på lång sikt kan fördelarna 
överväga detta. Eftersom Socialstyrelsens tillsyn numera fokuseras på verk-
samhetstillsyn och systemfel kan denna återkommande kunskapskontroll 
av hälso- och sjukvårdspersonalen uppväga en eventuell obalans och pen-
deleffekt i tillsynen.

1121 Enligt 12 § skollagen (2010:800) ska varje huvudman se till att rektorerna går en sär-
skild befattningsutbildning eller utbildning som kan jämställas med denna. Sådan utbild-
ning får enligt 1:1 förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och 
annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt 
fortbildning för rektorer, på uppdrag av Statens skolverk anordnas av universitet eller hög-
skola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434).
1122 Se avsnitt 5.4.1.4.
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7.6 Slutord
Redan i kapitel ett konstateras att kvalitetssäkringssystemet är komplext 
och svåröverskådligt med ett stort antal aktörer, bestämmelser och för-
arbeten. De olika delarna och aktörerna är beroende av, och påverkar, 
varandra. Detta leder till slutsatsen att det har avgörande betydelse att 
lagstiftaren före en lagändring avseende en del av kvalitetssäkringssyste-
met noga överväger de konsekvenser ändringen kan medföra för hela 
systemet. Detta är särskilt viktigt vid större reformer av systemet. Som 
nämnts har lagstiftaren uttryckt vikten av att regelverket är tydligt, 
logiskt, lättillgängligt och pedagogiskt.

Den övergripande slutsatsen som kan dras är att om regelverket ska 
kunna bidra till ökad patientsäkerhet och kvalitetssäkring bör det göras 
mer överskådligt och enklare att tillämpa. Mot bakgrund av vad som 
framkommit avseende kvalitetskraven i HSL anser jag att HSL bör ses 
över och kvalitetskraven behöver systematiseras så att samma sak inte 
regleras flera gånger med olika formulering. Bestämmelserna i PSL och 
dess förarbeten bör revideras och anpassas till nuvarande förhållanden. 
Samtidigt bör en övergripande översyn av hälso- och sjukvårdslagstift-
ningen göras. Förslagsvis kan man systematisera bestämmelserna i HSL, 
PSL och även PDL utifrån sakfrågor så att såväl vårdgivarnas skyldigheter 
och ansvar som hälso- och sjukvårdspersonalens tydligt framgår. I denna 
övergripande hälso- och sjukvårdslag, eller balk, kan även patientens rät-
tigheter arbetas in. Detta sätt kan bidra till ett tydligare, mer överskådligt 
och lättillgängligt regelverk. I kombination med uppdaterade förarbeten 
som speglar aktuella förhållanden kan detta regelverk vara lättare att till-
lämpa och därmed ökar förutsättningarna för att det ska kunna bidra till 
ökad patientsäkerhet och kvalitetssäkring.

En annan slutsats är att både den inre och den yttre kontrollen av hälso- 
och sjukvården har avgörande betydelse för ökad patientsäkerhet och kva-
litetssäkring. Vårdgivarnas inre kontroll är avhängig av att vårdgivaren 
har erforderlig kunskap om gällande bestämmelser. Den yttre kontrollen 
som Socialstyrelsen bedriver är en avgörande pusselbit för att systemet ska 
 fungera på det sätt som det var avsett. Detta medför att Socialstyrelsen 
bör se över sin verksamhet och fortsätta det kvalitetssäkrande arbete som 
påbörjats inom myndigheten. Det är också viktigt att myndigheten vid 
behov använder sig av de rättsliga redskap som finns. För att systemet ska 
fungera krävs att alla aktörer fullgör sina skyldigheter.
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Summary 
Patient Safety and Quality Assurance in  
Swedish Health Care. A Study in Medical Law

Part I Points of departure
Chapter 1 Introduction
Although the goal of health care is to restore or enhance people’s health, 
paradoxically it also constitutes a field which entails risks for people to 
get hurt or even die from unexpected complications due to health care. In 
2008 the Swedish National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) 
conducted retrospective research on adverse events in health care and the 
consequences. The study shows that 8.6 % of the patients studied were 
injured by the health care they receive and that 3 % of the patients died 
due to the adverse events. If the results are extrapolated to include all 
health care contacts, as many as 105 000 adverse events would take place 
every year, causing not only personal suffering for the patients but also 
630 000 extra days of health care. Half of the adverse events in the study 
are seen as avoidable. It is obvious that some kind of quality assurance 
system is necessary in order to guarantee safe health care of high quality 
by avoiding and minimizing the risks of adverse events.

The aim of this dissertation is to map out and examine the regula-
tion and the division of responsibilities in the quality assurance system 
in Swedish health care. The system includes actors of various kinds, all 
with different responsibilities aimed at ensuring that patients are pro-
vided with health care of good quality. The actors who are examined are 
both the internal actors, such as health care providers and health care 
personnel, and the external actors, consisting principally of the National 
Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen), the Medical Responsibil-
ity Board (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) and the local Patient 
Committees (patientnämnder). Sometimes the responsibilities depend 
upon other actors’ duties and sometimes obligations are parallel or even 
interact. I want to know how the different parts of the regulatory system 
interact and if the system as a whole is well adapted to its purpose. Exist-
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ing legal tools to provide safe health care of good quality are examined. 
Concepts such as patient safety, quality of health care, quality assurance, 
patient, health care professionals, and health care provider are discussed.

The method used in the thesis is legal dogmatics. The material consists 
of legal sources such as legislation, preparatory legislative materials, legal 
practice, customs, doctrine, general considerations and agreements. How-
ever, the Health and Medical Services Act’s character of policy framework 
leads to the existence of other binding sources for the actors involved 
in health care. Such material includes, for example, instructions from 
the Swedish National Board of Health and Welfare, local instructions, 
rulings from the Medical Responsibility Board, and recommendations 
and opinions from the Swedish National Board of Health and Welfare, 
in addition to professional and ethical guidelines and codes of conduct.

Chapter 2 Parts and actors in the quality assurance system
The Swedish quality assurance system is complex and contains many 
actors. In this chapter the different actors are briefly described in order to 
give the reader an overview of the system.

The terms internal and external actors are used in order to demonstrate 
the position they have in the quality assurance system. The system con-
tains internal actors with the responsibility to organize health care – such 
as health care providers, health care professionals with particular respon-
sibilities and health professionals in general – and external actors with 
the responsibility to exercise control of or supervise the internal actors. 
The external actors consist principally of the National Board of Health 
and Welfare (Socialstyrelsen), the Medical Responsibility Board (Hälso- 
och sjukvårdens ansvarsnämnd), the local Patient Committees (patient-
nämnder), the Parliamentary Ombudsmen (Justitieombudsmannen) 
and the Chancellor of Justice in Sweden (Justitiekanslern). Other com-
ponents of the quality assurance system consist, for example, in different 
ways to handle patients’ complaints, economic compensation under the 
Patient Injury Act (patientförsäkringen) and legal actions under penal 
law. Sometimes the responsibilities of certain actors depends upon other 
actors’ duties and sometimes obligations are parallel or even interact. The 
patient can also be seen as an important part of the system although she 
doesn’t have a duty to improve patient safety and quality assurance.

The focus of the thesis, however, lies on the actors within the core 
of the quality assurance system. These actors are health care providers, 
health care personnel and the supervising actors such as the National 
Board of Health and Welfare, the Medical Responsibility Board and the 
local Patient Committees.
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Chapter 3 The Health and Medical Services Act – goals  
and demands
The point of departure is the goals and demands stipulated in the Health 
and Medical Services Act (1982:763). In this chapter, the character of 
the Health and Medical Services Act as a policy framework is discussed. 

According to the Health and Medical Services Act, the overarching goal 
in Swedish health care is good health and health care on equal terms for the 
whole population. The demands on health care which health care providers 
must strive to achieve are stipulated in this Act and in the dissertation the 
demands are divided into two categories; demands with connection to the 
activity and demands with direct connection to the patient’s participation. 
Examples of the latter category are that good health care shall: meet the 
patient’s need for safety in health care and treatment; be built on respect 
for the patient’s self determination and integrity; and shall promote good 
contact between the patient and the health care personnel. Furthermore, 
health care shall meet the patient’s need of continuity and safety and, as 
far as possible, health care and treatment shall be planned and carried 
out together with the patient. Different efforts shall be coordinated in a 
suitable way. One very important demand is that the patient shall receive 
individually-adapted information about her state of health, methods of 
examination, available care and treatment, the possibilities to choose a 
provider, and the so-called health care guarantee.

Health care shall be pursued in order to fulfill the demands on good 
care. This especially implies that health care shall be of good quality with 
a good hygienic standard. Further, health care shall be accessible.

One conclusion concerning these rules is that they often stipulate the 
same thing but the wording contained in the rules is different. 

Part II Quality assurance in Swedish health care
Chapter 4 Responsibilities and obligations of the health care 
provider
The health care provider has the overarching responsibility for patient 
safety as well as quality assurance. Furthermore, section 31 of the Health 
and Medical Services Act explicitly stipulates that the quality of health care 
shall be guaranteed and systematically and continuously developed. Chap-
ter Three of the new Patient Safety Act (2010:659) also imposes a duty on 
health care providers to systematically work to ensure a high level of patient 
safety. The health care provider has the duty to strive to achieve the funda-
mental demands on health care mentioned in Chapter Three in the Act.

11-49 Iustus Patientsäk 6 okt.indd   394 2011-10-06   09.07



395

In this chapter the notion of direction of health care is examined as 
well as the explicit demands of the presence of an operational manager 
who has the overarching responsibility over the activity. In health care 
provided by the local governments the law also stipulates the presence of 
a nurse with medical responsibilities. Both the operational manager and 
the nurse with medical responsibility have very important roles in the 
quality assurance system, and their duties are examined.

The many duties of health care providers are examined in this chapter. 
The duties are divided in two categories; duties connected to the health 
care activities, and duties with a direct connection to the patient’s partici-
pation. As mentioned above, the law prescribes that health care providers 
must have a quality assurance system and also systematic work practices 
to ensure a high level of patient safety. Important aspects of this work 
are the providers’ handling and investigation of reported adverse events. 
The health care providers must establish local routines and continuously 
evaluate the organization. Severe adverse events must be reported to the 
National Board of Health and Welfare.

Chapter 5 Health care personnel and their duties
It has been established in the previous chapters that health care provid-
ers have a very important role in the quality assurance system, but in 
order to produce good health care it is necessary to have access to health 
care personnel. In this chapter the important conditions consisting of 
the health care personnel’s education, demands on authorization and the 
obligations and duties stipulated by law are examined. The concept of 
health care personnel is also discussed. 

The Patient Safety Act is principally based on the now-repealed Act 
(1998:531) on Professional Activity in Health Services which was based 
on five different laws of various ages. This can lead to difficulties in 
understanding and applying the rules as they are, in many ways, based 
on old circumstances.

According to the Patient Safety Act, the main obligations or duties of 
Swedish health professionals are that the health professional shall per-
form her work in accordance with scientific knowledge and approved 
experience; she must give the patient competent and careful health care; 
and the health care shall, as far as possible, be planned and carried out in 
consultation with the patient. Furthermore, the patient shall be shown 
solicitude and respect. The patient shall be provided with individually-
suited information about her state of health and about the methods of 
examination, care and treatment available. And of course, professional 
secrecy is stipulated by law.
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All health professionals have a duty to report to the health provider if 
a patient in connection with health care is struck by, or exposed to, the 
risk of serious injury or illness. Another provision of the Act provides that 
the health care provider has the duty to report severe adverse events to the 
National Board of Health and Welfare. 

Also in this chapter, the duties of health care providers are present-
ed in the two following categories: duties with a connection to medical 
 knowledge and duties with a connection to the patient’s participation.

Chapter 6 External control of health care and its personnel 
In this chapter, the notion of supervision is analyzed as well as the develop-
ment of the supervision of health care in Sweden.

The supervision of health care and its personnel is conducted by the 
National Board of Health and Welfare, which is an independent govern-
ment agency with responsibility for care-related development activities, 
the issuing of statutes and guidelines and supervising health and medical 
services. The authority is seen as a complement to the health care provid-
er’s quality assurance. Within the framework of supervision, the National 
Board of Health and Welfare handles patients’ complaints and providers’ 
reports of severe adverse events as well as supervision over providers’ and 
health care personnel.

If a provider does not fulfill its lawful duties, the National Board of 
Health and Welfare can require the provider to take appropriate measures 
and in very severe cases the Board has a legal possibility to close the pro-
vider’s health care activity. 

If a health care professional does not fulfill her duties, several measures 
can be taken. These measures are: a probationary period; a restraint of 
the right to prescribe medicine and the revocation of a license. In these 
cases, the National Board of Health and Welfare reports to the Medical 
Responsibility Board which decides if the license of a health care profes-
sional must be revoked or not.

The local Patient Committees also have an important role in the qual-
ity assurance system, as their main tasks is to report observations and 
adverse events to health care providers and to the National Board of 
Health and Welfare, and to help the patient to receive proper informa-
tion and to contact the right authority.
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Part III Conclusion
Chapter 7 Concluding remarks
Demands on good quality of health care are partly met by national regu-
lations as well as professional standards and ethical principles that health 
care providers and personnel must fulfill. Yet, this is not sufficient in 
order to guarantee safe health care of good quality. The National Board 
of Health and Welfare has an important role in the system, checking that 
health care providers, in addition to health care personnel, fulfill their 
obligations and duties.

One of the main conclusions is that the set of regulations concerning 
health care and quality assurance needs to be revised in order to become 
clearer, more logical, more applicable and more accessible. Another con-
clusion is that the actors who supervise the internal actors must make 
sure that the legal tools available are used when needed. In short, the 
control system must also work effectively.
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administratörer 115
adverse events  20 f, 392, 395 f
alkoholmissbruk 104, 355 f
ansvarsprincipen 105
arbetsterapi 29

B
barnpornografibrott 350 ff
behandlingsalternativ 119, 124, 

135, 265, 269 f, 274
behov av trygghet 28, 34, 108 f, 

114, 125 f, 171, 181 f, 256, 266
blodgivning 29
bokföringsbrott 351

C
chefsöverläkare 138 ff, 154

D
delegering 58, 136, 144, 147, 250
Dialysmålet  184
Donabedian, A,  37, 41
därmed jämförlig verksamhet 31 f, 

229

E
effektiv vård 35, 37
egenkontroll 39, 42, 48, 67, 110, 

127, 129, 133 f, 137, 154, 164, 
172, 178, 185, 190, 195, 198 f, 
236, 244, 253, 270, 275 f, 280, 
285, 289, 293, 317, 324, 329, 336, 
380, 388 

ekonomisk brottslighet 351

F
fast läkarkontakt 125
fast vårdkontakt 266
födelsevikt 104
förbud 86, 98, 117, 228, 291, 312, 

316 f, 331, 389
förebyggande av ohälsa 129
föreläggande 57, 78, 86, 117, 290 f, 

311 f, 318, 321 f, 338, 352, 354 f, 
389

G
Giftinformationscentralen 65, 207, 

223, 271
goda kontakter 34, 108, 112, 126, 

128, 383
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god hygienisk standard 34, 108, 
112, 126

grov oredlighet mot borgenär 351
grovt skattebedrägeri 351
grovt skattebrott 351

H
hantverkare 115
Händelsedatabas 308 f

I
individuellt anpassad informa-

tion 35, 108, 124, 126, 192 f, 
199, 274, 371, 380, 386

insemination 29, 63, 255
integritet 34, 86, 108, 112, 117, 

123, 126, 161, 184 f, 234, 243, 
261, 272, 313, 371, 380 

intyg 208, 274, 321, 341, 348, 350, 
352, 355

intyg (osant)  190, 259, 349, 352, 
385

invasiva åtgärder 249

J
jämlik vård 36

K
Kalmarmålet  19, 83, 183, 251
kommunikationsprincipen  299
kontinuitet och säkerhet  34, 108, 

125 f, 128, 312, 380
kosmetisk behandling 29
krav på åtgärder 86, 172, 307, 

316 f, 389
kunskapsbaserad (vård) 35, 37
kunskapskontroll 211, 236, 274, 

390
kvacksalveri  207, 225
kvalitetsberättelse 177
könstillhörighet (fastställande) 27, 

29, 255

L
ledningsuppgifter 138, 140 f, 155, 

196, 205
Lex Maria (bakgrund) 22
likställighetsprincipen  101
lokaler 110 ff, 126 f, 160, 311, 313, 

323
lokalvårdare 115
läkarintyg (körkortsärende) 29
läkemedelshantering 39, 144, 146 f, 

223, 308, 315
lätt tillgänglig vård 64

M
massage 29
medicinsk bedömning 34, 108 f, 

119, 126, 222, 252, 274, 380
medicintekniska produkter 26, 50, 

85, 144, 146, 308
myndighetsutövning 59, 77 f, 290, 

300

N
narkotika 174, 310, 338, 354
narkotikabrott 83, 352, 356
narkotikaklassade läkemedel 322
narkotikamissbruk 356

O
oberoende tillsynsmyndighet 328, 

330, 388
officialprincipen  296, 299
omskärelse 28, 231, 255
omtanke och respekt 53, 118, 161, 

255, 272, 274

P
patientfokuserad vård 35
patientjournal 20, 32, 112, 118, 

146, 160, 185 ff, 194, 273, 315, 
321 f, 387

Patientskadenämnden 29, 82
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pigmentering (av eyeliner) 29
polishämtning 29
preoperativ tvättning 29
prioriteringar 102 f, 105 f, 140, 293 

R
rattfylleri 259, 338, 350
Reason, J, 41
remisshantering 40, 135, 315
RiskDataBasen 308 f
risk-nytta-bedömning  39
rättspsykiatriska undersökningar  

29, 31

S
samordning 107, 125, 145, 181 f, 

189, 266
samråd 34, 53, 108, 118 f, 122, 

126, 143, 147, 197, 212, 234, 270, 
272, 274, 310, 342, 380, 386 

sekretess 53, 185 f, 193, 264, 273, 
300, 386 

sjukvårdsrådgivning 66, 112, 223 f, 
271, 308

självbestämmande 34, 108, 112, 
119 f, 123, 126, 191, 261 f, 266, 
272, 313, 380

självständig tillsyn 278 f
självständig tillsynsmyndighet 328
skönhetsoperationer 29
SOS Alarm 223 f
sterilisering 27, 29, 63, 255, 265
säker vård 35

T
To err is human  37, 43
tystnadsplikt 53, 118, 201, 264, 

273, 298, 385 f

U
undersköterska 224, 228, 257, 324
utbildning 34, 90, 102, 111 f, 

114 f, 121, 139, 141, 148 ff, 177, 
190, 201 f, 208 ff, 212 f, 227, 229, 
231, 234, 242 f, 254, 258, 320, 
336, 343, 360, 368, 384, 390

V
vaccinering 29
verksamhetsuppföljning 134, 152, 

186, 195, 198 f, 324
vårdgaranti 84 f, 106, 112, 121 f, 

195, 262
vårdbiträde 217, 221 f
vårdgivarregister 56, 134, 166, 178, 

285, 288, 297, 328, 332, 388 f
vårdhygien  39, 111, 129
vård i rimlig tid 36

W
Winblad Spångberg, U, 268

Y
yrkesförbud 346, 364
yrkesansvar 236, 252 f, 258, 272 f

Å
ålder 102, 104, 193, 265, 354

Ö
Ödegård, S,  25, 252
övre åldersgräns  354
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