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1. Sammanfattning
Temat för denna uppsats är förtroendenämnderna och tillsynen över hälso-
och sjukvården. I Sverige pågår ett stort reformarbete för att planera hälso-
och sjukvården inför framtiden. Ett resultat av detta är förtroendenämnderna
som skall stärka patientens ställning.

1980 startade en försöksverksamhet med förtroendenämnder. Den dåvarande
medicinalansvarskommittén ansåg att patientens ställning var bristfällig och
behövde kompletteras. Genom tillskapandet av dessa nämnder skulle
patienten få en stödjande och rådgivande nämnd som skulle hjälpa när olika
problem uppstod i kontakt med sjukvården.

En konsekvens av nämndernas uppgifter är att en avlastning av hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd i olika anmälningsärenden som ej rör medicinsk
felbehandling, eftersom många patienter vänder sig till hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnden med bemötandefrågor eller
informationsproblem som uppstått i kontakt med hälso- och sjukvården.
Ärenden av denna karaktär anses lämpligen kunna lösas av
förtroendenämnder då de har lokalkännedom och därmed en närhet till sina
distrikt som gör att frågan kan få en snar lösning.

I denna uppsats beskriver jag bakgrunden till förtroendenämnderna, hur de
har utvecklats och arbetar idag. Jag har, för att kunna ge en bild av hur de
arbetar och om de lever upp till lagens krav som en oberoende stödfunktion
för patienterna, tagit del av förtroendenämndens i region Skåne
verksamhetsberättelser samt dess ärenden under sista kvartalet 1998.

Därutöver går jag i igenom det system av regler som styr hälso- och
sjukvården vad gäller verksamhetens mål och personalens åligganden. Det
ersättningssystem som patienten kan vända sig till när han skadas i hälso-
och sjukvården samt de myndigheter som utövar tillsyn, passivt eller aktivt,
över hälso- och sjukvården.

Det är denna framställnings slutsats att förtroendenämnderna utgör en viktig
komponent i dagens hälso- och sjukvårdssystem. Patientens ställning stärks i
den bemärkelsen att patienten på ett enkelt sätt kan få hjälp och information
i komplicerade frågor. Därutöver får den som är sjukvårdshuvudman1 på ett
tidigt stadium reda på olika problem i verksamheten och kan agera utifrån
patienternas synpunkter.

                                                
1 De som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården är landstinget eller
kommunen och den nämnd som där svarar för hälso- och sjukvården. Är det privat sjukhus
är det bolagets styrelse och privatpraktiserande yrkesutövare inom hälso- och sjukvård är
sina egna huvudmän.
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2. Förkortningar
HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
HSL Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
FL Förvaltningslag (1986:223)
KomL Kommunallag (1991:900, omtryckt 1998:1)
LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
LRV Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
PSR Patientskadereglering
SoL Socialtjänstlagen (1980:620)
SoS Socialstyrelsen
YHL Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och

sjukvårdens område
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3. Inledning

3.1 Introduktion

Förtroendenämnderna inrättades på försök 1980.2 Förslaget att införa
förtroendenämnder hade avstyrkts av flera remissinstanser. Mer än hälften
av sjukvårdshuvudmännen hade ogillat förslaget. Flera instanser menade att
det var för tidigt att göra nämnderna obligatoriska innan de hade utvärderats.
Ett annat förslag var att staten skulle inrätta ett nytt statligt organ för denna
verksamhet. Andra instanser menade att det var frågan om bristande
kunskap hos personalen och att den behövde mer utbildning i patientfrågor.
Kritik framfördes också mot att staten skulle ålägga landstingen denna
uppgift. Flera remissinstanser ansåg att denna fråga borde envar lösa efter
behov.

Efter riksdagsbehandling beslutades att varje landsting och varje landstings
frikommun på  försök skulle inrätta en eller flera förtroendenämnder.
Nämnderna blev permanenta 1992 och reglerades i lag 1992:563 om
förtroendeverksamhet inom hälso- och sjukvården. Denna ersattes av en ny
lag vid årsskiftet, lag 1998:1556 om patientnämndsverksamhet.

Nämnderna har inga disciplinära befogenheter utan de skall när så är
påkallat ge patienten information om rätt besvärsväg. Enligt 1998 års lag
skall nämnderna varje år skall rapportera till socialstyrelsen om sin
verksamhet. Den nya lagen heter lag 1998:1556 om patientnämnder, men
namnbytet är inte obligatoriskt och flera nämnder, däribland region Skånes
kommer även fortsättningsvis att kalla sig förtroendenämnder. För att vara
så konsekvent i min framställning som möjligt använder jag endast namnet
förtroendenämnder.

3.2 Syfte och metod

Mitt arbete syftar till att se på vilken roll förtroendenämnderna har i hälso-
och sjukvårdens tillsynsorganisation och hur det påverkar patientens
ställning. För att göra detta har jag även behandlat det system som reglerar,
styr och utövar tillsyn över hälso- och sjukvården, eftersom detta system har
kompletteras med förtroendenämnder.

Metoden har varit att framförallt gå igenom de utredningar som föregått dels
försöksverksamheten dels lagstiftningen, dels det material som jag erhållit
ifrån förtroendenämnden i region Skåne som bestått i
verksamhetsberättelser, statistik och konkreta fall.
                                                
2 Prop.1978/79:220 s. 30.
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3.3 Avgränsningar

Arbetet handlar om förtroendenämnderna och på vilket sätt de stärker
patientens ställning. För att sätta in nämnderna i det system som de skall
verka har jag även valt att i korthet redovisa vissa centrala delar av detta.
Vad gäller tillsyn och kontroll över hälso- och sjukvården går jag endast i
korthet igenom de institutioner som patienten kan använda sig av vid
klagomål. Justitieombudsmannen och Justitiekanslern tillsynskontroll går
jag inte igenom utan framställningen begränsas till de tillsynsorgan som är
specifika för hälso- och sjukvården.

3.4 Källor

I detta examensarbete har mina källor i avsnittet om nämnderna har i
huvudsak varit offentligt tryck som föregått lagstiftningen. Avsnittet om
region Skåne har jag använt mig av verksamhetsberättelser och ärenden. När
jag beskriver kontrollen och styrningen av hälso- och sjukvården är det
förutom lagförarbeten även juridisk litteratur och främst Sahlins och Billums
bok om Personalens åligganden och skyldigheter samt Sahlins bok Hälso-
och sjukvårdslagen och Westerhälls Patienträttigheter som jag använt. För
avsnittet om kontroll och ersättningssystem är källorna lagförarbeten,
försäkringsvillkor samt följande litteratur: Roos  Ersättningsrätt och
ersättningssytem, Hellner Skadeståndsrätt, Bengtsson Produktansvarslagen.
För avsnittet om reglerna som styr nämnderna har jag använt mig av
förarbeten och Bohlins Kommunalrättens grunder. Rättsfallen är tagna ur
Ringblom Fälld av ansvarsnämnden ? och ett kursmaterial, Besluten, ifrån
medicinsk rätt 10p Handelshögskolan Göteborg. Övrig litteratur har jag i
varierande utsträckning använt mig av för att få ett diskussionsunderlag eller
för att lösa enstaka problem.

3.5 Disposition

Uppsatsen har fem avsnitt ( 4-8 ) där jag inleder framställningen med att
återge de centrala delarna i hälso- och sjukvårdslagen som är statsmaktens
mål för hur vården skall meddelas. I anslutning till detta går jag igenom de
centrala delarna av hur vården skall utföras av personalen som meddelas i
lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område i avsnitt 4.

Tillsyn över hälso- och sjukvården utövas av SoS och HSAN, deras
verksamhet beskrivs översiktligt i avsnitt 5. Ifall patienten lider skada av
vård och behandling kan ersättning utgå oavsett vem som orsakade skadan,
en s.k. no-fault försäkringslösning. Grunderna för ersättning enligt
patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen återges i avsnitt 5.
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Förtroendenämnderna inrättades för att stärka patientens ställning men även
för att nämnderna skulle avlasta HSAN med ärenden som ej rörde medicinsk
felbehandling. I avsnitt 6 tecknar jag den historiska bakgrunden till varför
förtroendenämnderna inrättades och går därefter igenom tillämpningen av
1992-års lag. I detta avsnitt beskrivs också den nya lagen om
patientnämnderna som trädde i kraft den 1 januari 1999 vilken jag behandlar
mer utförligt.

Den sista delen ägnas åt region Skåne; hur den har organiserat sin
verksamhet och hur den arbetar. I avsnitt 7 presenteras också en del fall för
att ge en bild av hur och med vilken typ av ärenden förtroendenämnderna
arbetar. Arbetet avslutas med en diskussion om hur nämnderna arbetar för
att förbättra patientens ställning i sjukvården i avsnitt 8. I en bilaga återges
nämndernas mall för hur ärende skall rubriceras så att en enhetlig struktur
erhålls.
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4. Reglering och styrmedel av
hälso- och sjukvården

4.1 Inledning

Följande avsnitt behandlar i korthet vårdgivarens skyldigheter utifrån Hälso-
och sjukvårdslagen 1982:763. Det är de principer i lagen som säger hur
hälso- och sjukvården3 skall meddelas till patienten4 och vilka principer som
bör styra verksamheten. Förvaltningslagens 1986:223 bestämmelser
angående överklagbarhet i vissa hälso- och sjukvårds frågor behandlas i
detta avsnitt.

I avsnitt 4.3 beskrivs riktlinjerna för hur vården skall utföras av hälso- och
sjukvårds personal utifrån reglerna i lag 1998:531 om yrkesverksamheten på
hälso- och sjukvårdens område. Ifall personalen inte skulle utföra vården i
enlighet med lagen kan disciplinstraff utdömas. Här återges rättsfall i not
form för att belysa hur lagen tillämpas samt en skrivelse ifrån SoS om hur
begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet skall tolkas. Detta begrepp är
centralt när det gäller att bedöma ansvarsfrågor för hälso- och
sjukvårdspersonal.

4.2 Vårdgivarens skyldigheter

I Sverige finns ingen lagstadgad rätt till patientstatus.5 Hälso- och
sjukvårdslagen utgår ifrån skyldigheter eller mål för vårdgivaren om hur
vården skall meddelas. För att en rättighet skall vara legal ställs vissa krav ur
formell och materiell synpunkt. Rättigheten skall vara väl preciserad i lag,
den skall kunna prövas i domstol och utfallet av prövningen skall vara
någorlunda förutsebart. Man skall i efterhand kunna kontrollera domen
gentemot lagen. Den materiella domen skall stå i samklang med
demokratins värderingar förutom att den skall vara formellt korrekt.

I Hälso- och sjukvårdslagen, som är en målorienterad lag, stadgas i 2 §
första stycket att vården skall ges på lika villkor för hela befolkningen.
Enligt lagen skall vården vila på följande tre principer: i 2 § andra stycket
HSL stadgas att vården skall ges med respekt för alla människors lika värde

                                                
3 Enligt HSL 1 § är hälso- och sjukvård: åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och
behandla sjukdomar och skador.
4 I förarbetena till HSL har patientbegreppet definierats som en beteckning på den enskilde i
hans kontakter med hälso- och sjukvården.
5 Westerhäll. Lotta. Sthlm 1994. Patienträttigheter. s. 21
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och till den som har största behovet. I 28 § HSL ges den tredje principen
som innebär att vården som ges skall vara kostnadseffektiv.6

I HSL 2a § anges vidare att vården skall vara av god kvalitet och vara lätt
tillgänglig7 (p.1 och 2). I andra stycket nämnda paragraf anges att "varje
patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är
uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt
hälsotillstånd". I 2d § anges att där hälso- och sjukvård bedrivs skall det
finnas personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård
skall kunna ges.

4.2.1 Förvaltningslagen 33 §

Hälso- och sjukvårdslagen är en målorienterad lag och ingen
rättighetslagstiftning. I förvaltningslagen 33 § framgår i vilken omfattning
den enskilde kan använda sig av förvaltningsbesvär vid klagomål på att
sjukvården ej lever upp till Hälso- och sjukvårdslagen. I 33 §  FL stadgas
att… ”ärenden i första instans som avser hälso- och sjukvård gäller
14-30 §§ endast om det kan överklagas på annat sätt än vad som anges i
31 §.” I  31 § FL anges att 13-30  §§ FL ej gäller där beslut kan överklagas
enligt 10 kap. kommunallagen 1991:900. FL 33 § begränsar därmed
användandet av förvaltningslagens eftersom man ej kan använda sig av 13-
30 §§ som bl.a. stadgar om kommunikationsskyldigheten, beslutsmotivering
och omprövning av beslut.8 Användandet av förvaltningsbesvär i samband
med hälso- och sjukvård är begränsat till vissa lagar.9 Det som återstår för en
patient som anser att hälso- och sjukvårdslagen ej efterlevs är att överklaga
ett beslut genom kommunalbesvär enligt 10 kap. KomL. Då görs en
laglighetsprövning av beslutet och är det felaktigt återförvisas ärendet för att
tas om. Således ger hälso- och sjukvårdslagen inte den enskilde patienten
någon utkrävbar rättighet som rör hans rätt till vård och behandling.

Den vårdsökande kan dock anmäla personalen i efterhand till SoS eller
HSAN om han anser att  handläggningen av  ärendet varit felaktig vid
vårdsökandet.10

                                                
6 Prioriteringsutredningen. SOU 1995:5. s. 115 ff.
7 Här avses bl.a. öppettider på vårdcentraler m.m.
8 Rynning, Elisabeth. Samtycke till medicinsk vård och behandling. Uppsala 1994. s. 54.
Strömberg, Håkan. Allmän förvaltningsrätt. Malmö 1998. s. 81.
9 Exempelvis de psykiatriska tvångslagarna, patientjournallagen 1985:562.
10 HSAN 10/89: En patient (72 år ) med hjärtsvikt och obstruktiv lungsjukdom i anamnesen
sökte akut med misstanke om lunginflammation på remiss från vårdcentral. Ansvarig  läkare
på akuten behandlade obstruktiviteten, lät patienten  vila och bedömde sedan patienten vara
bättre. Patienten skrevs ut med antibiotika eftersom det ej fanns några lediga sängplatser på
medicinkliniken. Patienten avled i hemmet dagen efter. Läkaren tilldelades en varning med
motiveringen att denna patientgrupp, obstruktiv lungsjukdom och hjärtsvikt, ofta försämras
allvarligt i samband med infektioner och att läkaren skulle ordnat med inläggning på
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4.3 Personalens åliggande

4.3.1 Vetenskap och beprövad erfarenhet

I lag 1998:531 om  yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
andra kap. ges bestämmelser för personalens skyldigheter för hur vården
skall meddelas till patienterna. I enlighet med 2 kap. 1 § 1 st YHL skall den
vård som ges stå i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet. I ett svar skrivet av socialstyrelsen till en läkare 1976 anges hur
det centrala begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet skall tolkas:11

Ur juridisk synvinkel innebär uttrycket att läkaren i sin yrkesmässiga
utövning har att beakta såväl vetenskap som beprövad erfarenhet.
Författningstexten (avses allmänna läkarinstruktionen som numer är
upphävd) innebär sålunda ett ”både och”- inte ett ”antingen eller”.
Avvägningen mellan de båda leden i uttrycket kan dock variera. När
exempelvis en ny behandlingsmetod introduceras saknas självfallet
erfarenhet, det vetenskapliga underlaget får vara grunden för att metoden
accepteras, 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 medicinalpersonalen i vissa konkreta situationer t.ex. angående hur
vissa sjukdomstillstånd bör diagnosticeras eller behandlas. I de fall
särskilda anvisningar eller föreskrifter finns utfärdade innebär kravet på
vetenskap och beprövad erfarenhet naturligtvis att sådana anvisningar följs.

Begreppen är svåra att fixera eftersom deras betydelse kan variera i olika
grad beroende på patientens tillstånd. Således kan en lång klinisk erfarenhet
uppväga att forskning skett i liten omfattning och de vidtagna åtgärderna kan
ändå stå i samklang med vetenskap och beprövad erfarenhet.12

                                                                                                                           
infektionskliniken eftersom det var fullt på medicinkliniken. Ifall läkaren varit osäker på
handläggningen skulle hon tagit kontakt med sin bakjour (den ytterst ansvarige läkaren ). Se
även HSAN 672/83:6, 821/84:2.
11 Utdraget är taget ifrån: Sahlin, Jan. Billum, Susanne. Hälso- och sjukvårdspersonalens
åligganden och ansvar. Sthlm 1995. s. 32.
12 HSAN 769/89, En 70-årig kvinna som söker akut till en sjukstuga i Norrland för
tryckkänsla över bröstet samt illamående. Patienten blir yr när hon reser sig från britsen och
EKG tas som bedöms normalt av tjänstgörande sjuksköterska, hon kontaktar läkaren och de
bedömer att patienten skall vara kvar på sjukstugan över natten för vidare utredning samt
observation, patienten skrivs ut dagen efter. Kvinnan anmäler läkaren för att han inte inställt
sig. Vetenskapliga rådet riktar kritik såväl mot sjuksköterskan som läkaren på ett flertal
punkter bl.a. att utesluta hjärtinfarkt utan att tolkat EKG samt att patienten hade en känd
hjärtsjukdom samt att patienten tagit nitroglycerin utan effekt. Vetenskapliga rådet ansåg att
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För all hälso- och sjukvårdspersonal gäller att de skall hålla sig informerade
inom sitt fält exempelvis om de senaste behandlingsmetoderna och den
information som SoS utfärdar.13 Hur långt informationsplikten sträcker sig
beror på yrkesgrupp och vilken befattning vederbörande innehar.

4.3.2 Sakkunnig och omsorgsfull sjukvård

I 2 kap. 1 § YHL anges att patienten skall ges sakkunnig och omsorgsfull
vård och kan ses mot bakgrund av 2 d § HSL där vårdgivarens skyldigheter
om att tillhandahålla förutsättningarna för en god vård. Denna bestämmelse
sammanhänger även med vetenskap och beprövad erfarenhet eftersom det är
utifrån de grunderna vården ges och den skall vara sakkunnig och
omsorgsfull.14

4.3.3 Samråd, omtanke och respekt

I 2 kap. 1 § sista stycket YHL skall vården utformas i samråd med patienten
därtill med omtanke och respekt. I 2a § HSL p.3 anges att vården som
huvudmannen skall ge skall bygga på respekt för patientens
självbestämmande och integritet15och i tredje stycket nämnda paragraf anges
att vården skall så långt det är möjligt utformas i samråd med patienten.16

                                                                                                                           
läkaren brustit i sina åtaganden, då han helt litat på sjuksköterskans diagnos och att han
skulle undersökt patienten under natten då infarkt inte kunde ha uteslutits, oberoende av att
det senare visade sig att patienten inte hade infarkt. Ansvarsnämnden menade dock att
läkarens kännedom om patientens sjukdomshistoria, de upplysningar som sköterskan
lämnade om patientens EKG och att patienten lades in för observation under natten var
tillräckliga åtgärder i detta fallet. Se även HSAN 538/94 och HSAN 160/95, där en kvinna
opererades för handsvett och fick obotliga hjärnskador (hjärndöd) bl.a. på grund av att då
patienten började blöda lades hon ej i planläge förrän efter trettio minuter,
cirkulationssvikten orsakade syrebristen i hjärnan. Både operatörer, för att de ej valt annan
operationsmetod, och narkosläkare varnades.
13 Publiceras i SOSFS, Socialstyrelsens författningssamling.
14 Prop. 1997/98:109. s. 63.
15 HSAN 295/91, 952/91, En läkare tilldelades en varning för att han haft samlag med en
patient på patienthotellet. Han hade opererat kvinnan två dagar tidigare och ordnat
eftervården på patienthotellet. Läkaren polisanmäldes av kvinnan initialt  men åtalet
ogillades då det gick ej att styrka att samlaget skett under tvång. Hon anmälde då till
ansvarsnämnden som menade att läkaren åsidosatt sina skyldigheter att visa patienten
omtanke och respekt och att en läkare med ansvarskänsla ej skulle ha inlåtit sig på samlag,
han tilldelades en varning. Se även HSAN 188/94, där en svårt somatiskt och psykiskt sjuk
kvinna flyttades till en psykiatrisk klinik. NJA 1990 s. 442. Kvinna hade ej gett samtycke
till nervavskärning vid operation. Skadeståndstalan ogillades dock då informerat samtycke
ej är en självständig grund för ersättning.
16 RÅ 1993 Not 340, En kvinna som utreddes för blod i urinen blev uppmanad av läkaren
att ringa för att få svaret på den genomförda undersökningen. Anhörig till patienten
(kvinnan hade avlidit) anmälde läkaren till ansvarsnämnden för att remiss hade dröjt vad
gäller grundligare undersökning av patientens besvär. Enligt Regegeringsrätten var det
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Patienten skall även ha rätt till ett s.k. second opinion ifall patienten lider av
en allvarlig sjukdom.17Även om patienten avlidit skall personalen fullgöra
sina åligganden med omtanke och respekt.

4.3.4 Upplysning om hälsotillstånd

Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården skall se till att patienten får
upplysningar om sitt hälsotillstånd 2 kap. 2 § YHL. Kan patienten av någon
anledning ej ta emot informationen skall den ges till en närstående. Provsvar
eller andra undersökningsresultat skall patienten upplysas om så snart det är
möjligt. Den som i de flesta fall har det yttersta informationsansvaret är den
behandlande läkaren eller chefsöverläkaren.

4.4 Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdslagen är en målorienterad lag som anger vilka principer
som skall styra sjukvården. Rättigheten av att få vård motsvaras inte av en
skyldighet att ge vård, denna rättighet att få vård kan inte utkrävas via
domstol. Förvaltningslagen går inte att använda för den enskilde patienten
då denne anser att sjukvården ej lever upp till lagens krav. Det går endast att
överklaga lagligheten i beslut, enligt kommunallagen,  och om beslutet
strider emot lagen får det tas om, det ger således inte den enskilde patienten
någon utkrävbar rättighet.

                                                                                                                           
läkarens ansvar att informera patienten om undersökningsresultatet så att man kunde gå
vidare med nya undersökningar. Läkaren tilldelades en erinran.
17 Prop. 1998/99:4. s. 30.
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5. Tillsyn, kontroll och
ersättningssystem inom hälso-
och sjukvården

5.1 Inledning

Ett av förtroendenämnderna syfte är att avlasta och komplettera den
organisation som finns för att kontrollera och utöva tillsyn inom hälso- och
sjukvården. Det ansågs att missnöjda patienter kunde få hjälp på ett
smidigare sätt och att vissa frågor kunde lösas lokalt istället för att anmäla
till HSAN. I detta kapitel ges en översikt över HSAN, SoS och
ersättningssystemen för skador inom hälso- och sjukvården samt
läkemedelsförsäkringen.

Statsmaktens kontroll och tillsyn över hälso- och sjukvården utövas av
HSAN och Socialstyrelsen, kontrollen är både passiv och aktiv.18 HSAN är
passiv i sin kontroll eftersom det krävs en anmälan för att kontroll skall ske
av en yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har tillsyn
av både verksamhet och enskilda yrkesutövare inom hälso- och sjukvården.
Det är en myndighet som på eget initiativ eller genom anmälan från någon
undersöker verksamheter och personal utifrån patientsäkerheten, kontrollen
är således både aktiv och passiv.

I Sverige finns det två ersättningssystem för skador som rör sjukvården och
läkemedel. Båda systemen bygger på en kollektiv försäkringslösning, där
varje vårdgivare skall vara försäkrad i enlighet med patientskadelagen och
varje importör eller producent som ger ut läkemedel i Sverige skall vara
medlem i läkemedelsförsäkringsföreningen.

Patienten kan alltid välja att driva en skadeståndsprocess istället för att få
ersättning ur läkemedelsförsäkringen eller patientskadelagen. Huvuddragen i
de båda ersättningssystemen redovisas nedan.

                                                
18 Lundquist. Lennart. Förvaltning, stat och samhälle. Lund 1992. s. 250. Passiv kontroll är
när medborgaren måste anmäla så att efterkontroll sker, aktiv kontroll är när myndigheten
initierar till efterkontrollen.  I avsnitt 5.2 och 5.3 har jag använt mig av Lundquist´s bok och
det är indelning av de moment som används  (kap. 8) för att analysera förvaltningar och
dess arbetssätt.
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5.2 Socialstyrelsen

Kontrollorganet
Socialstyrelsen är ett centralt ämbetsverk som är expert- och
tillsynsmyndighet i frågor som rör hälso- och sjukvård, socialtjänst,
hälsoskydd, smittskydd och tandvård.19 Organisatoriskt sorterar
socialstyrelsen under socialdepartementet. Huvudkontoret ligger i
Stockholm och det finns sex regionala kontor för tillsynen över hälso- och
sjukvården som ligger i Umeå, Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg
och Malmö. SoS verksamhetsmål är att verka för god hälsa och social
välfärd, omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela
befolkningen samt för att människors rätt till självbestämmande och
integritet respekteras.

Kontrollsyfte och kontrollobjekt
SoS tillsynsverksamhet utgår ifrån patientsäkerheten enligt 5 kap.2 § YHL.
Det är SoS som skall se till att lagar och förordningar efterlevs inom hälso-
och sjukvården och därmed att inte patientsäkerheten åsidosätts.20 Deras
tillsynsverksamhet omfattar både vårdgivare och enskild hälso- och
sjukvårdspersonal.

Kontrollformen
Hälso- och sjukvården har anmälningsplikt till SoS (6 kap. 4 § YHL) om en
patient drabbats av en skada eller att patienten utsatts för en risk att drabbas
av allvarlig skada.21 Personalen22 skall anmäla sådana händelser till SoS. En
allvarlig skada eller sjukdom definieras främst som att den inträffade
händelsen har medfört eller kunde medfört att patienten avlidit eller hamnat
i ett livshotande tillstånd. Men definitionen täcker också svår kroppsskada,
svår sjukdom eller en väsentlig funktionsnedsättning. Andra tillstånd som
påverkat patientens livsföring sedan händelsen inträffade skall även beaktas,
exempelvis att patienten måste genomgå en ny operation eller att han varit
oväntat sjukskriven. Återkommande likartade händelser vid samma
vårdinrättning, som var för sig inte är allvarliga, kan vid en sammantagen
bedömning anses vara allvarliga.23 Riskbedömningen utgår ifrån vad som
anses vara en normal risk för just den behandlingen och bedömningen får
göras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet .

                                                
19 Förordning (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen.
20 Det instrumentella kontrollsyftet. Se Lundquist a.a. s.247
21 Skyldigheten för hälso- och sjukvårdspersonal att anmäla allvarliga skador kallas Lex
Maria eftersom förordningen ursprungligen tillkom efter en förväxlingsolycka med dödlig
förgiftning som följd, den inträffade 1936 vid Mariasjukhuset i Stockholm.
22 2 kap. 7 § YHL. Se även 71a § SoL 1980:620 (Lex Sara) som trädde i kraft vid årsskiftet
1999 och gäller verksamhet inom äldreomsorg och vård av funktionshindrade där var och
en som får kännedom om missförhållanden skall anmäla detta till socialnämnden.
23 SOSFS 1996:23 s. 12.
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Ligger det ett culpöst beteende bakom, från personalens sida, kan SoS
anmäla detta till HSAN och yrka på en disciplinpåföljd.24 SoS har ett
vetenskapligt råd med experter inom sina medicinska fält som avger
yttrande i olika sammanhang samt arbetar med att fastställa olika
kvalitetskrav för hälso- och sjukvården.

SoS har långtgående befogenheter vad gäller att granska verksamheter. Den
som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att lämna ut material
som tillhör verksamheten på begäran av SoS. Ifall inget utlämnande sker kan
SoS förelägga om utlämnande och i detta sätta ut ett vite enligt 6 kap. 9 §
YHL. SoS har rätt att inspektera verksamheter och kan även begära hjälp av
polismyndigheten enligt 6 kap. 10 §, 11 § YHL. Ifall en vårdgivare ej
uppfyller kraven på en god vård och om missförhållandena är av betydelse
för patientsäkerheten och ett föreläggande om avhjälpande av
missförhållandena satts ut och detta ej följs kan verksamheten förbjudas
(6 kap.13-15 §§ YHL). Det föreligger anmälningsplikt av ny verksamhet
som SoS har tillsyn över men även verksamheter som flyttas eller ändrar
inriktning skall anmälas till myndigheten (6 kap. 6 och 8 §§ YHL).

Kontrolleffekten
Anmälningspliktens främsta syfte är att främja patientsäkerheten så att SoS i
kan ta ett samlat grepp om riskerna inom hälso- och sjukvården och därmed
utforma sina allmänna råd och föreskrifter25 som omfattar all personal.26

Förutom att se så att lagar och förordningar efterlevs har kontrollens syfte
även en disciplinerande effekt då hälso- och sjukvårdspersonal vet att de i
efterhand kan bli utsatta för en granskning.

Verksamhet kan även förbjudas utan föreläggande om det är fara för
patientens liv, hälsa eller personliga säkerhet enligt 6 kap.16 § YHL. Ifall
det finns sannolika skäl att verksamheten kan förbjudas på någon av ovan
beskrivna grunder och ett beslut inte kan avvaktas får SoS tillsvidare helt
eller delvis förbjuda verksamheten (6 kap. 17 § YHL).

                                                
24 6 kap.18 § YHL.
25 Förordning (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela
föreskrifter m.m.
26 SOSFS 1996:24. SoS föreskrifter för ett kvalitetssystem som bygger på egenkontroll och
omfattar all hälso- och sjukvård samt tandvård. Krav på att all verksamhet skall omfattas av
ett system för planering, utförande, uppföljning och kvalitetsutveckling. Utgångspunkten är
Lex Maria anmälningar samt skyldighet att ha rutiner för lokal avvikelse rapportering och
syftet är att förebygga risker och eliminera skador.
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5.3 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Kontrollorganet
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en statlig myndighet som fick sin
nuvarande organisation 1980, tidigare hade den sorterat under SoS under
namnet medicinalväsendets ansvarsnämnd. HSAN är första instans vad
gäller disciplinärenden för Hälso- och sjukvårdspersonalen. Det är en
partsammansatt domstolsliknande nämnd som betsår av ordföranden, som är
lagfaren domare, och åtta ledamöter vilka har särskild insikt i hälso- och
sjukvården27 och utses av regeringen för tre år (7 kap. 2 § YHL).

Ansvarsnämnden är beslutsför med ordföranden och sex ledamöter
(7 kap.3 § YHL) men ordföranden kan ensam fatta beslut i  vissa ärenden
(7 kap. 4 §), exempelvis om det gäller återkallelse av legitimation på egen
begäran och det ej finns något hinder för detta eller när det gäller beslut som
inte innebär ett slutligt avgörande i ett ärende.28

Handläggningen i HSAN är enligt huvudregeln skriftlig men även muntlig
förhandling förekommer när nämnden anser att ärendet kräver det
(7 kap. 10, 11 §§). Föredragande inför nämnden är olika experter inom
medicinska discipliner som är knutna till HSAN. I komplicerade fall eller
där det är principiellt viktiga ärenden kan utomstående experter konsulteras
(7 kap. 14 § YHL) antingen genom ett yttrande eller att de hörs som
sakkunniga vid muntlig förhandling.

Kontrollsyfte och kontrollobjekt
Syftet med HSAN´s verksamhet är rättssäkerheten, att en enskild patient och
vissa myndigheter, skall kunna anmäla en yrkesutövare inom hälso- och
sjukvården för fel i samband med yrkesutövningen och att saken prövas av
en oberoende instans. De som kan anmälas till HSAN är hälso- och
sjukvårdspersonal och den inträffade händelsen måste ha samband med
yrkesutövningen.29

Kontrollformen
Ansvarsnämnden prövar fall efter anmälan30 om att någon som tillhör31

hälso- och sjukvårdspersonal av oaktsamhet eller uppsåtligen åsidosätter32

                                                
27 TCO, LO, SACO och landstingsförbundet föreslår varsin ledamot och de andra fyra skall
representera allmänheten och är i regel riksdagsledamöter.
28 7:4 § p.1, här finns restriktioner för vilka beslut en ordförande ensam kan fatta.
Exempelvis kan ordföranden inte ensam fatta beslut om att en person skall genomgå
läkarundersökning (5:9 § YHL) som ett led i utredningen m.m.
29 Det går således inte att anmäla exempelvis sjukvårdsministern (HSAN 959/86:6).
30 Anmälan kan komma från SoS, berörd patient eller om patient är exempelvis medvetslös
någon närstående till denne (7:7 § första stycket YHL). Gäller frågan exempelvis
delegitimering eller begränsning av förskrivningsrätten (5:6-13 §§ YHL) kan SoS eller den
saken gäller anmäla (7:7 § andra stycket YHL).  JO och JK har samma befogenheter att
anmäla till HSAN som SoS (7:7 § tredje stycket. YHL).
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vad som ankommer på denne i yrkesutövningen. Antal anmälningar har
sedan verksamheten startade, i sin nuvarande form, stadigt ökat. 1980 var
antalet anmälningar 767, 1990 var siffran 1372,  1995 hade antalet ökat till
2521 anmälningar och för 1998 var siffran 3119 stycken anmälningar mot
hälso- och sjukvårdspersonal. Den årliga ökningen av anmälningar har varit
mellan 10-15 %.33

Kontrolleffekt
Ifall felet inte är ringa eller ursäktligt utdelas en varning eller en erinran i
enlighet med 5 kap. 3 §. Varning är den starkare påföljden och erinran den
svagare. Nämnden prövar även återkallelse av legitimation34 och ansökan
om ny legitimation35. Förskrivningsrätten avseende narkotiska preparat och
teknisk sprit kan begränsas genom beslut i HSAN. Prövotid kan även
åläggas en legitimerad yrkesutövare som varit oskicklig i sin yrkesutövning.
Disciplinpåföljd får inte utdelas ifall den anmälde inom två år inte
underrättats om anmälan och påföljd får inte heller åläggas när mer än tio år
har förflutit efter det inträffade.36

5.4 Ersättningssystem

5.4.1 Bakgrund patientförsäkringen

Patientförsäkringen infördes 1975 på grund av svårigheterna att få ut
ersättning för olika behandlingsskador i samband med hälso- och sjukvård.
Det var en no-fault försäkring och således var det disciplinära ansvaret helt
frikopplat från ersättningsfrågan. Sjukvårdshuvudmännen fick på frivillig
                                                                                                                           
31 Föreligger särskilda skäl kan även den som tillhört Hälso- och sjukvården anmälas
(5:3 § tredje stycket. YHL).
32 2 kap. och 5 kap. 6-13 §§ YHL.
33 Uppgifterna givna per telefon av Bo Örnerud på HSAN. 1999-03-08.
34 RÅ 1994 ref 6: Delegitimering av läkare som missbrukat förskrivningsrätten av
narkotiska läkemedel samt brustit i fråga om journalföring och avfattande av sjukintyg på
sin privatpraktik. Att han skött sina åliggande i allmäntjänst anmärkningsfritt föranledde
ingen annan bedömning enligt Regeringsrätten. Se även HSAN 445/90, psykiatrisk sjukdom
där legitimation ej drogs in. HSAN 1459/92:12, Delegitimering av manlig sjuksköterska
som hade sexuellt umgänge med patient vilket ej ledde till åtal. Vederbörande har därefter
dömts i Hovrätten för sexuellt utnyttjande av underårig samt sexuellt ofredande vid fyra
tillfällen.  RÅ 1989 ref 67, utrednings och beviskrav vid delegitimering.
35 HSAN 281/92, Läkare med missbruksproblematik, inget bifall. HSAN 147/86,
Sjuksköterska fick legitimation åter då det visat att hon varit drogfri en längre tid.
36 Tidigare var den absoluta preskriptionstiden för att tilldela någon disciplinpåföljd fem år
men ändrades till tio år eftersom flera ärenden hade skrivits av p.g.a. att absolut preskription
inträtt. Patientens intresse ansågs väga tyngre än rättssäkerheten för den anmälde, flera
remissinstanser var emot en tio års preskriptionstid. Prop. 1997/98:109. s. 128 ff.
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väg teckna en försäkring hos ett konsortium av olika försäkringsbolag,
premien var fast och ingen hänsyn togs till hur riskfylld verksamheten var.37

Tvister mellan konsortiet och den drabbade löstes i de flesta fall av en
rådgivande patientskadenämnd, annars gick tvisten till skiljedomsförfarande.
Fram till 1993 hade försäkringen tagit emot cirka 90 000 anmälningar och
ersatt drygt 40 % av dem.38 Genom denna försäkring löstes ersättningsfrågan
förhållandevis snabbt och den drabbade slapp besväret att föra talan vid
allmän domstol.

En översyn av ersättningssystemet inleddes 1992.39 Detta var påkallat främst
av att hälso- och sjukvården hade fått ett ökat utbud av både vårdformer och
nya yrken.40 Men även närmandet till EG påkallade en översyn ur
konkurrenssynpunkt eftersom vilket försäkringsbolag som helst skulle ha
möjlighet att meddela en patientförsäkring.41

En lagreglering ansågs angelägen för att fastställa under vilka förutsättningar
en patient skulle få ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det är
bara det objektiva ansvaret som är av intresse och ej det subjektiva.
Vårdgivare är skyldiga att teckna en försäkring som täcker de skador som
uppkommer i samband med hälso- och sjukvård och som skall ersättas enligt
patientskadelagen (3,12 §§).

5.4.2 Patientskadelagen

De skador som ersätts är personskador och i detta begrepp ingår även
psykiska skador. Tidigare var det enbart kroppsskada som ersattes, psykiska
skador ersattes endast ifall de hade samband med kroppsskadan.42

Beviskravet för skadan är att den med övervägande sannolikhet skall ha
uppkommit i samband med vård och behandling. Patientskador utreds om
det föreligger ett samband mellan behandling och skada. Därefter skall
bedömningen ske ifall åtgärden varit medicinskt motiverad och om så är
fallet hur skadan kunnat undvikas, exempelvis genom att anlita en specialist
på detta område eller använda en annan metod.

Vad gäller behandlingsskador så bedöms de enligt ovan men även efter ett
facitresonemang. Detta gör att man i efterhand ser om behandlingen kunde
ha utförts på annorlunda sätt så att skadan eventuellt hade kunnat undvikas.
Men detta resonemang tillämpas endast på tekniken samt val av metod vid

                                                
37 Roos, Carl Martin. Ersättningsrätt och ersättningssytem. Sthlm 1990. s. 90. ff.
38 SOU 1994:75. s. 15.
39 Dir. 1992:101. s. 1 ff.
40 Ädelreformen öppnade vägen för nya aktörer inom äldrevården, det blev fri etablering av
läkare och sjukgymnaster m.m.
41 SOU 1994:75. s. 69 ff.
42 SOU 1994:75. s. 134 ff.
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behandlingen (6 § p.1).43 Andra orsaker som kan ge ersättning är fel på en
medicinteknisk produkt eller att denna har använts på ett felaktigt sätt
(p.2). Felaktig diagnostisering kan ersättas om läkaren har nonchalerat
symtom eller gjort feltolkningar av symtomen, som ej står i
överensstämmelse med vedertagen medicinsk praxis, så att det uppkommit
en patientskada (p.3). Vissa infektioner som uppkommer i samband med
hälso- och sjukvårdande behandling kan ersättas men här är vissa områden
undantagna från ersättning: exempelvis infektion i samband med vissa
operationer eller patienter med nedsatt immunförsvar liksom infektion efter
kateterbehandling (p.4). Ersättning för infektion betalas inte ut ifall den
skäligen måste tålas (6 § sista stycket), detta eftersom det är en förhöjd risk
för infektioner inom hälso- och sjukvården. Olycksfallsskada44 i sjukvården
ersätts om den har samband med vården, exempelvis vid behandling,
undersökning eller sjuktransport. Det kan även vara så att patienten ej har
kontakt med vårdpersonal vid olyckstillfället men har försatts i en situation
med förhöjd olycksfallsrisk som gör att skada uppkommer. Det kan gälla en
patient som behöver tillsyn men som lämnas ensam och skadar sig. Hänsyn
tas till den enskilda patientens situation och vårdbehov (p.5).45  Läkemedel
som lämnas ut till patienten i strid med föreskrifter eller anvisningar,
exempelvis att en sköterska delar ut ett läkemedel som ej är ordinerat
omfattas. Patientskadelagen ersätter emellertid inte skador av biverkningar
eller fel på preparatet46 utan täcker enbart felaktig administreringen av
läkemedlet (p.6).

De försäkringsgivare som meddelar en patientförsäkring skall ingå i en
patientförsäkringsförening. Föreningen skall tillsammans svara för en
patientskadenämnd som skall yttra sig över ersättningsfall när någon part
begär det (15, 17 §§). Skulle försäkring saknas hos en vårdgivare svarar de
som ingår i patientförsäkringsföreningen solidariskt för ersättningen
(14 §).

Ersättningen och omfattningen av skadan beräknas enligt skadeståndslagens
(1972:207) principer  för personskador (5 kap. 1-5 §§ och 6 kap. 1 §).
Patientskadelagen har en ersättningsgräns (9-11 §§), till skillnad ifrån en
skadeståndsprocess i domstol. Patienten kan således driva en egen
skadeståndsprocess via domstol och den som utger skadeståndet träder då i
patientens ställe och får ersättning ur försäkringen (18-19 §§).

Preskription för ersättning inträder tre år efter det att den skadade fick
kännedom om att skadan kunde ge ersättning enligt patientskadelagen, i
annat fall inträder preskriptionen tio år efter det att skadan inträffade (23 §).

                                                
43 SOU 1994:75. s. 148 ff. Man ser till alla tillgängliga fakta som är kända vid
skaderegleringen.
44 Begreppet har samma innebörd som vid en vanlig olycksfallsförsäkring: En kroppsskada
som en person ofrivilligt drabbas av genom plötslig yttre händelse.
45 SOU 1994:75. s. 114.
46 Se under 5.4.3 Läkemedelsförsäkringen.
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5.4.3 Läkemedelsförsäkringen47

I Sverige har vi haft läkemedelsförsäkring sedan 1978 och för närvarande är
det försäkringsbolaget Zurich som meddelar den. Det är en no-fault
försäkring men det utesluter inte att man kan kräva ersättning enligt
skadeståndslagen eller enligt produktansvarslagen (1992:18). Försäkringen
täcker skador på människor orsakade av preparat 48 som omfattas av
läkemedelslagen (1992:859), därmed omfattas ej olika naturläkemedel eller
homeopatiska preparat.

Enligt 3§ i försäkringsvillkoren är en läkemedelsskada som ersätts en
 ” …sjukdom eller annan skada av kroppslig art som med övervägande
sannolikhet har orsakats genom  medicinering eller annan användning av
läkemedel i sjuk och hälsovårdande syfte eller i klinisk prövning av nya
läkemedel… ” Vad som inte omfattas är således utebliven eller nedsatt
effekt av ett läkemedel, eller om skadan beror på att medicinen förvarats,
förskrivits eller tagits på ett felaktigt sätt (3, 4 §§). Skada som uppkommer
av receptbelagd medicin som föreskrivits till någon annan än den skadade
ersätts inte (6 §).

När det är fastställt att försäkringsvillkoren 1-4 §§ och 6 § inte utgör ett
hinder mot ersättning så skall bedömningen av omständigheterna kring
själva skadan göras enligt 5 § i försäkringsvillkoren. Bedömningen av
läkemedelsskadan måste ske gentemot andra faktorer som kunnat påverka
skadan exempelvis grundsjukdomens svårighetsgrad, patientens
hälsotillstånd, skadans omfattning och om läkaren kunnat räkna med dessa
skador och förutse dessa (5 §). Ju allvarligare sjukdom och sämre
allmäntillstånd patienten har desto större är risken för skador i samband med
medicinering och i konsekvens med detta så minskar rätten till ersättning för
skada. Graden av biverkningar som olika mediciner framkallar är ett
övervägt och avsiktligt risktagande där nyttan får ställas emot eventuellt
kända biverkningar. Läkaren får i samråd med patienten komma fram till en
lämplig behandling. Det som ersätts som läkemedelsskada är nästan
uteslutande oförutsedda biverkningar av ett preparat.49 Ett ordinerat
läkemedel för en sjukdom kan orsaka skada på individen trots att läkemedlet
är avsett för den åkomma. Det kan bero på att patienten ej reagerar som

                                                
47 Paragrafhänvisningen gäller Zurich försäkringsvillkor för att utge ersättning för
läkemedelsskada 1993-01-01. Tidigare meddelade Trygg-Hansa försäkringen, Zurich tog
över hösten 1998 och tillämpar samma villkor.
48 Tillverkare eller importör av läkemedlet skall tillhöra läkemedelsförsäkringsföreningen
och tillhandahållit preparatet för förbrukning i Sverige (1 §).  Innan läkemedel erbjuds på
marknaden skall det godkännas och kontrolleras av läkemedelsverket.
49 Roos. a.a. s. 97. Se även Hellner, Jan. Skadeståndsrätt. Sthlm 1995. s. 328, …”syftet är
att täcka skador, som går över det bagatellartade, om de kan betraktas som icke adekvata
följder av den sjukdom som föranlett bruket av läkemedlet”…
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”normal individen” på läkemedlet50 eller att det är ett utvecklingsfel som ger
upphov till en skada.51

Eftersom det kan ta lång tid innan skadan visar sig eller innan
orsakssambandet mellan skadan och läkemedlet är klarlagt är
preskriptionsreglerna anpassade därefter. En läkemedelsskada måste
anmälas inom tre år från att den drabbade blev medveten om att hans besvär
sannolikt beror på ett läkemedel. Läkemedelsskada skall anmälas inom en
femtonårsperiod från det att personen slutade använda preparatet för att
kunna ge ersättning ur försäkringen (14 §).

Är den skadelidande ej nöjd med ersättningen kan han begära att det prövas
av en läkemedelsskadenämnd. Tvister mellan den skadelidande och
försäkringsgivaren avgörs av skiljemän enligt lagen (1929:145) om
skiljemän.

5.5 Sammanfattning

Statsmaktens styrning utgår ifrån att förvaltningsorganen skall övervaka att
vissa delar av lagstiftningen efterföljs. Socialstyrelsen är ett tillsynsorgan
med långtgående befogenheter över hälso- och sjukvården. SoS har till
uppgift att kontrollera vårdgivare och enskild hälso- och sjukvårdspersonal
så att inte patientsäkerheten åsidosätts. Detta görs genom att ärenden
inkommer till myndigheten genom anmälan av patienten eller enligt Lex
Maria men även genom att SoS på eget initiativ aktualiserar en
undersökning, således är kontrollen både aktiv och passiv. Kontrollen går ut
på att upprätthålla en viss kvalité och säkerhet i sjukvården samt förbättra
detta där det brister. SoS allmänna råd och bindande föreskrifter som ges ut
om hur vården skall utföras är ett annat viktigt instrument för att styra hälso-
och sjukvården, genom föreskrifterna ges gemensamma riktlinjer för hälso-
och sjukvården.

HSAN är första instans för disciplinmål gentemot hälso- och
sjukvårdspersonal. Patienten kan i och med detta få rätt efterhand gentemot
en anmäld yrkesutövare och för den anmälde har det förhoppningsvis en
preventiv effekt så att det inte upprepas. När det gäller legitimationsfrågor
och begränsad förskrivningsrätt anses det ej vara disciplinstraff utan en
skyddsåtgärd för patienten. HSAN kontroll är passiv eftersom de endast
agerar utifrån en anmälan.

                                                
50 Hellner. a.a. s. 328. ADR, adverse drug reaction. Vilket kan medföra att ersättning utgår
trots att preparatet ej kan anses vara behäftad med en säkerhetsbrist.
51 Ett av de mest kända fallen är Neurosedyn (Thalidomid) som marknadsfördes som ett
lugnande och rogivande läkemedel, det gav dock upphov till svåra fosterskador ifall
kvinnan som tog det var gravid.
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Den som drabbats av en skada i hälso- och sjukvården eller en
läkemedelsskada  kan alltid driva en process vid allmän domstol. Fördelarna
med de två ersättningssystemen (patientskadelagen och
läkemedelsförsäkringen) talar dock emot ett sådant förfarande. Vid en
domstolsprocess tar käranden en avsevärd ekonomisk risk samt har
bevisbördan att styrka av både det subjektiva och objektiva ansvaret. Genom
försäkringslösningen kan den skadelidande relativt snabbt få ersättning som
kan överprövas till en skaderegleringsnämnd och när det gäller
läkemedelsförsäkringen i vissa fall påkalla skiljeförfarande.
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6 Förtroendenämnder

6.1 Inledning

Den nya lagen om patientnämndsverksamhet (1998:1656) trädde i kraft vid
årsskiftet  1998/99 och ersatte den tidigare lagen om förtroendenämnder
(1992:563) som endast innehöll tre paragrafer. Den tidigare lagen var
sparsamt utformad vad gäller nämndernas organisation och till viss del deras
arbetsuppgifter. I den tidigare lagens första paragraf anges att förtroende-
verksamhetens omfattar all tandvård och all sjukvård, såväl somatisk som
psykiatrisk, som bedrivs antingen i landstingets regi eller av landstingsfria
kommuner och som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen.

Arbetsuppgifterna är att främja kontakterna mellan vårdsökande och
vårdgivare genom att på olika sätt hjälpa den vårdsökande i sina kontakter
med sjukvården. Förtroendenämnderna skall även utse stödpersoner52 för
människor som är tvångsomhändertagna enligt lagen om psykiatrisk
tvångsvård53 eller enligt lagen om rättspsykiatrisk vård.54 Syftet med detta är
att stärka rättssäkerheten för de som är omhändertagna enligt de psykiatriska
tvångslagarna genom att de fick en stödperson. Det är chefsöverläkaren som
skall ta kontakt med nämnden när behovet är påkallat.55

Fördelen med att inrätta en förtroendenämnd var just att denna skulle ha ett
mer informellt samarbete med sjukvården än exempelvis socialstyrelsen,
och att den verkade nära sjukvården. Samtidigt skulle förtroendenämnderna
avlasta, främst HSAN, i ärenden som ej föll inom deras verksamhetsområde.

Genom närheten och det informella arbetssättet skulle problem där patienter
hamnat i olika trångmål i sjukvården lättare kunna lösas, såvida inte
patientens problem är ett anmälningsfall för exempelvis socialstyrelsen eller
HSAN. Enligt departementschefen var inte alla patienter intresserade av
disciplinära åtgärder mot personal utan behövde hjälp med exempelvis
ersättningsfrågor för felbehandling inom sjukvården.56 Det kunde även gälla
andra saker som klagomål på bemötande, informationsbrist till patienter och
anhöriga som smidigare kunde lösas av nämnderna t.ex. genom att
nämnderna tog kontakt med den utpekade vårdgivaren och förklarade
patientens klagomål och sedan i samråd löste situationen.
Tillvägagångssättet kan vara att hjälpa till med förnyad kontakt med annan
läkare eller att patienten får en förklaring av vårdgivaren varför situationen
hade uppstått och hur den skulle lösas.

                                                
52 SFS:1992:563, 2§. Lagen är upphävd.
53 SFS:1991:1128.
54 SFS:1991:1129.
55 Prop.1991/92:148. s.11. Mer om detta under 6.3.5.2.
56 Prop.1991/92:148. s.13
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Organisationen av nämnderna skulle ske enligt geografiska principer och en
huvudman kunde ha flera nämnder som var uppdelade på olika distrikt. Hur
verksamheten närmare skulle organiseras med personal samt andra resurser
var en fråga för huvudmannen. Antingen kan kommunen som ingår i ett
landsting själv svara för verksamheten eller genom avtal låta landstinget
svara för förtroendenämnderna.

6.2 Utvärdering av 1992 års lag 57

En enkätundersökning genomfördes 1996 av förtroendenämnderna av HSU
2000 för att se hur lagen hade tillämpats i de landstingsfria kommunerna och
förtroendenämnderna som landstinget drev. I januari 1997 gjordes en
undersökning av de kommuner som själva svarade för denna verksamheten.
Frågorna som undersökningen skulle ge svar på var dels vilka arbetsformer
verksamhet bedrevs i, dels hur ärendehanteringen genomfördes, dels
omfattningen av ärenden.

Av undersökningen framkom att 191 kommuner hade slutit avtal med
landstinget så att förtroendenämnder drevs i landstingets regi och förutom de
landstingsfria kommunerna var det 94 kommuner som själva svarade för
verksamheten. Den andra undersökningen som genomfördes 1997 gällde 30
stycken kommuner som själva svarade för förtroendenämnderna.

6.2.1 Ärenden

Av den undersökning som gjordes av förtroendenämnderna, för att utvärdera
lagen, framkom att det saknades en gemensam struktur för att registrera
ärenden. Det var även stora skillnader hur nämnderna organiserats samt hur
många ärenden de hade, detta gällde både de kommunalt och
landstingsorganiserade nämnderna. Nedan redovisas statistik på
patientärenden från landsting och kommun.

Landsting.
I Stockholms läns landsting var 1995 antalet  skriftliga ärenden cirka 600
stycken och ärenden via telefon/besök cirka 2000 stycken.58 Skaraborg hade
291 diarieförda ärenden, i Kristianstad hade 421 personer vänt sig till
förtroendenämnderna. I Gävleborg diariefördes 70 ärenden och antal
personer som hade varit i kontakt med nämnden var 836 stycken. För

                                                
57 Följande avsnitt med underrubriker bygger, om inget annat anges, på SOU 1997:154
s. 206 ff. samt bilaga 4 i betänkandet s. 355 ff.
58 Motsvarande siffra för Sthlm läns landsting vad gäller anmälningar till: HSAN 680 st,
patientförsäkringen 1300 st och enligt Lex Maria 290 st.
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Norrbotten var siffran för patienter som hade varit i kontakt med nämnden
1052.

Den främsta anledningen till att patienter vände sig till nämnderna var olika
klagomål på den medicinska behandlingen. Men även brister i bemötandet
var en vanlig anledning till att kontakt togs med nämnderna. Andra orsaker
var rådgivning i försäkringsärenden och frågan angående patientavgifter.

Kommuner.
I 20 av de 27 kommuner som besvarade frågan angående antal ärenden hade
det under ett år ej varit ett enda ärende på nämndnivå. I 18 kommuner
förekom inga ärenden på tjänstemannanivå. En större kommun skilde sig
dock från de övriga kommunerna med mer ärenden då den hade 25 ärenden
på nämndnivå och 40 på tjänstemannanivå.

6.2.2 Utvärdering av stödpersons verksamheten59

SoS genomförde en undersökning av den psykiatriska tvångsvårds-
lagstiftningen, som presenterades 1994, och i denna undersökning ingick
även stödpersons verksamheten. SoS och tvångsvårdskommittén
genomförde senare ytterligare en undersökning, som en del i tvångsvårds-
utredningen, av hur många patienter som hade stödperson under en period
av sex månader. Perioden gällde från den 1 oktober 1996 till den 31 mars
1997.

I den första utredningen som omfattade 1992 gällde det 6772 avslutade
vårdtillfällen enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård som
rapporterats till SoS. Av dessa hade endast 9 % haft stödperson och 51%
hade inte erbjudits stödperson. Förtroendenämnderna hade under denna
period 905 registrerade stödpersoner till sitt förfogande. En mycket liten
andel av stödpersonerna hade varit med vid förhandling i Länsrätten när
deras patients fall skulle behandlas. Detta beror enligt undersökningen på att
stödpersonerna ej fått information eller att den kommit försent. SoS
konstaterar i sin rapport att…” systemet med stödpersoner i stort fungerat
bra med de stödpersoner som utsetts. Men att bara 9% av de vårdade enligt
LPT kommit i åtnjutande av denna rätt tyder på att det rättssäkerhetskrav
som stödpersonsfunktionen skulle tillgodose blivit kraftigt eftersatt”…
Förslaget mynnar ut i att SoS föreslår att stödpersoner obligatoriskt skall
utses vid tvångsvård, med rätt för patienten att avböja, samt att
informationen till chefsöverläkare inom psykiatrin skulle utökas om
patientens rätt till stödperson.

                                                
59 6.2.2, 6.2.3 och 6.2.4 bygger på: SoS följer upp och utvärderar. Psykiatrisk tvångsvård-
Effekter av ny lagstiftning. 1994:2. s. 34 ff. och  SOU 1998:32. s. 241. ff.
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Enligt den andra  undersökningen som omfattade ett halvår tvångsvårdades
3347 människor i Sverige. Av dessa hade i genomsnitt 12% stödpersoner
och var intagna under LPT. Antal stödpersoner ökar dock ju längre
tvångsvården varar, överstiger den 300 dagar hade 23% stödperson. Av
patienter som vårdades enligt lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård med
en så kallad särskild utskriftsprövning hade 44% stödpersoner, resten hade
erbjudits men avböjt.

Förklaringen som utredningen ger till det låga antalet stödpersoner är att
många har korta vårdtider (1-14 dagar) enligt LPT. I denna grupp har endast
8% haft stödperson och 29% har ej tillfrågats medan i den grupp som vårdas
mer än 300 dagar endast 5% inte har tillfrågats. Andra förklaringar till att
stödperson ej utsetts är att många patienter har haft gott stöd av anhöriga och
personal. En annan orsak är att de varit så sjuka att de ej kunnat ta ställning
till om de skall ha stödperson eller att de enbart talat utländskt språk och
därmed ej kunnat kommunicera med personalen. Enligt
förtroendenämnderna är en av orsakerna till att få stödpersoner utses att
patienterna ej får information om sin rätt till stödperson, men även de korta
vårdtiderna spelar in.60

Sammanfattningsvis kan sägas att mellan den första undersökningen och den
andra har antalet stödpersoner i genomsnitt ökat med 3%. Medan det i första
undersökningen var hela 51% som ej tillfrågats har denna siffra minskat till
20%. Antalet stödpersoner har ökat till psykiskt sjuka. Ökningen är dock
marginell, däremot har alltfler patienter blivit tillfrågade om de vill ha
stödperson vilket talar för att personalen inom psykiatrin är mer medvetna
om att denna stödform finns för deras patienter.

6.2.3 Återföring

En av förtroendenämndernas viktiga funktioner är att deras verksamhet i
förlängningen skall skapa en bra relation mellan patienterna och
vårdgivaren. En förutsättning för detta är att förtroendenämnderna återför
ärenden till de berörda instanserna inom sjukvården så de kan vidtaga
lämpliga åtgärder. Dessa erfarenheter, om patientens problem, kan också
ingå som en komponent när vårdpersonal utbildas.61 Enligt undersökningen
som genomfördes gestaltade sig återföringen enligt följande:

                                                
60 SOU 1998:32. s. 247.
61 Prop. 1991/92:148. s. 19.
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Landsting.
Inom landstingen löstes återföringen enligt följande: personlig kontakt med
berörd personal och deras chefer.

Kommun.
Ungefär hälften av kommunerna hade fastställt rutiner för att återföra
ärenden till ansvariga inom kommunen exempelvis kommunfullmäktige,
socialnämnd och berörda kommundelschefer. Den andra hälften av
kommunerna hade inga rutiner eftersom de saknade ärenden.

6.2.4 Information om verksamheten till allmänheten

För att förtroendenämnderna skall kunna verka för att stärka patientens
ställning måste de nå ut till allmänheten med information om sin
verksamhet. Detta torde vara speciellt angeläget när de startar med sin
verksamhet så att de kan få en position och bli etablerade. Landstingen och
kommunerna hade löst detta enligt följande:

Landsting.
För att nå ut hade landstingen informerat via affischer, broschyrer och i
telefonkatalogens blå sidor. Men även vid olika sammankomster hade
information om verksamheten getts. Flera landsting ansåg att informationen
borde bli bättre.

Kommun.
Hälften av kommunerna som deltog i undersökningen uppgav att de
informerade allmänheten i skriftlig form. Det var informationsmaterial som
delades ut och annonser i kommunens egen tidning. I några kommuner
informerade man även på olika möten för patientorganisationer. Utredarna
konstaterade att när de i samband med undersökningen försökte komma i
kontakt med vissa nämnder kände kommunens växel inte till att det
existerade en förtroendenämnd.
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6.3 Patientnämndsverksamhet 1998 års lag

6.3.1 Allmänt om nämnder

I 1§ sista stycket i lag om (1998:1656) patientnämnder anges att för
patientnämnder gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen
(1991:900). Patientnämnderna skall finnas i varje landsting och kommun.
Styrelser och nämnder tillsätts av fullmäktigeförsamlingen i kommun och
landsting.62 De är politiskt tillsatta organ för en mandatperiod. Organisation
och arbetsuppgifter bestäms antingen via författning eller genom beslut i
fullmäktigeförsamlingen.63 Organisatoriskt kan således nämnderna antingen
vara underställda en styrelse som i sin tur står under fullmäktige eller direkt
underställda fullmäktigeförsamlingen.

Styrelser och nämnder har till uppgift att genomföra fullmäktigebeslut inom
sitt kompetensområde.64 Förutom verkställigheten skall de även förbereda
olika ärenden som fullmäktige skall ta ställning till. Fullmäktige kan även
delegera olika uppdrag till nämnder och styrelser.65 Nämnder kan också
delegera en del av sina arbetsuppgifter66 åt utskott eller enskilda ledamöter,
anställda inom kommunen och landstinget. Delegering67 får dock inte ske av
ärenden som rör beslutanderätten om, omfattning och inriktning av
nämndens verksamhet (p.1), framställningar eller yttranden till fullmäktige
och ej heller yttranden i ett ärende där nämnden har beslutat och detta har
överklagats (p.2), ej heller om det rör myndighetsutövning mot enskilda med
den begränsningen att ärendet skall vara av större vikt eller av principiell
beskaffenhet (p.3). Slutligen ärenden som anges i särskilda föreskrifter (p.4).

I 3 kap. 5 § KomL stadgas att nämnderna inte får bestämma om rättigheter
och skyldigheter för enskild, där kommun eller landsting i ärenden där
nämnderna företräder sin huvudman exempelvis en patientnämnd som skall
tillvarata patientens rättigheter och samtidigt besluta i olika hälso- och
sjukvårdsfrågor som drabbar patientkollektivet. I andra stycket nämnda
paragraf stadgas att nämnder ej heller får utöva tillsyn av sådan verksamhet
de själva bedriver exemplet som ovan fast nämnden istället för beslut
bedriver tillsyn över hälso- och sjukvården samtidigt som nämnderna skall
skapa ett förtroende mellan sjukvården och patienten. Därför är det av
största vikt att nämndernas arbetsuppgifter är klart definierade utifrån
lagtexten så att dessa situationer ej uppkommer. Bakgrunden till detta är att
medborgaren skall ha förtroende för samhällets institutioner och därmed för
den demokratiska processen.

                                                
62 KomL. 3:1 §. Det är obligatoriskt att det skall tillsättas styrelser och nämnder, hur sedan
det organiseras bestämmer fullmäktige.
63 KomL. 3:3 §,4 p.1-4.
64 KomL. 6:7 § 1 st.
65 KomL. 3:13-15 §§.
66 KomL. 6:33-38 §§.
67 KomL. 6:34 § p.1-4.
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6.3.2 Ledamöter i nämnder

För att få sitta som förtroendevald i nämnder skall man vara folkbokförd i
kommunen, inneha rösträtt och fylla 18 år senast valdagen.68 Personer som
får i uppdrag att sitta i nämnder utses av fullmäktige och de skall driva
verksamheten enligt fullmäktiges intentioner och enligt de föreskrifter som
finns för verksamheten.69 Nämnderna får handlägga ärenden bara när fler än
hälften av ledamöterna är närvarande70. Begränsningar för de
förtroendevalda att delta i nämndens handläggning av ärende där deras
opartiskhet kan ifrågasättas framgår av jävsbestämmelserna i KomL 6 kap.
24-27 §§. I Alf Bohlins bok Kommunalrättens grunder71 anger han sju72

grunder för jäv som kan urskiljas ur bestämmelsen 6 kap. 25 § i
kommunallagen. Framförallt torde det vara störst risk för ledamöter i
nämnder att misstanke om delikatessjäv uppstår eftersom många situationer
kan konstituera detta. Delikatessjäv är om det i övrigt finns någon särskild
omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till ledamotens opartiskhet
i ärendet. Det kan vara svårt att avgöra vad som är delikatessjäv men det
skall vara någon omständighet som kan påverka ledamoten att vara partisk i
ett visst ärende. Det kan exempelvis vara en ledamot i förtroendenämnden
som samtidigt har andra politiska uppdrag inom hälso- och sjukvården där
uppdragen kan kollidera så att misstanke om jäv uppkommer ett annat
exempel är att ledamoten har varit yrkesverksam inom hälso- och
sjukvården och hamnar i konfliktsituation där han måste ta ett negativt
beslut om sin förra arbetsplats.

Vissa undantag tillåts från jävsreglerna i kommunallagen med tanke på att
flera ledamöter kan ha flera engagemang inom landstingets eller
kommunens verksamhetsområde. I 6 kap. 27 § första stycket finns undantag
för delikatessjäv (25 § p.4) och ställföreträdarjäv (25 § p.2): ledamot av en
nämnd skall ej anses jävig enbart på den grund att han är engagerad i ett
aktiebolag där kommunen äger mer än hälften av aktierna eller stiftelse där
kommun eller landstinget utser minst hälften av ledamöterna. Detta gäller
dock inte om nämnden handlägger ärenden som berör myndighetsutövning
mot enskilda. I sista stycket nämnda paragraf anges att delikatessjäv ej skall
föreligga enbart av den orsaken att en ledamot handlägger ett ärende hos en
nämnd och tidigare varit med i en annan nämnd och handlagt ärendet.

                                                
68 KomL. 4:2-3 §§, angående åldern 4:5 § 2 st. Se även olika valbarhetshinder i KomL.
4:6 § 1 st som riktar sig till högre tjänstemän ex. landstingsdirektörer. KomL. 4:6 § 2 st där
åsyftas förvaltningschefer som ej får väljas till ledamöter eller ersättare i nämnder inom det
område där de är chefer.
69 KomL. 6:7 §.
70 KomL. 6:23 §.
71 Bohlin, Alf. Kommunalrättens grunder. Sthlm 1998. s. 190.
72 Sakägarjäv, intressejäv, släktskapsjäv, ställföreträdarjäv, ombuds- respektive biträdesjäv
och delikatessjäv.
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Begränsningen av jävsreglerna är således tillämpliga när det gäller
aktiebolag och stiftelser där kommunen eller landstinget har ett visst
inflytande över verksamheten, i annat fall verkar jävsreglerna fullt ut.

6.3.3 Ansvarsområdet

För att ett ärende skall kunna anhängiggöras hos nämnderna måste det falla
inom deras ansvarsområde. I 1998-års lag om patientnämnder har
nämndernas ansvarsområde vidgats till att omfatta även vissa uppgifter som
utförs av socialtjänsten. Enligt 1 §  är ansvarsområdet enligt följande:

-    All hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
      som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landstinget.
- All hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
      som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner.
- Den allmänna omvårdnad som ges enligt socialtjänstlagen (1980:620) i

samband med hälso- och sjukvård.
- Tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs av landstinget.

Den sjukvård som omfattas enligt de två första punkterna samt punkt fyra är
all offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård. Den gäller all
öppen vård och sluten vård 73 och som bedrivs antingen av landstinget eller
kommunen. Omfattningen är sjukhusvård, vårdcentraler, sjukhem för äldre
och tandläkare i offentlig regi.

Det som är nytillkommet, under punkt tre, är de speciella boendeformer för
psykiskt och fysiskt handikappade, serviceboende för äldre när det gäller
deras omvårdnad i samband med hälso- och sjukvård. Omvårdnad enligt
SoL exempelvis inom äldreomsorgen och omvårdnad som ges vid
sjukhusvård är inte samma sak, ett exempel från förarbetet illustrerar
skillnaden:74 Ifall det krävs att en sjuksköterska måste mata en patient på
grund av svälj svårigheter och därmed risk för kvävning är det omvårdnad i
enlighet med hälso- och sjukvård. Finns ingen risk för kvävning kan ett
biträde mata och därmed är handlingen av socialtjänstkaraktär. Skillnaden
mellan omvårdnad enligt socialtjänst karaktär och sjukvård i detta fall är att
det krävs speciella medicinska kunskaper för att kunna utföra handlingen på
ett betryggande sätt.

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvården framgår av HSL 18 § första
stycket. I paragrafen hänvisas till SoL 20 § andra stycket som avser

                                                
73 HSL 5 §: Sluten vård är sjukhusvård och öppen vård är annan hälso- och sjukvård
exempelvis vårdcentraler m.m.
74 Prop. 1998/99:4. s.36.
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serviceboende för äldre, SoL 21 § första och tredje stycket som avser fysiskt
och psykiskt handikappade i speciella boendeformer och SoL 10 § som
handlar om service för handikappade eller äldre i form av dagverksamhet,
färdtjänst och hemservice. Nämnderna ansvarar bara för serviceboendet för
äldre och boendeformerna för psykiskt och fysiskt handikappade. De
problem man kan vända sig till nämnderna med skall vara av
omvårdnadskaraktär och inte sådant som rör exempelvis biståndsbeslut,
antal timmar de boende får hjälp eftersom detta är frågor som ej rör
omvårdnaden.75

Kommun eller landsting som har lagt ut verksamhet, som är hälso- och
sjukvård, som drivs i privat regi genom avtal med kommun eller landsting
eller genom att en vårdersättning från landstinget utgår omfattas av lagen.
Det som exkluderas är privata vårdgivare eller tandläkare som ej har avtal
med landsting eller kommun om patientnämnder.

6.3.4 Anmälan till nämnderna

Det som kan registreras hos nämnderna som ett ärende måste falla inom
deras ansvarsområde. Vem som helst kan anmäla ett ärende till
förtroendenämnderna, lagen anger bara att förtroendenämnderna skall hjälpa
och stödja enskild patient (1 §).

Enligt praxis kan anmälan göras av den det berör, men även en närstående
till denne. Anmälan till nämnderna kan också göras anonymt. Någon som ej
har drabbats direkt kan göra en anmälan till patientnämnderna exempelvis
han har bevittnat en händelse på ett sjukhus och anser att det föreligger ett
fel som påverkar patienterna. Det kan vara frågan om rutiner eller
bemötandefrågor. Man kan då ta kontakt med nämnden och påtala detta. Det
är uppgiftens beskaffenhet som är avgörande för om nämnderna skall ta upp
ett ärende och inte vem som anmäler. Anmälan kan göras skriftligt, via
telefon eller genom att besöka nämnderna. Nämnderna arbetar under
sekretess men de får bara ta del av journaler ifall patienten har samtyckt.76

                                                
75 Prop. 1998/99:4 s. 36 ff.
76 Sekretesslagen 1980:100. 7 kap. 1 §. Sverne, Ebba. Sverne Tor. Sthlm 1997. Patientens
rätt. s. 74.
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6.3.5 Arbetsuppgifterna

6.3.5.1 Den hjälpande och stödjande funktionen

Nämndernas arbetsuppgifter har inte i sak ändrats i och med 1998 års lag,
däremot har lagstiftningen blivit tydligare och mer preciserad än den var
tidigare. I 2 § anges arbetsuppgifterna:

- Hjälpa patienten att få den information de behöver för att ta tillvara sina
intressen inom hälso- och sjukvården.

- Främja kontakter mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.
- Hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet.
- Rapportera iaktagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till

vårdgivare och vårdenheter. 

Nämndernas arbetsuppgifter är att informera patienten, hjälpa och stödja
patienten, främja kontakten personal/patient samt rapportera avvikelser av
betydelse till vårdgivaren. Vad gäller informationen så avser den sådant som
patienten behöver veta för att tillvarata sina intressen inom hälso- och
sjukvården. Det kan röra sig om en anmälan till HSAN, hur man får ta del
av sin journal, olika patientavgifter, vårdköer och hur man utnyttjar det fria
vårdsökandet inom landstinget. Hjälpa och stödja kan göras genom att ge
information men även att nämnden griper in och medlar i en konflikt mellan
personal och patient. Ifall patienten ej vill tillbaka till en vårdenhet, trots
medling, så kan nämnden hjälpa patienten genom att förmedla en ny kontakt
inom sjukvården. Eftersom nämnderna skall ha lokalkännedom och närhet
till sitt upptagningsområde kan många missförstånd mellan patient och
personal lösas genom en enkel kontakt exempelvis när det gäller bemötande
frågor, information om undersökningar och behandlingar.

Återföringen av ärenden till vårdenheter sker beroende på problemets
karaktär exempelvis genom en skrivelse till verksamhetschefen eller via
telefon där bristerna påtalas. Rapportering till sjukvårdshuvudmannen sker
via politikerna i förtroendenämnden som sedan för upp frågan på ett
principiellt plan till fullmäktige eller styrelsen för att där lösas.

6.3.5.2 Stödpersoner

Förutom de arbetsuppgifter som anges i lagens andra paragraf  ankommer
det på nämnderna att utse stödpersoner enligt 5 § i lag om patientnämnder.
Nämnderna skall utse stödpersoner för patienter som är intagna under de
psykiatriska tvångslagarna, LPT och LRV, detta fanns inte i den tidigare
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psykiatriska tvångslagstiftningen. Tidigare var det oftast en person ur
personalen som utsågs som stödperson på den avdelning där patienten var
intagen. Enligt LPT 30 § skall en stödperson utses när patienten begär det,
om patienten är oförmögen att ta initiativ till detta på grund av sitt psykiska
tillstånd skall vederbörande få en stödperson såvida han inte motsätter sig
det (30 § andra stycket.). Patienten skall alltid upplysas om sin rätt till att få
en stödperson (48 § p.4). Det är chefsöverläkarens ansvar att en patient blir
upplyst om denna rätt samt att alltid anmäla ifall en patient begär en
stödperson (31§ första stycket LPT). I fall patientens tillstånd ej medger att
han kan meddela om han vill ha en stödperson eller inte, torde det åligga
chefsöverläkaren att ta ställning till om en stödperson ändå skall utses. I
annat fall skall alltid anmälan om stödperson göras om tvångsvården
förlängs utöver de fyra veckorna (7 §).77 Anmälan skall även göras ifall en
konvertering ifrån frivillig vård till tvångsvård av patienten sker
(11 §, 12 § LPT) men även ifall en övergång från tvångsvård enligt LRV till
LPT skall en stödperson utses (14 § LPT).

Stödpersonen har inte någon självständig ställning i förhållande till
myndigheterna utan uppdraget är att bistå den tvångsvårdade i personliga
frågor.78 Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vårdinrättningen och
skall om möjligt underrättas när patientens mål om tvångsåtgärder tas upp
av domstol för att kunna närvara (37 § första stycket LPT).

6.3.6 Anmälningsplikt

Varje år i slutet av februari skall nämnderna rapportera till socialstyrelsen
om föregående års verksamhet enligt 4 §. Förslaget väcktes av
prioriteringsutredningen79 att nämnderna skulle fästa uppmärksamhet på
olika missförhållanden inom sitt område och påtala detta för ansvariga
politiker samt om det inte åtgärdas rapportera till socialstyrelsen.80

Förslag om skyldighet att påtala missförhållanden till socialstyrelsen gick
inte igenom då nämnderna i så fall kunde uppfattas som tillsynsorgan och
därmed riskera sin oberoende ställning i förhållande till vårdgivaren. Istället
skall nämnderna årligen rapportera in till socialstyrelsen om sin verksamhet,
hur samarbetet skall utformas bestäms av socialstyrelsen och nämnderna.

                                                
77 Tvångsvårdsbeslutet skall då underställas länsrätten för prövning. Se även 8, 9 §§ LPT.
78 SOU 1998:32. S. 242.
79  SOU 1995:5
80 Prop. 1998/99:4. S. 38.
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6.3.7 Namnbytet

Nämndernas verksamhet har varit ganska okänd för medborgarna och även
bland hälso- och sjukvårdspersonal. I förarbetena till den nya lagen
understryks att informationen till allmänheten och hälso- och
sjukvårdspersonal måste bli mer omfattande. En av orsakerna till att
nämnderna varit förhållandevis anonyma anses vara deras namn. Därför
skall nämnderna fortsättningsvis kallas patientnämnder, men detta är något
som kommunerna och landstingen själva får besluta om. Vad gäller region
Skåne har inte nämnden bytt namn.81

Flera av remissinstanserna motsätter sig ett namnbyte på den grunden att
nämndens roll som patientnämnd kan uppfattas som de bara företräder
patientkollektivet när deras roll är att skapa ett förtroende mellan sjukvård
och enskild. Dessutom har nämnderna övertagit vissa frågor inom
socialtjänsten och inom detta område används ej termen patient och detta
kan då skapa ytterligare oklarheter. Argumentet tillbakavisas av
departementschefen eftersom det i första hand är patienterna som torde ha
störst behov av stöd och hjälp och inte personalen. Frågorna inom
socialtjänsten rör omvårdnad och detta ligger nära hälso- och sjukvården så
det torde inte vara några hinder ifall namnbytet genomförs. 82

6.4 Sammanfattning

Undersökningen av 1992-års lag visade på stora skillnader hur kommuner
och landsting hade genomfört lagen om förtroendenämnder. I flera
kommuner saknades ärenden medan vissa landsting hade åtskilliga ärenden
samt att tendensen var stigande. I utredningen konstateras att
förutsättningarna för nämnderna varit olika vad gäller resurser. Med tanke
på att nämnderna skulle hjälpa patienterna till rätta i sjukvården, återföra
ärenden till sjukvården, informera allmänheten samt utse stödpersoner till de
som var psykiatriskt tvångsomhändertagna var resurserna i många fall
bristfälliga. Vissa förtroendenämnder i kommunerna var organiserade så att
de förtroendevalda var ledamöter i förtroendenämnder och samtidigt
beslutade i olika hälso- och sjukvårdsärenden.

Det som är nytillkommet i 1998-års lag om patientnämnder är förslaget om
namnbytet, årlig rapportering till SoS och en utökning av nämndernas
kompetensområde. När det gäller nämndernas funktion har lagstiftningen

                                                
81 Gunnel Diab, Chef förtroendenämden region Skåne. Intervju 1998-09-23.
82 Prop. 1998/99:4. s. 38. ff.



36

blivit tydligare genom lagens andra paragraf. I den äldre lagen angavs endast
att nämnderna skulle främja kontakterna mellan personal och patienter samt
ge den hjälp till patienterna som förhållandena kräver. I den nya lagen anges
att nämnderna skall ge information så att patienten kan tillvarata sina
intressen i hälso- och sjukvården, hjälpa patienten att vända sig till rätt
myndighet och rapportera iakttagelser av betydelse för patienten till
vårdgivaren. Därmed får nämnderna en mer definierad roll som en
stödinstans för patienten då arbetsuppgifterna blivit tydligare. En
konsekvens blir att sjukvårdshuvudmännen måste organisera verksamheten
så att nämnderna kan leva upp till lagens krav på service och oberoende.

I den äldre lagen var nämndernas funktioner svagt definierade och
motiverade så att verksamheten kunde organiseras ganska fritt vilket
medförde att vissa kommuner inte fick några ärenden alls. Att flera
huvudmän var emot förslaget 1980 om förtroendenämnder när det
remissbehandlades spelade säkert en stor roll för att lagen fick ett så ojämnt
genomslag i det praktiska livet.



37

7. Förtroendeverksamheten i
region Skåne83

7.1 Bakgrund

Vid årsskiftet 1998/99 blev Malmöhus läns landsting, Kristianstads läns
landsting och Malmö kommun, som var fristående från landstinget och
därmed egen huvudman för sjukvården, sammanslaget till region Skåne.
Tidigare då Skåne var uppdelat i dessa tre regiondelar, vad avser hälso- och
sjukvården, hade var och en av de tre sjukvårds huvudmännen varsin
politiskt tillsatt förtroendenämnd. I de båda landstingen fanns ett kansli som
handlade nämndens ärenden. I Malmö kommun var förtroendenämnds
arbetet uppdelat på olika tjänstemän. Dessa var verksamma inom
universitetssjukhusets administration, och tjänstemännen fick dessa
arbetsuppgifter vid sidan av sina ordinarie.

I Malmöhus läns landsting hade 18 av 19 kommuner tecknat avtal med
landstingets förtroendenämnd om att den skulle ta hand om deras ärenden.
Avtalet var utformat så att varje kommun utsåg en kontaktperson som fick
information av förtroendenämnden om verksamheten och speciellt de
ärenden som rör den egna kommunen. Kommunens skyldigheter enligt
avtalet var att sprida information om förtroendenämnderna till
kommuninvånarna samt att hänvisa dem till kansliet med sina frågor.

I Malmö kommun som var egen sjukvårdshuvudman hade
förtroendenämnden ansvar för den landstingskommunala sjukvården och
den kommunala sjukvården i kommunen.84

I Kristianstads läns landsting hade förtroendenämnden på uppdrag av
landstingsstyrelsen erbjudit kommunerna att teckna ett liknande avtal som
Malmöhus läns landsting hade tecknat med kommunerna. Men i
Kristianstads läns landsting hade flera kommuner hittat andra lösningar för
denna fråga: Exempelvis hade tre kommuner egna förtroendenämnder, en
kommun lät överförmyndarnämnden också vara förtroendenämnd, de andra
kommunerna har kommunstyrelsen som förtroendenämnd och kommunens
socialkontor som beredande instans.

                                                
83 Denna del av uppsatsen bygger, om inget annat anges, i stor utsträckning på två
utredningar: Otryckt material 1: Utredning om förtroendenämnds verksamheten i Skåne.
Otryckt material 2: Utredning om förtroendenämnds verksamhet i landstinget Skåne. Etapp
II. Juni 1997.
84 Landstingssjukvården innefattar främst sjukhusvården och den kommunala är äldre-
sjukvården.
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7.1.1 Organisation

Kristianstads läns landsting hade 2 tjänster för att handlägga ärenden samt
del i en administrativ tjänst. Malmöhus läns landsting hade 5.5 tjänster
avsatta varav 3.5 utnyttjades och 2 administrativa tjänster varav 1
utnyttjades. Malmö kommun hade på handläggare sidan del i en juristtjänst
och på administrativa sidan del i en assistenttjänst och del i en
ekonomitjänst. Varje nämnd inom landstinget hade delegerat till sina
handläggare att utse stödpersoner för patienter som var
tvångsomhändertagna inom psykiatrin. I Malmö kommun var dessa
arbetsuppgifter delegerade till ett arbetsutskott. Alla handläggare redovisar
för respektive förtroendenämnd vid sammanträdena vilka som fått i uppdrag
att vara stödperson, vilka som avslutat sina uppdrag och vilka som
eventuellt entledigats. Andra frågor som redovisas vid sammanträdena är
vilken typ av ärenden som är avgjorda av handläggarna. Sammanträdena är
inte offentliga men nämnderna kan efter ett särskilt beslut bevilja hälso- och
sjukvårdspersonal eller patient att närvara vid ett sammanträde.

Organisatoriskt var förtroendenämnderna i Kristianstads läns landsting  och
Malmöhus läns landsting placerade direkt under landstingsfullmäktige. I
Malmö kommun är nämnden på motsvarande sätt placerad under
kommunfullmäktige.

7.1.2 Arbetsformer och ärenden

Formerna för registrering av enskilda patientärenden varierade mellan de tre
huvudmännen. Detta var innan de hade tagit det gemensamma beslutet för
hur patientärenden skall registreras hos förtroendenämnderna. Tabellen
nedan visar antalet förtroendenämndsärende i respektive sjukvårdsområde.

                                                         1995                                       1996

Kristianstads läns landsting:              421                                         530
Ca. 297.000 inv.
Malmöhus läns landsting:                  689                                         590
Ca. 561.000 inv.
Malmö kommun:                               70                                            82
Ca. 242.000 inv.

I Kristianstads läns landsting var invånarantalet något större än i Malmö
kommun och i Malmöhus läns landsting var folkmängden drygt dubbelt så
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stor i förhållande till Malmö kommun. Av antal ärende framgår att Malmö
kommun, trots en något mindre folkmängd än Kristianstads läns landsting,
har en betydligt lägre siffra för handlagda patientärenden hos nämnderna än
vad som kan förklaras enbart utifrån en något mindre folkmängd.
Kristianstads landsting har i jämförelse med de två andra betydligt fler
ärenden i förhållande till folkmängden samt att Skånes två största sjukhus
finns i Malmö respektive Lund. Att Malmö har få ärenden till
förtroendenämnden kan delvis förklaras av att det finns handläggare på
enheten för medicinsk revision på Malmö universitetssjukhus som arbetar
med frågor där patienten har klagomål eller i annat avseende behöver hjälp
angående vården på sjukhuset. Denna enhet är ingen oberoende instans utan
skall ta tillvara sjukhusets intresse.

En funktion som nämnderna har är att utse stödpersoner för personer som är
omhändertagna med stöd av de psykiatriska tvångslagarna. Dessa personer
skall stödja och hjälpa tvångsintagna samt tillvarata deras intresse och
därmed stärka rättssäkerheten för denna grupp. Antalet ärenden vad gäller
denna funktion fördelar sig enligt nedan:

                                                         1995                                     1996

Kristianstads läns landsting:              15                                         17

Malmöhus läns landsting:                  39                                         39

Malmö kommun:                               85                                         80

Malmö kommun har betydligt fler ärenden än de övriga två trots att
folkmängden är lägst. Förklaringen till detta kan ha flera orsaker den mest
sannolika är dock att Malmö kommun varit mer aktiv vad gäller dessa frågor
än de två övriga landstingen.

7.2 Nuvarande organisation

7.2.1 Organisationsmodellen

Enligt lagen skall nämnderna och dess ledamöter vara oberoende ifrån
sjukvårdshuvudmännen för att på ett objektivt sätt kunna hjälpa patienterna.
I region Skåne sorterar förtroendenämnden direkt under regionstyrelsen och
är därmed frikopplad från hälso- och sjukvårdsorganisationen.
Förtroendenämnden i Skåne har 9 ledamöter och 7 ersättare. Rapportering
till nämnden sker kvartalsvis då periodens avslutade ärenden gås igenom.
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Förtroendenämnden organiseras efter de fem sjukvårdsdistrikten85 där
handläggarna har sitt ansvarsområde inom varje distrikt. En förutsättning för
att erhålla lokal kännedom och därigenom kunna verka på ett mer informellt
sätt. Handläggarna arbetar på två kanslier, Lund och Kristianstad, där de i
Lund har ansvar för distrikten NV Skåne, Trelleborg-Malmö och Lund-
Landskrona-Orup. Kristianstad har distrikten Ystad-Österlen samt NÖ
Skåne. Fast handläggarna sitter på olika ställen är de en enhet.

7.2.2 Information86

Förtroendenämnden sprider information om verksamheten via broschyrer
och anslag på vårdcentraler och sjukhus. Även via region Skånes tidning
som distribueras till alla hushåll i länet finns information om verksamheten
och i telefonkatalogens blå sidor. Informationsmöte med olika
intresseorganisationer samt information till hälso- och sjukvårdsstuderande
förekommer. Nytt informationsmaterial för region Skåne är under tryckning
och kommer att distribueras under året.

7.2.3 Likartad struktur

Vid en förtroendenämndskonferens 1996 beslutades om att tillsätta en
arbetsgrupp för att ta fram en modell så att nämnderna över hela landet
arbetade på samma sätt. Detta så att en enhetlig statistik över förtroende-
verksamheten kunde presenteras. För att genomföra detta måste riktlinjer tas
fram för hur ärenden rubriceras och vilka kategorier som dessa skulle
innehålla. Resultatet blev ett internt PM som kallas: Enhetlig struktur för
gemensam förtroendenämndsstatistik.87

Enligt de gemensamma riktlinjer som är framtagna skall ärenden rubriceras i
fyra olika huvudgrupper. Tre av dessa huvudgrupper delas sedan in i olika
underkategorier. Detta för att ytterligare precisera ärendena och därmed få
en tydligare bild av problemen samt möjliggöra användning som statistiskt
material. Ärendena delas in efter vilket problem som har föranlett kontakten
med nämnden. Registrering sker också av anmälarens kön och ålder.

                                                
85 1.Nordvästra Skåne. 2. Sjukvården Trelleborg-Malmö. 3. Sjukvården i Lund-Landskrona-
Orup. 4. Sjukvården Ystad-Österlen. 5. Nordöstra Skåne.
86 Uppgifterna givna per telefon av Boel Persson, Förtroendenämnden, 1999-04-12.
87 Otryckt material: Enhetlig struktur för gemensam förtroendenämndsstatistik, återges i
bilaga A.
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7.2.4 Statistik och ärendehantering88

För året 1998 hade förtroendenämnden i region Skåne totalt 662
patientärenden. Den största gruppen var under rubriken organisation, regler
och resurser (3) där återfinns 282 ärenden och den näst största gäller vård
och behandlingsfrågor (1) med 279 poster. Bemötande och kommunikation
(2) har endast 60 ärenden och den sista posten övrigt (4) har 41 ärenden.

Den sistnämnda rubriken skall endast användas när inget annat passar in och
under 1998 gällde 20 fall under denna rubrik att förtroendenämnden skulle
hjälpa den klagande till att få vård, andra frågor gällde önskemål om att byta
läkare/tandläkare eller byte av sjukhus.

7.2.4.1 Vård och behandlingsfrågor

Grupp 1 som avser vård och behandlingsfrågor, är den näst största kategorin,
med 279 ärenden. Av dessa utgör 19 klagomål på omvårdnaden (e), av dessa
är fem klagomål på uppföljning i en svår situation, vardera fyra fall gäller
bristande tillsyn samt synpunkter på vårdinrättningen vad gäller miljön.
Övriga enstaka ärenden gäller anmärkningar på kost och avsaknad av
behandlingsplan.

Vad gäller behandlingsfrågor finns 194 registrerade ärenden för 1998 och
den största enskilda posten av alla ärenden gäller komplikationer (77) i
samband med vården. Det är frågan om allt ifrån mindre allvarliga fel till
fall som får hänvisas till HSAN, men där patienten först rådgjort med
nämnden för att få svar på hur man skall gå vidare. Jag återger här fall för att
konkretisera dels typen av ärenden dels nämndens handläggning.

Fall 1, Komplikationer.  (98-0094)

Kvinna i 60-årsåldern bröt fotleden på tre olika ställen och behandlades på
en ortopedisk avdelning. Hon blev opererad och hade efter operationen
blåsor kring fotleden. Kvinnan blev gipsad och hemskickad, trots att hon
påtalade att hon hade blåsor och var orolig för infektionsrisken. Hon sökte
ånyo sjukvården för besvär av gipset. Blev inlagd och gipset avlägsnades på
grund av infektionen som orsakats av blåsorna och gipset. Hon kontaktar
förtroendenämnden för att få hjälp med infektionen. Nämnden tog kontakt
med kliniken för att påtala kvinnans besvär samt med en hygien-
sjuksköterska som skulle ta kontakt med patienten.
                                                
88 Siffrorna inom parentes anger under vilken rubrik som ärendet handlagts enligt den
gemensamma förtroendenämndsstatistiken (Enhetlig struktur för gemensam
förtroendenämndsstatistik) Se bilaga A. Fallen som beskrivs är tagna ur otryckt material
märkt rapport 1, 990119, och avser sista kvartalet 1998. Nämndens diarienummer anges
inom parentes.
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Fall 2, Komplikationer. (98-0585)

En kvinna som genomgått cytostatikabehandling (cellgift) frågar
förtroendenämnden om ögonskador är en vanlig komplikation i samband
med den genomgångna behandlingen. Förtroendenämnden hänvisar kvinnan
till cancerupplysningen i Lund.

Fall 3, Komplikationer. (98-0622)

En kvinna som konsulterat en kärlkirurg med anledning av sina åderbråck
har blivit rekommenderad  ett mikrokirurgiskt ingrepp. Men hon har
opererats med annan metod och har nu svåra infektioner. Hon anser att en
strid mellan läkarna om vilket sjukhus som skall operera har medfört att hon
blivit opererad med fel metod. Hon kontaktar förtroendenämnden som begär
in ett skriftligt yttrande om operationen samt skickar en anmälan till PSR.
Hon vill inte att förtroendenämnden skall agera vidare då hon själv är
anställd på sjukhuset som utfört ingreppet.

I första ärendet löser nämnden problemet genom att kontakta en
hygiensjuksköterska som skall hjälpa patienten med infektionen, men de tar
också kontakt med den klinik som behandlat patienten och påtalar patientens
olägenhet. Det framgår inte av ärendet ifall patienten ville anmäla kliniken
för eventuell medicinsk felbehandling då hon påtalat blåsorna efter
gipsningen. I det andra ärendet hänvisas patienten till cancerupplysningen så
att hon kan få svar på sina frågor angående komplikationer i samband med
cellgiftsbehandling. I det tredje fallet anser en kvinna att hon blivit opererad
med fel metod på grund av en dispyt mellan läkare. På vilket sätt hon blivit
lidande framgår ej men hon nöjer sig med den handläggning hon erhåller av
nämnden.

Andra klagomål är att det ej givits någon behandling (28) eller att den som
givits varit felaktig (28) eller ofullständig (31):

Fall 4, ingen behandling. (98-0657)

En äldre kvinna hade grå starr i ögonen och ingrepp gjordes i det ena ögat.
Operationen misslyckades dock för att trycket var för högt i ögat. Ansvarig
läkare lovade att kvinnan skulle bli opererad i det andra ögat inom två
månader för att därigenom rädda en del av synen. En dotter kontaktar
förtroendenämnden då hon förgäves försökt trycka på så att modern skulle
bli opererad. Modern är nu helt blind på bägge ögonen och dottern vill
anmäla ansvarig läkare. Nämnden översänder SoS patientinformation om
grå starr samt anmälan till SoS och information om PSR.
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Fall 5, felaktig behandling. (98-0602)

En pojke som under narkos fått nio mjölktänder utdragna, utan att antalet
tänder som dragits ur har diskuterats med föräldrarna. Nämnden tar kontakt
med berörd läkare som förklarar att det inte gått att undersöka pojken utan
att han var sövd. För att undvika att inom kort behöva söva honom igen
krävdes en radikalare behandling och därför togs alla mjölktänderna ut.
Pojken kan nu enligt tandläkarens förmenande inskolas utan att behöva
genomgå ytterligare behandling.

Fall 6, ofullständig behandling. (98-0503)

En kvinna kontaktar nämnden med anledning av att hennes far ej blev inlagd
på sjukhuset då han ej kunde kasta vatten. Han blev sämre och till slut blev
han inlagd på vårdavdelning. Dottern vill anmäla till HSAN så hon får
papper och ärendet registreras hos nämnden.

I fall 4 och 6 vill de anhöriga endast ha information samt blanketter för att
anmäla ärendet som medicinsk felbehandling och i ett av fallen söka
ersättning. I fall 5 kontaktar nämnden på uppdrag av föräldrar den läkare
som behandlat deras son för att få en förklaring på dennes agerande i
samband med sonens operation. Det framgår inte av fallet men eftersom
nämnden inte agerar mer i ärendet torde föräldrarna vara nöjda med
förklaringen om att sonen slipper sövas för ytterligare behandlingar.

Vad gäller diagnos frågor finns 66 ärende registrerade varav 22 gäller att
diagnosen är felaktig eller att den är försenad:

Fall 7, försenad diagnos. (98-0591)

Gravid kvinna accepterade att ingå i en studie för toxoplasmos
(kattvirus), prover togs men analyserades inte. Barnet föds via kejsarsnitt
med vattenskalle och grava synfel orsakade av toxoplasmos. Behandlande
läkaren bett modern ta kontakt med förtroendenämnden. Modern erhåller
information om PSR, HSAN och SoS samt att material skickas till henne.
Hon får även SoS riktlinjer för när gravida skall ta toxoplasmos prov.
Handläggaren ber även modern att hon skall säga till läkaren att analysera
provet.
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Fall 8, felaktig diagnos. (98-0610)

En kvinna sökte läkare och han vägrade sjukskriva henne med anledning av
att hennes besvär endast berodde på ångest och hon fick ett recept på
antidepressiva läkemedel. Kvinnan sökte ny läkarkontakt på annan ort och
där konstaterades att hon hade vätska i lungorna samt led av hjärtflimmer.
Kvinnan blir informerad om PSR och HSAN samt att hon får material
tillsänt.

I fall 7 och 8 informerar nämnden om hur patienten kan driva sin sak vidare
genom anmälan dels ansvarsfrågan och dels ansökan om ersättning.

7.2.4.2 Bemötande och kommunikation

Grupp 2 har 60 ärenden dessa gäller 41 ärenden bemötande (2a) och fem av
dessa gäller att personal ej lyssnat på patienten eller att hon inte blivit trodd.
De resterande 36 ärenden gäller ovänligt bemötande. Information
(2b) har 19 ärenden som fördelar sig på att patienten ej blivit informerad
som utgör 15 ärenden, vardera två ärenden gäller att patienten är fel
informerad  eller sent informerad. Resterande poster inom grupp 2 har inga
noteringar detta kan bero på att exempelvis posten 2c gränsar till 2b
eftersom båda handlar om information med en gradskillnad av att det under
2c skall vara en form av samråd om den tänkta åtgärden. Sent informerad
om en åtgärd är också förväxlingsbar med att samtycke ej har inhämtats.

Fall 9, ovänligt bemötande. (98-0616)

En kvinna anser sig ha blivit dåligt bemött av en läkare då hon konsulterade
en läkare med anledning av ryggbesvär. Läkaren undersökte henne inte utan
uttalade sig bara att så länge kvinnan led av övervikt var operation utesluten.
Handläggaren rekommenderar patienten att ta kontakt med sin läkare om att
få en remiss till smärtbehandling samt sjukgymnastik. Nämnden tar även
kontakt med läkaren som menar att undersökning ej var nödvändig då
patientens problem är väldokumenterade och inga indikationer finns för att
göra en operation.

Fall 10, ovänligt bemötande. (98-0509)

Fallet rör en kvinna som tidigare gjort en kärlröntgen fyra gånger. Denna
gång är det en ny läkare som genomför undersökningen. Patienten anser att
han är otrevlig vid hela undersökningstillfället och att det gör mycket ont
vilket det ej gjort tidigare. Nämnden vill ta kontakt med läkaren vilket
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patienten ej vill eftersom hon är rädd för en reprimand ifrån personalens
sida, handläggaren försäkrar att så inte kommer att ske men patienten
vidhåller sin inställning.

Fall 11, sent informerad. (98-0647)

En man tar kontakt med nämnden angående sena provsvar. Före äktenskap
med utländsk kvinna tar de HIV-test. Kvinnan har hudutslag vilket
föranleder besök på vårdcentral där nya HIV-test också tas, mannen är
negativ. Kvinnan tar nya prover på infektionskliniken och får svar efter tre
månader att hon är HIV positiv, paret är numera skilda. Mannen tar kontakt
med advokat som tycker att mannen skall polisanmäla samt ta kontakt med
nämnden. Mannen får hjälp att skriva till SoS.

Fall 12, ej informerad. (98-0455)

En kvinna anser sig dåligt informerad av sin tandläkare då denne har
avlägsnat ett flertal kronor av guld/porslin utan att informera. Hon menar att
åtgärden var onödig och att det skedde för att tandläkaren skall tjäna pengar.
Nämnden kontaktar tandläkaren och han förklarar att patienten hade en bro
som lossnat på grund av karies, denna måste tas bort för att vidare kunna
behandla patientens problem. Tandläkaren har journalfört att han givit
patienten information om åtgärden.

Fall 9 och 10 avser patienter som anser att de blivit ovänligt bemötta vid ett
undersökningstillfälle. Här kan det vara ganska svårt för nämnderna att
agera på annat sätt än att ta kontakt med vederbörande läkare för att höra
hans version och därmed komma fram till en lösning. I fall 11 har en man
väntat på viktiga provsvar i tre månader och han får hjälp att anmäla ärendet
till SoS. I fall 12 anser sig en kvinna inte informerad om en behandling, när
nämnden tar kontakt med den berörde tandläkaren har han journalfört att
han givit patienten den information hon säger sig inte ha fått. I det
sistnämnda fallet står ord mot ord, huruvida åtgärden var onödig eller ej
framgår inte av fallet.

7.2.4.3 Organisation, regler och resurser

Grupp 3 har flest ärenden med 282 stycken och i denna grupp finns också tio
underrubriker vilket är betydligt fler än i de övriga två grupperna. Nästan
alla underrubriker har även ärenden till skillnad från exempelvis grupp 1 där
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de flesta ärendena avser diagnos och behandling. Den underrubrik som har
mest ärenden gäller patientens ekonomi (3a) och har 73 ärenden. Här är det
frågan om olika patientavgifter eller kostnader för läkemedel, frågorna till
nämnderna avser mest nivåerna på avgifter samt att patienterna anser att de
fått felaktig räkning. Tillgänglighet och väntetider (3g) har 58 ärenden,
administrativa rutiner (3i) har 31 ärenden som gäller kallelser, provsvar,
inställda åtgärder, överinskrivningar m.m. Information om olika
myndigheter och försäkringar (3f) har 29 ärenden, journalfrågor (3c) har 24
ärenden och vad gäller resurser och prioriteringar (3j) där patienten blivit
nekad åtgärder med anledning av resursbrist eller ifrågasatt prioritering har
18 ärenden. Däremot finns inget ärende registrerat på valfrihet (3d) vad
gäller att byta vårdgivare eller läkare. Detta kan bero på att bytet blir
sekundärt till en händelse som gör att patienten vill byta läkare exempelvis
att patienten blivit illa bemött eller att en behandling blivit försenad och
därmed registreras ärendet under denna rubrik.

Fall 13, bristande resurser. (98-0349)

En kvinna tar kontakt med nämnden med anledning av att hennes tid för
läkarbesök på vårdcentralen är inställt och att hon fått ny tid först om tre
månader. Handläggaren tar kontakt med ansvarig läkare som meddelar att de
har brist på läkare och annonserar efter fler. Nämnden tar även kontakt med
de som administrerar sjukresor angående att patienten kan söka sig till en
annan vårdcentral utanför sitt distrikt, sjukresorna måste då först godkännas
av chefsläkaren.

Fall 14, administrativa rutiner. (98-0369)

En mamma till ett autistiskt barn tar kontakt med nämnden med anledning
av att hon i oktober 1997 sökt bidrag hos habiliteringscentrum för att barnet
skall kunna vistas på en lägerskola. Hon har ej fått något svar på sin ansökan
och nu har ansökningstiden för lägerskolan gått ut. Nämnden tar kontakt
med habiliteringscentrum och får besked att lägerskolan är inställd, men
ingen kan ge förklaring om varför ingen information har getts till mamman.

Fall 15, oskälig väntetid. (98-0370)

Höggravid kvinna som bokat tid för läkarbesök och röntgenundersökning av
sitt sexåriga barn. Hon väntar i två timmar efter avtalad tid innan hon lämnar
mottagningen. Hon har inte fått något besked om varför det är försenat.
Nämnden begär skriftligt yttrande av vårdgivaren om varför kvinnan fick
vänta i två timmar utan något besked.
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Fall 16, ingen tar ansvar. (98-0570)

En kvinna som vid ett flertal tillfälle sökt akutvård för sina besvär, vilken
typ av besvär framgår ej, klagar på att hon ej fått tid på sin vårdcentral.
Akutbesöken medför att hon endast får behandling av symtomen men ingen
utredning av hennes besvär görs. Nämnden ber kvinnan skriva ned sin
berättelse och skicka detta till nämnden. Därefter skickar nämnden brevet
till hennes läkare på vårdcentralen. Läkaren tar kontakt med patienten, om
hon nästa gång blir sjuk skall kontakta vårdcentralen och få tid samma dag,
anteckning sker även i journalen.

I fallen 13-16 rör på olika sätt tillgängligheten till sjukvården och indirekt
dess organisation av verksamheten. Som i de tre första fallen i denna grupp
där patienten får vänta länge antingen på avtalad läkartid eller besked på en
ansökan. I det sista fallet är det en kvinna som enbart blir akutbehandlad för
sina besvär och att ingen utredning om besvären genomförs så att hon
eventuellt kunde slippa de akuta situationerna i framtiden. I de två första
fallen agerar nämnden genom att ta kontakt med berörd part för att få svar
på klientens frågor. I fall 15 begärs ett skriftligt yttrande från vårdcentralen
där de får förklara den långa väntetiden och i fall 16 tas en direktkontakt
med patientens läkare för att förklara patientens problem så att detta kan
lösas.

7.3 Sammanfattning

Tidigare var hälso- och sjukvården i Skåne uppdelat på tre huvudmän vilket
också var fallet med landstingets förtroendenämnder. Effekten av
centraliseringen blir att det finns en förtroendenämnd över hela
landstingsvården i Skåne. Nämndens kansli arbetar som en enhet och är
stationerad på två ställen, Lund och Kristianstad, men ansvarsområdena
följer sjukvårdsdistriktens indelning. En av de viktigaste händelserna för att
reformera nämnderna är den gemensamma ärenderubriceringen som gör att
ärendena uppdelas i respektive område. Detta ger struktur för ett fortsatt
arbete för att förbättra patientens ställning eftersom det går lättare för de
ansvariga politikerna att identifiera problemområdena.

De fall som presenterats ger en bild av de problem som uppkommer i hälso-
och sjukvården; från enklare upplysningar till att ge patienten information
vad de skall göra i komplicerade fall. Nämndens roll är att stödja patienten
genom att identifiera problemet och ge rätt information. Nämnden skall även
vidarebefordra information till politiker och vårdgivare samt ta kontakt med
berörd personal för att lösa konflikter.



48

8. Avslutande diskussion

Samhällets skydd för den enskilde patienten är tillgodosedd främst genom
de behörighetskrav som ställs för att utöva yrke inom hälso- och sjukvården
och rättssäkerheten genom det yrkesansvar som följer med behörigheten.
Kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet i den meddelade vården gäller
all hälso- och sjukvårdspersonal och är en viktig komponent för att
tillgodose en säker vård. Till HSAN kan den enskilde patienten vända sig
och anmäla hälso- och sjukvårdspersonal ifall de ej har handlat i enlighet
med  sina åligganden enligt lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso-
och sjukvårdens område. SoS tillsynsverksamhet som både är passiv och
aktiv utgår ifrån patientsäkerheten. Den omfattar både personal och
verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård. SoS har långtgående
befogenheter att utöva tillsyn över hälso- och sjukvården.

Ersättningar för skador som drabbar patienten i hälso- och sjukvården och
läkemedelsskador ersätts via no-fault försäkringar. Genom dessa
försäkringslösningar får den drabbade ersättning på ett relativt enkelt sätt
och behöver ej gå via domstol med sina anspråk.

Förtroendenämnderna ingår i tillsynen över hälso- och sjukvården som ett
komplement till i första hand HSAN men även SoS. Trots att de ej har några
disciplinära befogenheter blir konsekvensen av deras arbete en form av
tillsyn. Förtroendenämnderna skall hjälpa och stödja den enskilde patienten
när problem uppstår i kontakten med hälso- och sjukvården. Nämnderna
påverkar inte patientens rättsliga ställning. Däremot utgör verksamheten en
viktig komponent i det nuvarande systemet. Detta under förutsättning att de
tilldelas resurser så att de kan nå ut med information till medborgaren. Det
är viktigt att nämnderna organiseras så att deras oberoende karaktär ej kan
ifrågasättas och att det är enkelt att få kontakt med dem. Är de villkoren
uppfyllda så förbättras patientkollektivets situation ur flera avseende.

Förtroendenämndernas främsta funktion är att patienten genom en enkel
kontakt kan få råd om hur en komplicerad situation skall lösas. Som de
återgivna fallen har illustrerat är det ofta fråga om ersättningsregler eller hur
man skall göra en anmälan om ett disciplinärenden. Frågor om hur en
anmälan går till och vilken myndighet som är den rätta kan många gånger
vara problem för enskild patient. Men genom nämndernas verksamhet kan
en kontakt med dem räcka för att patienten skall kunna få tillräcklig
information om hur han skall göra. Därigenom får patienten på ett enkelt sätt
information och hjälp om vad som skall göras vilket utan nämndens hjälp
krävt en betydligt större arbetsinsats ifrån patientens sida.

En viktig funktion är att en missnöjd patient kan ta kontakt med nämnden
och anföra sina klagomål så att handläggaren sedan kan ta kontakt med
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vederbörande vårdenhet. Genom detta förfarande kan nämnden föra fram
patientens synpunkter till rätt person och därigenom bespara patienten detta
besvär. Förhoppningsvis kommer nämnden även i samråd med den
ansvariga för vårdenheten fram till en lösning på problemet för patienten
och när det så krävs att händelsen inte upprepas i framtiden.

Förtroendenämnderna är politiskt sammansatta organ och får genom
nämndens arbete kvartalsrapport ifrån handläggarna angående deras
ärenden. Det blir en direkt kanal ifrån medborgaren i egenskap av hälso- och
sjukvårdskonsument till sina politiker som därigenom kan agera utifrån de
synpunkter som framförs. Huvudmannaskapet för vården och
förtroendenämnderna är gemensamt vilket kan vara en risk med tanke på
jävssituationer. Men organiseras verksamheten så att risken för jäv är liten är
det gemensamma huvudmannaskapet positivt eftersom det torde underlätta
kontakterna mellan aktörerna då de har samma arbetsgivare.

Således anser jag att nämnderna stärker patientens ställning och de främsta
skälen för detta är att information erhålls på ett enkelt sätt. Nämnderna kan
genom sin lokalkännedom agera smidigt så att problem snabbt kan lösas.
Dessutom får huvudmannen för hälso- och sjukvården på ett konkret sätt ta
del av medborgarens klagomål på verksamheten och kan då agera utifrån
detta. Men det förutsätter att verksamheten får resurser och organiseras på
ett enhetligt sätt.
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Bilaga A

Enhetlig struktur för gemensam
förtroendenämndsstatistik

1. Vård och behandlingsfrågor
Alla ärenden som berör vårdfrågor oavsett om det är sjuksköterska eller
läkare inblandade.

a. Provtagning/Undersökning/Remiss
Ifall något av ovan ej har blivit utfört, eller att patienten har blivit nekad
exempelvis en remiss eller en begärd undersökning. Det kan också vara
att en undersökning ej varit tillräckligt omfattande.

b. Diagnosfrågor
Under denna rubrik avses frågor som har med patientens diagnos att
göra: det kan vara utebliven diagnos, försenad eller felaktig
diagnostisering. Även frågor som ofullständig bedömning eller
rådgivning i samband med diagnostisering eller att begärda intyg om
diagnos som i något avseende inte är fullständig omfattas av denna
rubrik.

c. Behandlingsfrågor
Här avses all behandling som en patient kan få mot en åkomma såväl
inom somatiken som den psykiatriska vården. Det kan röra sig om
utebliven, felaktig eller försenad behandling och därmed olika
biverkningar som kan uppträda på grund av detta. Det kan även vara
bristande initiativ från behandlande läkare att hjälpa till med ett så kallat
second opinion.89 Bristande information i samband med att patienten kan
välja mellan olika behandlingsalternativ. Remisser som skall utfärdas för
behandling och ej är gjorda eller försenade.

d.  Medicinering
      Frågor som rör att patienten ej fått rätt medicin eller att den uteblivit,
      men också olika frågor som sammanhänger med biverkningar
      exempelvis att ett insatt läkemedel varit kontraindicerat eller av fel
      styrka.

                                                
89 Prop. 1998/99:4. s. 30. Denna skyldighet inträder när det är frågan om livshotande eller
allvarliga sjukdomar eller när en patient skall utsättas för en riskfylld behandling. I prop.
1997/98:189 s. 28 ff. behandlas frågan under vilka förutsättningar patienter med allvarliga
sjukdomar skall kunna erhålla specialistvård i andra landsting. Enligt EG Dir.1408/71 kan
medborgare söka sjukvård i andra medlemsländer ifall vården ej kan erbjudas i det egna
landet under förutsättning att försäkringskassan godkänt detta, se art. 22.1c (och 1, 4, 5).
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e. Omvårdnadsfrågor
I omvårdnads frågor ingår vårdplaner, behandlingsplaner,
omvårdnadsrutiner när det i något avseende brister eller att det saknas.
Synpunkter på kost, logi, hygien och miljö faller också under denna
rubrik.

f. Tekniskafrågor
Synpunkter på exempelvis sjukhussängar och provtagnings utrustning,
men även olika hjälpmedel som rullstolar och hörapparater omfattas.

2. Bemötande-kommunikation
Under denna rubrik ingår alla ärenden som berör rör frågor mellan
patienter/anhöriga och vårdgivare.

a. Bemötande
Patienter har blivit nonchalant eller ovänligt bemötta. Personalen har
inte lyssnat eller trott på det patienten berättar. Personalen bemöter
patienten med klagomål över deras egen arbetssituation exempelvis
personalbrist eller besparingar inom hälso- och sjukvården.

b. Information
Patienten/anhörig har inte erhållit tillräcklig information eller att den
information som getts varit bristfällig eller kommit försent.

c. Kommunikation
Vad som skiljer ifrån ovan (2b) är att patienten ej fått samråda med
exempelvis behandlande läkare om sitt problem. Det kan också vara att
samtycke för en behandlande åtgärd ej inhämtats av vårdpersonalen eller
att samtycket kan ifrågasättas på någon grund exempelvis att patienten
varit psykiskt insufficient.

d. Bristande empati
Svåra besked för patient och anhöriga som lämnas på ett slarvigt eller
nonchalant sätt av vårdpersonal exempelvis ett besked till patienten om
att han har en allvarlig sjukdom och får detta via telefon. Omfattas gör
även att patienter hotas, bestraffas eller att personalen intar en
uppfostrande attityd gentemot patienter och anhöriga.

e. Kulturella problem
Under denna rubrik faller allt som kan ha att göra med språkliga hinder
och tolkfrågor som ej lösts på ett korrekt sätt.
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3. Organisation, regler och resurser
Alla ärenden som berör samspelet eller avsaknad av sådant när det gäller
patientens valfrihet, vårdens tillgänglighet och prioriteringar inom hälso-
och sjukvården. Ekonomiska frågor exempelvis olika patientavgifter men
även vårdkedjeproblematik där patienter flyttas mellan olika enheter. Patient
administrativa rutiner samt journal- och sekretessfrågor.

      a. Ekonomi
Här rubriceras allt som har med avgifter och ersättningar som påverkar
patienten i samband med hälso- och sjukvård. Det är olika
patientavgifter som betalas i samband med exempelvis sjukhusvistelse
eller läkarbesök. Här ingår reseersättning, ersättningskrav i samband
med sjukvård och garantikrav som gäller för tandvården men även
läkemedelskostnader och högkostnadsskydd.

      b. Sekretess och tystnadsplikt
Alla synpunkter på sekretess och tystnadsplikt gentemot patienten,
närstående eller annan och mot andra myndigheter.

c. Journalfrågor
Här handläggs alla frågor som har med patientens journal att göra vad
avser om sådant som skall ändras, strykas, förstöras eller om den är
bortslarvad. Även frågor om att patienten ej har fått ta del av sin journal
genom kopior eller sitta och läsa den faller under denna rubrik.

d. Valfrihet
Ifall patienten behöver hjälp med att byta vårdgivare exempelvis ett
annat sjukhus eller behöver hjälp med att välja vårdgivare då denna
möjlighet finns.

e. Vårdcentral/Läkare
Det är remisstvång till specialisterna och det är distriktsläkaren som
utfärdar dessa efter besök på vårdcentralen, alla problem som kan uppstå
i samband med detta faller under denna rubrik.

f. HSAN/PSR/SoS
Patientnämnderna skall hjälpa patienter att komma i kontakt med
HSAN, SoS när de begär eller att ärendet kräver. Likadant gäller det
frågor som rör patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen.

g. Tillgänglighet och väntetider
Under denna kategori faller olika väntetider exempelvis vid
vårdcentraler, telefonkö för att få kontakt med hälso- och sjukvården,
korta besökstider. Detta sammanhänger också med tillgängligheten
eftersom det inte enbart skall vara en fysisk närhet till sjukvården utan
den skall även ha ett öppethållande så att medborgaren kan komma i
kontakt med sjukvården inom rimlig tid. Frågor om överbeläggningar på
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sjukhus och att patienten kan få hjälp till rätt vård exempelvis via en
upplysningscentral.

h. Patientansvar och vårdkedja
Ifall ingen inom hälso- och sjukvården vill ta ansvar för en patient och
denne slussas omkring mellan olika vårdgivare. Frågor om brister i
vårdkedjan där exempelvis en patient skall skrivas ut från ett sjukhus till
en annan vårdform och problem uppstår på grund av dålig samverkan
mellan huvudmännen eller vårdgivarna.

i. Administrativa rutiner
Problem med kallelser, remisser, prover och provsvar samt
journalanteckningar kommer under denna kategori.

j. Resurser och prioriteringar
Alla frågor som rör att en patient blir nekad sjukvård med anledning av
resursbrist eller att patienten ifrågasätter hälso- och sjukvårdens
prioriteringar som gör att vederbörande ej får vård.

4. Övrigt
Till denna rubrik finns inga underrubriker, den används endast om ingen av
ovan beskrivna kategorier stämmer in på den klagandes problem.
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