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SOU 199163

Till statsrådet och chefen
för Socialdepartementet

bemyndigadeDen 12 1987 regeringen dåvarande chefen förmars
Socialdepartementet, statsrådet Gertrud Sigurdsen, tillkalla särskildatt en
utredare med uppdrag göra bestämmelsernaöversyn tillsynatt en av om

hälso- och sjukvårdspersonalen,över Samma dag fastställdem.m.
regeringen direktiv för denna översyn Dir. 198721. aprilDen 6 1989
fastställde regeringen tilläggsdirektiv till översynen Dir. 198917.

Med stöd bemyndigandet förordnades hösten dåvarande avdel-1987av
ningschefen Viking Falk, socialstyrelsen, utredare fullgörasåsomatt
detta översynsuppdrag. Till sekreterare förordnades dåvarande avdel-
ningsdirektören Kay Gunnar Wilow, socialstyrelsen. Sedan också

förordnats delta i kimde arbetetöversynen påbörjas den lexperter att
Översynsarbetetdecember 1987. har bedrivits under tillsynsut-namnet

redningen.
tillkalladeDe medverkat i tillsynsutredningens arbete,experter, som

har varit ordföranden för Svensk sjuksköterskeförening Ulrica Croné,
efter sin bortgång efterträddes fr.o.m. den juni förbunds-1 1989som av

juristen Ylva Ronne, TCO, docenten Hjem, ombudsmannenBo SACO,
Lidbom,Tore LO, intill den efterträddes15 1989, dåmars som av

ombudsmannen Rolf Wetterström, byråchefenLO, Marianne Linde,
socialstyrelsen, departementssekreteraren Carin Lyckéus, socialdeparte-

förbundsjuristen Jan Sahlin, Landstingsförbundet förrementet, samt
hovrättslagmannen Lars-Erik Tillinger intill den juli dål 1989, som
efterträddes förre justitieombudsmannen Tor Sveme.av

Utredningens har huvudsakligenöversyn ämnesområdentreavsett
nämligen omfattningen det med lagen1 198011 tillsyn överav om
hälso- sjukvårdspersonalenoch m.fl. förenade tillämpningsområdet, 2
behovet förändringar avseende dels hälso- och sjukvårdensav ansvars-
nämnd, dess organisation och rutiner och dels vissa bestämmelser i
nyssnämnda lag 3 socialstyrelsens tillsynsfunktioner särskiltsamt
rörande den enskilda hälso- och sjukvården.

I september överlämnade tillsynsutredningen sitt1989 delbetänkande
SOU 198980 Förenklad handläggning hos till regering-HSAN m.m.
en.

Efter slutförtha sitt fåröversynsarbete tillsynsutredningenatt nu
härmed överlämna huvudbetänkandesitt Tillsynen hälso- ochöver
sjukvården.
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Utredaren och har varit eniga de förslag utredningenexperterna om nu
lägger fram.

Stockholm den 19 augusti 1991

Viking Falk

Kay Gunnar Wilow
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Sammanfattning

enlighet med de ñr tillsynsutredningen utfärdadeI direktiven Dir.
och har utredningsarbetet198721 198917 huvudsakligaavsett tre

ämnesområden nämligen omfattningen det med lagenl 198011av
tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. den s.k. till-om

synslagen förenade tillämpningsområdet, socialstyrelsens tillsyns-2
funktioner särskilt rörande den enskilda hälso- och sjukvårdsverksam-
heten och behovet förändringar avseende3 dels hälso- och sjukvård-av

ansvarsnämnd dess organisationHSAN, och rutiner och dels vissaens
bestämmelser i tillsynslagen.

Omfattningen tillsynslagens tillämpnings-av
område

detta ämnesområde harInom utredningen haft överväga dels denatt
principiella frågan i vilken utsträckning hälso- och sjukvårdspersona-om
len i sin yrkesutövning bör omfattas tillsynslagens bestämmelser ochav
dels vilka yrkesgrupper bör hänföras till denna personal.som

praxis har hittillsI enligt åsiktsriktning gjorts gällande tillsynsla-atten
bestämmelser är tillämpliga på hälso- och sjukvårdspersonalen i allgens

dess yrkesutövning. Enligt andras mening är lagen tillämplig dåendast
personalen utövar sitt yrke i den individinriktade vården patienter.av

Tillsynsutredningen frågan tilLsynslagen skallatt näranser om vara
tillämplig i det enskilda fallet bör stå i överensstämmelse med lagens
syfte, nämligen befrämja kvaliteten i allt vad åligger hälso- ochatt som
sjukvårdspersonalen i hälso- och sjukvården med tonvikt patienternaspå
trygghet och säkerhet i vården. Detta område för yrkesutövningen är
emellertid så omfattande, det är nödvändigt i lagtexten vilkaatt att ange
arbetsuppgifter eller uppgiftsområden för hälso- och sjukvårds-snarare
personalen som avses.

Tillsynsutredningen föreslår det i tillsynslagen införs i1att en ny-
vilken lagen gäller tillsynen över hälso- och sjukvårdspersonalattanges
i dess yrkesutövning inom hälso- och sjukvården vid undersökning,
vård och behandling patienter, vid omhändertagande och under-av
sökning avlidna, vid bemötande närstående till patienter ellerav av
avlidna i fall när närstående bestämmelse i lag eller förordning ärgenom
patientens eller den avlidnes ställföreträdare eller på något harsättannat

liknande ställning vid forskning.4.samten

Endast dennär tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen sittutövarsom
yrke inom något dessa uppgiftsornråden omfattas han tillsynsla-av av
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bestämmelser.gens
preciserar utredningen innebördenI kapitel 9 och dessavart ettav av

uppgiftsområden.
föreslagna första punkt principielltDen §ns alla traditionella1 avser
och sjukvårdsuppgifter,hälso- fullgörs direkt eller indirekt i för-som

patienterna, utfardandehållande till intyg och utlåtanden vissasamtav
uppgifteradministrativa betydelse för hälso- och sjukvårdens kvalitetav

och patienternas säkerhet och trygghet i vården. Med patient bör enligt
utredningen förstås varje enskild i varje kontakt hardenneperson som
med hälso- och sjukvården i frågor hans hälsotillstånd.berör egetsom

enskildeinnebär den blir patient oberoende iDet att att anse som av
vilken situation kontakten etableras.

Paragrafens andra punkt innebär utvidgning lagens tillämpnings-en av
område. Redan omhändertags avlidna inom hälso- och sjukvården. Inu

sammanhanget utför hälso- och sjukvårdspersonal de sedvanligadet t.ex.
dödsfallomedelbara åtgärderna i samband med inträffat påatt ett ett

sjukhus. Med undersökning avlidna sådana undersökningarav avses som
utförs både vid sjukvårdsinrättningamas patologiska enheter inomsom
rättsmedicinalvâsendet.

Utredningen hälso- sjukvårdspersonalens disciplinansvarochattanser
enligt tillsynslagen också bör omfatta bemötandet närstående tillav

Enligtpatienter och avlidna. utredningens mening bör emellertid endast
sådana fall, personalens handlande närstående medgentemotsom avser

förställning ställföreträdare patient eller avliden, kunna föras tillav en
prövning i Paragrafens tredje punkt dettaHSAN. bemötande.avser

Också patienter, deltar försökspersoner i medicinska forsk-som som
ningsprojekt, därvid tillförsåkrade säker riskfrimåste så ochvara en
vård och behandling möjligt. skull hälso- sjuk-För den bör ochsom
vårdspersonalens handlande vid utförande kliniska uppgifter i denav
medicinska forskningen omfattas tillsynslagen. konsekvensI medav
utredningens definition begreppet patient blir friskaocksåav personer,

försökspersonerdeltar i forskningsprojekten, attsom som anse som
patienter.

Vad beträffar den formella begreppet hälso- ochavgränsningen av-
sjukvårdspersonal föreslår tillsynsutredningen ingen föränd-i huvudsak
ring den princip ligger till grund för bestämmelserna i nuvarandeav som

tillsynslagen, dvs. anknytningen till viss arbetsplats,§1 att t.ex.en en
allmän eller sjukvårdsinråttning, förenskild är det primära avgörande av
huruvida tillhör hälso- sjukvårdspersonalennågon och eller Utred-
ningen emellertid från princip föreslågör dennaett avsteg att attgenom

legitimation ñralla har yrke inom hålso- och sjukvården tillhörsom
sjukvårdspersonalen.hälso- och

vissa myndigheter, organisationer ochI verksamheter med huvud-annat
sakligt syfte bedriva finnsän hålso- och sjukvård bland personalenatt
också de vårdutbildade. tillsynslagen börär För utrönaattsom om
omfatta dessaäven personalgrupper har tillsynsutredningen analyserat
arbetsuppgifter och övriga förutsättningar för föryrkesutövningen
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vårdutbildade administratörer vid myndigheter allmänna försäkrings-och
kassor, 2. läkare vid privata försäkringsbolag, inompersonal före-
tagshälsovården, 4. personal inom rättsmedicin, rättspsykiatri och
rättskemi, personal vid vissa fristående5. laboratorier inkl. tandtekniska
laboratorier, 6. personalen inom socialtjänsten, 7. personalen inom
verksamheten med särskilda psykiskt utvecklingsstörda,omsorger om
personal inom det allmänna hälsoskyddet personal inom smitt-9.samt
skyddsverksamheten.

Tillsynsutredningen föreslår dessa yrkesutövare i sin yrkesverk-att-
ifrågavarandesamhet hos myndigheter, organisationer och verksamheter

skall omfattas bestämmelserna i tillsynslagen endast då de fullgörav
uppgifter inom området patientvård.

Statlig tillsyn allmän och enskild hälso-över

sjukvårdsverksamhetoch m.m.

Under denna rubrik behandlar tillsynsutredningen frågor olikarörsom
statliga myndigheters, främst Socialstyrelsens, funktioner i tillsynen över
verksamheterna med hälso- och sjukvård m.m.

tillsynI över hälso- och sjukvården skiljer mellan olikatvåstatens man
individtillsyntillsyn, och verksamhetstillsyn. Individtillsynentyper av

bevakningen hur den enskilde yrkesutövaren fullgör sinaavser av
arbetsuppgifter i hâlso- och sjukvården. häromFrågorna regleras i
tillsynslagen. Verksamhetstillsynen verksamheten sådan, dvs.avser som

vederbörande huvudman organiserar och bedriver sin hälso- ochom
sjukvårdsverksamhet i överensstämmelse med gällande lagstiftning på

tillräckligtområdet, med personal finns för verksamhetens bedrivan-att
erforderligde, medicinteknisk utrustning finns Bestämmelseratt m.m.

denna form tillsyn finns i hälso- sjukvårdslagenoch 1982763,avom
medHSL avseende den allmännapå öppna och slutna hâlso- och

sjukvården, i stadgan 197088 enskilda vårdhem vårdhems-om m.m.
stadgan beträffande enskild sluten vård och i tandvårdslagen 1985 125
rörande folktandvården.

Intill den juli 1990 utövade med1 några smärre undantag social-- -
styrelsen tillsynen hälso- och sjukvårdsområdet.på denna dagFr.o.m.
förändrades styrelsens förutsättningar för tillsynsverksamheten, eftersom
den dittillsvarande läkemedelsavdelningen brötsdå styrelsensut ur orga-
nisation och ombildades till den självständiga myndigheten läkeme-nya
delsverket. juliDen 1991 upphörde socialstyrelsen1 chefsmyn-att vara
dighet för rättskemiska laboratorium och rättsmedicinska statio-statens

Dessa verksamheter fördes till det nybildade råttsmedicinalverket.ner.
Fr.o.m. den oktober försl 1991 den rättspsykiatriskaäven under-
sökningsverksamheten från socialstyrelsen till rättsmedicinalverket.

Läkemedelsverket enligt sin instruktion, förordningär 1990434,
förvaltningsmyndighetcentral för kontroll och tillsyn läkemedel ochav

vissa andra produkter, med hänsyn till egenskaper och användningsom
läkemedelstår nära. Enligt föreskrift i förordningen skall läkemedels-
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verket lämna stöd till socialstyrelsens tillsynsverksamhet.
Tillsynsutredningen har uppfattat rättsmedicinalverket skall haatt

tillsynen över verksamheterna rättsmedicin, rättskemi, rättsserologi och
den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten.

Utredningen har inte funnit anledning föreslå några ändringar i vadatt
de båda myndigheternas tillsynsuppgifter. innebärDet enligtavser nya

tillsynsutredningens mening bl.a. den personal, utövar yrkeatt som
inom de båda myndigheternas ansvarsområden och därvid i enlighet-
med utredningens förslag räknas till hälso- och sjukvårdspersonalen,-
skall under socialstyrelsensstå tillsyn.

I konsekvens med tillsynsutredningens uppfattning hälso-även ochatt
sjukvårdspersonal inom läkemedelsverkets och rättsmedicinalverkets
ansvarsområden i denna sin yrkesutövning bör under socialstyrelsensstå
tillsyn, utredningen rätten anmälangöra till HSAN iatt attanser an-

och behörighetsfrågor dennarörande personal bör tillkommasvars-
socialstyrelsen i utsträckning beträffande hälso- och sjuk-samma som
vårdspersonalen i övrigt. Läkemedelsverket och rättsmedicinalverket bör
således inte tillerkännas självständig anmälningsrätt i förhållande till
HSAN.

Med hänsyn till socialstyrelsen, läkemedelsverket och rättsmedici-att
nalverket självständigaär myndigheter är de i enlighet med sekretess-
lagens bestämmelser förhindrade utbyta sekretesskyddad information.att

finns förDet närvarande inte någon sådan föreskrift i lag eller förord-
ning ömsesidig uppgiftsskyldighet, medför de myndig-att treom som
heterna i enlighet med bestämmelserna i 14 kap. sekretesslagen1 § kan
utbyta uppgifter med varandra hinder sekretess.utan av

Med beaktande hälso- sjukvårdsområdetoch är ñr social-att ettav-
styrelsen, läkemedelsverket och rättsmedicinalverket delvis gemensamt
ansvarsområde och då och dem kan tillgång tilläga sekretess-var en av
skyddade uppgifter, någon de andra två myndigheterna harsom av
behov för sin tillsynverksamhet, föreslår tillsynsutredningen det iattav
tillsynslagen införs bestämmelse socialstyrelsen, läkemedels-atten om
verket och rättsmedicinalverket skall skyldiga det begärs,näratt,vara
lämna varandra de uppgifter, och dem behöver för sinsom var en av
tillsyn hälso-på och sjukvårdens område avsnittse l1.2.5.

För kunna fullgöra sina uppgifter avseende kontroll och tillsynatt-
förskrivningöver och förbrukning läkemedel föroch kunna följaattav

verksamheten med klinisk prövning läkemedel läkemedelsverketärav
beroende tillgång till uppgifter omfattas hälso- ochattav som av
sjukvårdssekretess. Tillsynsutredningen föreslår därför det i denatt
läkemedelslag, är under utarbetande, införs regel, innebärsom en som
skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonalen till läkemedelsverketatt
överlänma i hälso- och sjukvården befintliga sekretesskyddade uppgifter,

verket behöver för kunna fullgöra sina uppgifter avseendeattsom
förskrivning och förbrukning läkemedel och klinisk prövningav av
läkemedel avsnittse l1.2.5.
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avsnittI 11.2.6 diskuterar tillsynsutredningen frågan åtgärder motom
det mycket allvarliga problemet med patienters missbruk narkotikaav
och alkoholhaltiga läkemedel. Mycket har gjorts och alltjämt frångörs
inte minst samhällets sida för hjälpa missbrukare bli med sittatt att av
missbruk. Flera åtgärdsprogram har emellertid inte kunnat ñillföljas,
därför sekretessbestämmelser hindrat det utbyte infomiation,att t.ex.av
mellan olika vårdmyndigheter, många förutsättninggånger är försom en

i det enskilda fallet kunna missbrukaren erforderligt stöd ochatt ge
hjälp. Riksdagen har emellertid nyligen fattat beslut sådan ändring iom
sekretesslagen lagen i dess lydelsese enligt lag 1991426 det iatt
fortsättningen blir möjligt för myndigheter inom hälso- och sjukvården
och socialtjänsten till varandra och hinder sekretess lämnaatt utan utav
uppgifter bl.a. beträffande enskilda, inte fyllt eller18 årsom som
fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel,
och avseende missbrukande kvinnor väntar barn.som

Dessa lättnader i sekretessen berör dock inte den i detta sammanhang
mycket viktiga information, kan finnas apotek.på Med tillgång tillsom
de uppgifter, finns där måste möjligheterna förbättras exempelvissom
då det gäller hjälp till missbrukare, vänder sig till flera läkareatt ge som
och från och dem erhåller på normala doserreceptsom var en av av
sådana läkemedel härdet frågaärsom om.

uteslutandeI det syftet hjälpa människor med fortgående elleratt ett-
begynnande missbruk narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedelav
föreslår tillsynsutredningen det i tillsynslagen införs bestämmelse,att en
enligt vilken apotekspersonalen åläggs skyldighet till socialstyrelsenatt
utlämna på apotek befintliga uppgifter förskrivning sådana läke-om av
medel det här är fråga då det finns grundad anledning anta attsom om,
styrelsen bör ingripa sådan förskrivning för avhjälpa fort-mot att ett
gående missbruk eller förhindra sådant missbruk utvecklas.att ett

I 12 kapitlet diskuterar tillsynsutredningen frågan tillsynsregeln iom
nuvarande 18 § HSL bör all hälso- och sjukvårdsverksamhet.avse
Enligt bestämmelserna i denna paragraf har socialstyrelsen verksam-
hetstillsyn över den hälso- och sjukvård bedrivs landstings-som av
kommunerna och kommunerna utanför landsting. Fr.o.m. den januari1

kommer1992 bestämmelserna i denna paragraf, då får beteck-som
ningen 27 omfatta all kommunal hälso- och sjukvård.att

Vad beträffar övrig hälso- och sjukvård har socialstyrelsen verksam-
hetstillsyn enligt 16 § tandvårdslagen folktandvårdenöver och enligt 3 §
vårdhemsstadgan deöver enskilda vårdhemmen. Den medicinska tillsy-

på länsregional nivå deöver enskilda vårdhemmen emellertidutövasnen
länsstyrelserna.av

Utredningen konstaterar enskild bedriven hälso-öppen och sjuk-att av
vård och tandvård inte omfattas statlig verksamhetstillsyn.av

Vad beträffar frågan länsstyrelsernas medicinska tillsyn över deom
enskilda vårdhemmen tillsynsutredningen denna tillsynsupp-noterar att
gift hänger med länsstyrelsemas befogenhet meddela ochattsamman -
i förekommande fall återkalla sådant tillstånd krävs för drivaattsom-
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ifrågavarande tillsynsuppgiftskall ocksåsådant hem. Det attnoteras
länsläkarorganisationen i början 1980-talet upplöstes,tidigare, innan av

socialstyrelsen de dåvarande länsläkama.ålåg genom
erfarit lânsstyrelsemas för hand-Tillsynsutredningen har att resurser

medicinska bedömningar,läggning sådana ärenden, kräverav som
länsstyrelserna anlita konsultläkareär så knappa, måsteattnumera

fast tillhärför. Samtidigt kommer medicinsk expertis finnas knutenatt
socialstyrelsen, förregionala tillsynsorganisation inom närva-den som

uppbyggnad.rande underär

föreslår länsstyrelsemas medicinska tillsynTillsynsutredningen att-
skall upphöra. tillsyn kommerde enskilda vårdhemmen Dennaöver

åligga enbart socialstyrelsen.därmed att

sinaEnligt utredningens mening bör länsstyrelserna däremot ha kvar
härför det iuppgifter i tillståndsfrågoma. avgörande skälet ärDet att

synpunktertillståndsgivningen inte bara medicinskasamband med är
miljö- hälso-beaktas också frågor brandskydd, ochmåste utansom om

ha tillgångskydd och byggverksamhet. länsstyrelserna närasåsomAtt
de lokala för-och har kännedomtill sådana experter omorgan, som

till-fördel vid handläggningenhållandena, tvivelär utan stor aven
emellertid medicin-ståndsârendena. sådana sammanhang måste ocksåI

socialstyrelsenska synpunkter in. dessa börvägas För svara.

åligga länssty-den skull föreslår tillsynsutredningen det skallFör att-
iinhämta yttrande från socialstyrelsen innan beslut fattas detrelserna att

drivaenskilda meddelande eller återkallande tillståndärendet attavom
enskilt vårdhem.

förslagsammanhang utredningensTillsynsutredningen betonar i detta att
provisoriskavårdhernsstadgan fårbeträffande ändringar i ses som

stadga.lösningar i avvaktan genomgripande dennaöversyn aven
utvecklingen inom denUtredningen har uppmärksammat den pågående

innebärenskilt hålso- sjukvårdsverksamheten,bedrivna och attsom man
avanceradmed mycket modem ochi såväl öppen sluten vårdsom

Vidkomplicerade sjukdomar och skador.utrustning behandlar även
benämnas enskildavissa enskilda vårdhem, egentligen bordesom

kvalitetsmässigt och annorledessjukhus, bedrivs Specialistvården som
sjukhus.i nivå med motsvarande vård, meddelas på allmännaligger som

bara specialise-enskilda kan iakttas inte ökadden vårdenInom öppna en
specialistkompetentaockså skapandet enheter medring störreutan av

specialiteter och med tillgång tillläkare inom olika medicinska gemen-
kommer också andra vårdut-laboratorieresurser. Härtill attsamma

bedriver hälso- och sjukvårdsverksam-bildade läkare och tandläkareän
tillsynsutredningen förstår ökar dennai mottagningar. Såvitthet egna

avseende verksam-statlig inte minst med påutveckling kraven tillsynpå
deninte med styrkaheten sådan. Sådana krav kan motresassammasom

bedrivs i mindreenskilt alltjämt i huvudsakbedrivna tandvården, som
enheter.
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Mot bakgrund denna utveckling föreslår tillsynsutredningen attav-
tillsynsregeln i utvidgasHSL till omfatta också all enskilt bedrivenatt

ochöppen sluten hälso- och sjukvård.

dettaI sammanhang tillsynsutredningen också den utvecklingnoterar
i praktiken innebär integrering mellan allmän och enskild hälso-som en

och sjukvård. Dessa integreringssträvanden sig olika uttryck, såtar Lex.
landsting hos privat vårdgivare hyr vårdplatser ochatt ett att etten

landsting träffar avtal vårdverksamheten vid viss Vårdenhetattom en
fullgörasskall privat entreprenör. I diskussionen förekommer ocksåav

patientkooperativ och personalkooporativ hälso- sjukvårdsverksam-och
het. Tillsynsutredningen konstaterar de juridiska konsekvensernaatt av
dessa olika former för bedrivande hälso- och sjukvård analyse-måsteav
ras.

Fr.o.m. den juli1 1991 råder inom den allmänna hälso- och sjukvår-
den ordning i vad ledningen den medicinska verksam-en ny avser av
heten. tidigareDet s.k. medicinska ledningsansvaret, åviladesom
överläkare och distriktsläkare, har med samlat ledningsansvar.ersatts ett
Det är vederbörande sjukvårdshuvudman själv bestämmer vid vilkasom
vårdenheter för undersökning eller vård och behandling meden person
sådant ledningsansvar behövs. Detta skall åläggas läkare,ansvar en som
då betecknas chefsöverläkare. huvudsakligaDet skälet till införan-som
det ordningen med samlat ledningsansvar har varitettav omsorgen om
den enskilde patientens säkerhet i vården.

Inte minst bakgrund den pågående utvecklingen inommot denav
enskilt bedrivna hälso- och sjukvården kan frågas inte också iom man
denna vårdverksamhet bör införa med chefsöverläkare. Till-systemet
synsutredningen har funnit det i och sigför finns goda skål för iatt att
lagstiftningen införa bestämmelser samlat ledningsansvar i denettom
enskilda hälso- och sjukvården. skulleDet i fallså ankomma social-
styrelsen bestämma vid vilka enheter inom denna vårdsektoratt ett
sådant ledningsansvar behövs. Med hänsyn till den pågående utveck-
lingen inom den enskilda vården i synnerhet dess samverkan med den-
allünna hälso- och sjukvården och rådande oklarhet kring de olika-
former, i vilka enskild vårdverksamlmet bedrivs, är utredningen inte
beredd framlägga något förslag formell reglering dennaatt om en av
fråga.

Den s.k. lax Maria-förordningen förordning 1982772 år storav
betydelse i socialstyrelsens tillsynsverksamhet. På grundval deav
anmälningar, i enlighet med bestämmelserna i denna förordningsom
inkommer till styrelsen, får styrelsen kännedom brister och risk-om

i hälso- och sjukvården och får därmed möjligheter vidtamoment att
åtgärder sådana missförhållanden. Bestämmelsernamot dennaom
anmälningsskyldighet gäller emellertid enbart ñr den landstingskommu-
nala hälso- och sjukvården. Vid sidan denna förordning finns lexav
Maria-liknande bestämmelser för verksamheten med enskilda vårdhem
16 § 5. vårdhemsstadgan, för tandvården 6 allmänna§ tandläkar-
instruktionen [1963666] och för verksamheten med särskilda omsorger
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föreskrifterpsykiskt utvecklingsstörda Socialstyrelsens SOSFSom
Maria-förordningentillsynsutredningens mening bör lex198374. Enligt

vilkenden och sjukvård, överutvidgas den omfattar all hälso-så att
analysHärför krävs emellertid närmaresocialstyrelsen har tillsyn. en av

ochgäller för varje Verksamhetsgrende förutsättningar, noggrannasom
fullgörande anmäl-lämplig organisation föröverväganden avom en

ningsskyldigheten.

i uppdragföreslår socialstyrelsenTillsynsutredningen attatt ges-
fråga.utreda denna

införa lagfästdiskuterat frågankapitel har utredningenI 13 att ettom
avseendehälso- och sjukvårdens huvudmänför den allmännaansvar

sjukvården avlidna i avvaktan påomhändertagande hälso- ochinom av
sjukhusoch begravning. avlidit allmäntbisättning Personer på ettsom

omhändertas redan fastefter döden förts dit för undersökningeller nu,
Problem emellertidfrivillig basis, sjukvårdsinrättningen. harpåpå

avliditbeträffar omhändertagandetfunnits vad annor-av personer som
fall gällersjukvårdsinrättning. sådanastädes Iän på attnumera om

dödeskäl inte föreligger låta dendödsorsaken inte känd ochär attom
vederbörande chefsöver-rättsmedicinsk undersökning, skallgenomgå

därtillsjukvårdshuvudmannenläkare eller läkare utsettannan som
obduktion, detdöde undersöks kliniskombesörja denatt genom om

det.finns skäl till

avlidna fårdenna bakgrund och då omhändertagandetMot ses somav-
föreslår tillsynsut-i hâlso- och sjukvårdsverksamhetennaturligt ledett

införs enligt vilken varje landstings-redningen det i HSL regel,att en
landstings-skall för den avlidit någonkommun påatt avsvara som

förts dit försjukvårdsinrättningar eller efter dödens inträdekommunens
iakttagandeundersökning eller åtgärd, omhändertas med avannan

bisättning och begravning kanrespekt och värdighet till dess äga rum.
sjukvårdshuvudmännenföreslår primärkommunalaUtredningen deatt

särskild bestämmelse häromåläggs motsvarande skyldighet genom enen
i HSL.

HSAN och vissa bestämmel-Frågor rörande

i tillsynslagenser

handläggning hos HSANdelbetänkande Förenkladsitt SOU 198980I
i nämndensförslag ändringarframlade tillsynsutredningen bl.a. om
betänkandeförevarandekansliorganisation och handläggningsrutiner. I

bakgrund bl.a.själva nämndensdiskuteras sammansättning attmot av
äldrevårdsreformen fr.o.m. den 1primärkommunema den s.k.genom

och sjukvårdsverksam-får för betydande hälso-januari 1992 ansvar en
Antalet nämndleda-därför representerade i nämnden.het och bör vara

nio.för närvarande, dvs. totaltemellertid intebör större änmöter vara

i ansvarsnärrmdenföreslår den ledamotTillsynsutredningen att som-



SammanfattningSOU 199163

företrädaskall huvudmannaintresset och för denne efterersättare utses
förslag Landstingsförbundet Kommunförbun-och Svenskagemensamt av

det.

ytterligare effektivisera verksamhet föreslår utred-För HSANsatt-
ningen nämndens ordförande skall anställd heltid med tjänst-påatt vara

vidgöring nämndens kansli. Endast för denne börersättare utses.en
bör benämnas vice ordförande, skall liksom ordförandenDenne, som

erfaren domarvärv.i De båda ordförandenas tjänsteställe börvara vara
förlagt till nämndens kansli.

För den tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall kunnaatt som
åläggas disciplinär påföljd för i begånget fel fordrasyrkesutövningenett
enligt bestämmelserna i första stycket tillsynslagen felet12 § äratt

I praxis tillämpas denna bestämmelse endast feletringa. så såsomatt
sådant bedöms hänsynstagande exempelvis felet medförttillutan om

konsekvenser för vederbörandenågra patient eller Tillsynsutred-
ningen bedömningen fel ringa elleräratt ett attanser av om anse som
inte ringa bör undergöras hänsynstagande till samtliga omständigheter
kring det felaktiga handlandet.

Tillsynsutredningen föreslår bestämmelserna i första12 § stycketatt-
tillsynslagen förtydligas i nämnt hänseende.nu

Enligt andra stycket tillsynslagen anmälan åtal13 § skall till ske, om
vilken disciplinpåföljdden ifrågasätts skäligen misstänkt förärmot

för vilket fängelsebrott, föreskrivet. Enligt denna bestämmelse iär är
sådana fall skyldigheten åtalsanmälan undantagslös.göra Omatt nu en
sådan anmälan inte leder till åtal eller fällande dom, inträffar ofta den
situationen föreliggerhinder disciplinrättsligt förfarandeatt ettmot
beträffande den påtalade händelsen. I sådana fall kommer gämings-

sålunda undgå såväl straff enligt brottsbalken disciplin-attmannen som
påföljd enligt tillsynslagen. Tillsynsutredningen därför det börattanser
finnas visst för socialstyrelsen i förekommande fall förett utrymme
HSAN i tveksamma fall kunna välja mellan åtalsanmälangöraatt att
och låta ärendet tillgå prövning i disciplinrättslig ordning enligtatt
reglerna i tillsynslagen.

Tillsynsutredningen föreslår bestämmelserna i andra stycket13 §att-
tillsynslagen i enlighetändras härmed.

omkapitlet behandlarI 17 tillsynsutredningen bl.a. frågorna återkallelse
legitimation och begränsningar i behörigheten förskriva narkotiskaattav

eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit.
kanLegitimation återkallas enligt tillsynslagen15 § antingen grund

den legitimerade visat sig uppenbart olämplig yrketutövaatt attav vara
eller därför denne grund sjukdom eller liknandepå omständigheteratt av

oförmögen tillfredsställande.är utöva yrket sistnämnda delegiti-Dåatt
meringsgrund aktuell kan den legitimerade låtaär sigattanmanas
undersökas viss läkare. avvaktan resultatet läkarundersök-Iav av
ningen kan legitimationen återkallas interimistiskt 16 § tillsynslagen.
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V

inteomanmaningenDå det förekommer läkarundersökningatt-
efterkoms föreslår tillsynsutredningen HSAN får fatta besluti att om

enlegitimationen,slutlig återkallelse den legitimerade inom tidav om av
från han ñck del anmaningen inte läkarundersök-år det genomgåttett av

ningen.

har diskuterat utvidga interimistiska förfaran-Tillsynsutredningen detatt
återkallelsegrundendet till också fall i vilka den legitimera-äratt avse

för yrket. Utredningen har från framläggades olämplighet avstått att
förslag härom förordar. socialstyrelsen möjlighet iatt attmen ges sam-

legitimationsansökan enskildeband med systematiskt pröva denmer
sökandens lämplighet för yrket.

. .tandläka-har också frågor inskränkning läkares,HSAN pröva iatt om
och behörighet, förskriva narkotiska och alkohol-veterinärers attres

indragningläkemedel och teknisk Inskränkning ellerhaltiga sprit. av
tandläkareförskrivningsrätten bli aktuell vederbörande läkare,kan om

missbrukar sin behörighet föreller veterinär denna tillgodoset.ex. att
substanser,missbruk sådana somdethär frågaeller äreget annans av

narkotikaförord-bestämmelser finnshärom iNärmare 6 § 2om. mom.
ningen i dess lydelse enligt och i förord-1962704 19871005 5 §

i dess enligt försäljning frånningen 1963654 lydelse 19871006 om
alkoholhaltigaapotek läkemedel och teknisk sprit Möjlighet tillav. m.m.

interimistiska åtgärder i detta sammanhang föreligger inte.

Tillsynsutredningen bestämmelser motsvarande dem,attanser som-
författningsrum, finnasfinns i nyssnämnda bör i tillsynslagen. Utred-

tillsynsla-17ningen föreslår sådana bestämmelser införs ien i§att ny
Samtidigt bör motsvarande bestämmelser i de båda nämndagen. nyss

förordningama upphävas.

förskrivningsrättenTillsynsutredningen bedömer missbruk .ettav som
allvarligt problem, vilket snabba många fallmycket åtgärder i årmot

handläggningenangelägna. Tiden för dessa i socialstyrelsenärendenav
iioch i mycket lång.HSAN

nyssnämndaUtredningen föreslår, bl.a. bakgrund ,omständig-mot av-
heter, det i 18 i tillsynslagen införs befogenhet fatta§att atten ny
interimistiska beslut indragning eller begränsning läkares, tand-om av

narkotiskaläkares och veterinärs behörighet förskriva eller alkohol-att
beslutshaltiga läkemedel eller teknisk sprit. Sådana giltighetstid bör

bestämmas till högst månader. det finns särskilda förOm skäl detsex
bör giltighetstiden förlängas med ytterligare högst månader innan,sex

slutligt prövar ärendet.HSAN

Utredningenffäreslâr ienvidare det i tillsynslagen införs19 §att ny-
bestämmelse enligt vilken utfärdats läkare, tandläkarerecept,en som av

eller veterinär, förskrivningsrätt interimistiskt eller slutgiltigtvars
in,begränsats eller dragits inte får expedieras från i frågaapotek om

sådana substanser beslutHSANsom s avser.

skall klartfulltFör det befogenhet fattastå HSAN ägeratt att att-
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beslut också avseende veterinärers förskrivningsrätt, föreslår tillsynsut-
redningen det till den utredningen föreslagnaatt § tillsynslagenlav nya
fogas stycke, i vilket uppgift häromett nytt lämnas.

I nuvarande tillsynslagen18 § finns bestämmelser, enligt vilka lagens
regler återkallelse legitimation även gäller behörighetom av attannan
utöva yrke inom hälso- och sjukvården. förstaI hand härmed ickeavses
legitimerade läkare och tandläkare. Om bestämmelserna gäller också
andra yrkesutövare, icke legitimerade barnmorskor,t.ex. är osäkert.
Under alla omständigheter har paragrafen aldrig tillämpats i praktiken.

Under hänvisning till bl.a. sistnämnda omständighet föreslår tillsyns--
utredningen nuvarande 18 tillsynslagen§ upphävs.att

s Tillsynsutredningen betraktar HSAN tilldelad varningen av som en
tydlig markering ansvarsnämnden mycket allvarligtatt på detsettavrl handlande föranlett varningen. Detta är alltför påföljdsträng försom en

l att den skall dengå varnade spårlöst förbi. Om legitimerad t.ex.enl inom loppet kortare tid erhållit flera varningar eller det före-av en om
ligger någon särskilt anmärkningsvärd omständighet medannan avseen-
de på den legitimerades yrkesutövning, tillsynsutredningen attanser
socialstyrelsen skall äga skyldighet överväga anmälan skall ingesatt om
till HSAN för prövning frågan återkallelse den legitimeradesav om av
legitimation.

-
å iTillsynsutredningen föreslår bestämmelse denna innebördatt en -av-

i införs stycke i 5 förordningen§ett nytt 19881236 med instruk-som
tion för socialstyrelsen,

I 18 kapitlet har tillsynsutredningen diskuterat omfattningen denav
krets, behörigaär göra anmälan till HSAN.attsom

Med hänsyn till HSAN enligt tillsynsutredningenatt bör pröva sådana-
anmälningar, klandervärda eller grundlösa omdömensom avser om

vederbörandeän patient, i hälso- sjukvårdspersonalochannan person av
utfärdat intyg eller utlåtande, föreslår utredningen denatt personen
också skall behörighetäga anmäla förhållandet till HSAN för prövning

disciplinansvaret för den utfärdat intyget eller utlåtandet.av som

Som yrkesutövningkonsekvens veterinärema ståri sinatten av-
under tillsyn jordbruksverk och då ärendenstatens rörande veterinä-av

missbruk sin förskrivningsrätt ytterligt sällan förekommer ochrers av
därför endast i mindre grad berör socialstyrelsen och läkemedelsverket
föreslår tillsynsutredningen jordbruksverk tillerkännsatt statens rätt att
själv göra anmälan till HSAN i sådana fall.

konsekvensSom tillsynsutredningenhärav föreslår jordbruks-en att-
föraverket får talan ansvarsnämndens beslut i frågormot rörsom

veterinärs förskrivningsrätt och jordbruksverket skall yrkes-att vara
utövarens i sådant ärende, detmotpart överklagats till kammarrättenom
eller ärendet förts vidare till regeringsrätten.om
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Författningsförslag

i 198011till ändringFörslag lagenom om
tillsyn och sjukvårdspersonalen fl.häöver so- m

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga lagen 1980 tillsyn1lom om
hâlso- och sjukvårdspersonalen fl.över m

dels nuvarande skall upphöra gälla18 §att att
dels nuvarande skall betecknas1-7 §§ 2-11 §§, nuvarandeatt atta

skall betecknas17 § 20 och nuvarande skall betecknas§ 19-46 §§att
21-49 §§

och och dedels 12-14 §§ 16 10, ll, 20-23, 26, 29,att nya
skall ha följande31, 36-40, 42-44, 46-49 §§ lydelse

skall införas fyra paragrafer,dels det och1 § 17-19 §§,att samtnya
rubrikerna före nuvarandenärmast 19, 24 och skall39 §§ sättasatt

före de 26 respektivenärmast 21, 42 §§.nya

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

I § lag gäller tillsynenDenna
hälso- och sjukvårdsperso-över

nalen idess yrkesutövning inom
hälso- och sjukvården

vid undersökning, vård och
behandling patienter,av

vid omhändertagande och
undersökning avlidna,av

vid bemötande närståendeav
till falleller avlidnapatienter i

närstående bestäm-när genom
melse lag eller förordningi är

eller den avlidnespatientens
ställföreträdare eller på något

har liknandesättannat en
ställning samt

vid forskning.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

I 17-19 finns bestämmel-§§
inskränkning i veterinä-ser om

behörighet förskriva.attrers
narkotiska och alkoholhaltiga
läkemedel och teknisk sprit.

sjukvårds-§1 Med hälso- och § Med hälso- och sjukvårds-
personal i denna lag personal i denna lagavses avses

och inneharvar en som
legitimation för yrke häl-inom

och sjukvården,so- .,vidpersonal vid sjukhus och personal sjukhus oc
andra inrättningar för vård andra inrättningar för vårdav av
patienter drivs det all- patienter drivs det all-somsom av av
männa eller enskilda med männaeller enskilda efterav av

Abidrag från det allmänna eller särskilt tillstånd,,efter särskilt tillstånd,
som.den i fall i den i fall med-annat annatsom egen-

skap av legitimerad yrkes- delar vård och därvid biträder
meddelar vård åt. legitimeradutövare yrkesutövarepa- en

tillhörtienter eller personal jidlgära uppgifterattgenom -biträder .sådan yrkes- förstai I § stycket,som en som avses
utövare i vården,

personalpersonal inom sådan detalj- inom sådan detalj-
handel med läkemedel för vil- handel med läkemedel för vilka
ken gäller särskilda föreskrifter gäller särskilda föreskrifter och
och personal inom den särskil- personal inom den särskilda

Ada giftinformationsverksam- giftinformationsverksamheten
heten bedrivs Apoteks- bedrivs Apoteksbolagetsom av som av
bolaget AB, AB, .

andra yrkes- 5. andra yrkes-grupper av grupper av
inomutövare hälso- och sjuk- inomutövare hälso- och sjuk-

vården skall omfattas vården skall omfattassom av som av
enligtlagen enligt föreskrift lagen föreskriftav rege- av rege-

ringen eller, efter regeringens ringen eller, efter regeringens
bemyndigande, socialstyrel- bemyndigande, socialstyrel-av av
sen. sen.

Vid tillämpningen första Vid tillämpningen förstaav av
stycket jämställs med legiti- stycket jämställs med legiti-
merad yrkesutövare den merad yrkesutövare densom som
enligt särskild föreskrift har enligt särskild föreskrift har
motsvarande behörighet. motsvarande behörighet.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§5 tillhörDen hälso- och 6 § tillhörDen hälso- ochsom som
sjukvárdspersonalen skall vinn- sjukvårdspersonalen skall vinn-
lägga sig patienten lägga sig patientenatt attom ge om ge
sakkunnig och omsorgsfull sakkunnig och omsorgsfull
vård. skall långtHan möjligtså vård. skallHan så långt möjligt
utforma och genomföra vården utforma och genomföra vården
i samråd med patienten. Han i samråd med patienten. Han

Visaskall patienten omtanke skall visa patienten omtanke
och respekt. och respekt.

Den har för harDen föransvaret ansvaretsom som
vården skall till patienten vården skall till patientenatt attse se
får upplysningar sitt hälso- får upplysningar sitt hälso-om om
tillstånd och de behand- tillstånd och de behand-om om
lingsmetoder till buds.står lingsmetoder till buds.stårsom som

upplysningarna inteOm kan Om upplysningarna inte kan
till patientenlämnas skall de i lämnas till patienten skall de i

stället lämnas till stället lämnas till närståendenäraen an- en
hörig till honom. Upplysningar till honom. Upplysningar far
får dock inte lämnas till patien- dock inte lämnas till patienten

eller anhörignågon i eller någon närstående i denten nära
den det finns hinder förmån finnsmån det hinder för detta i

i kap.detta 7 3§ eller 6§ 7 kap. eller3 § 6 § sekretessla-
sekretesslagen 1980 eller100 i1980100 eller 7 andra§gen
i andra stycket eller6 § 6 stycket eller§ 8 denna lag.§a
denna lag.

Vid omhändertagande av av-
liden skall den tillhör häl-som

och sjukvårdspersonalerlso-
fullgöra sina uppgifter med
iakttagande respekt för denav
avlidne. Personalen skall visa
närstående till den avlidne hän-

och omtanke.syn

§7 Den tillhör hälso- 10 §och Den tillhör hälso-ochsom som
sjukvårdspersonalen skall efter sjukvârdspersonalen skall efter
anmaning lämna socialstyrelsen anmaning lämna socialstyrelsen
handlingar, och handlingar, ochannat annatprover prov
material verksamhetenrör material rör verksamhetensom som

styrelsen de upplys- styrelsen de upplys-samt samtge ge
ningar denna styrelsen ningar denna styrelsenom som om som
behöver för sin tillsyn. I behöver för sin tillsyn. Ian- an-
maningen får vite föreläggas. maningen får vite föreläggas.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Socialstyrelsen, läkemedels-
verket och rättsmedicinalverket
skall, det begärs, lämnanär
varandra de uppgifter, som var

democh behöver för sinen av
tillsyn hälso- och sjukvård-pá

område.ens

§7a §Utöver vad II Utöver vadsom armars som annars
följer lag eller förordning följerär lag eller förordning ärav av
hälso- och sjukvårdspersonal hälso- och sjukvårdspersonal
skyldig lämna skyldigatt attut

uppgift huruvida någon lämna uppgift huruvi-utom om
vistas sjukvårdsinrätt-på da vistasnågon på sjuk-en en
ning, uppgiften för särskilt vårdsinrättning, uppgiftenom om
fall begärs domstol, åkla- för särskilt fall begärsav en av en
garmyndighet, polismyndighet, domstol, åklagarmyndighet,
kronofogdemyndighet eller polismyndighet, kronofogde-
skattemyndighet, myndighet eller Skattemyndig-

het,
uppgift2. behövs för lämna uppgift behövsutsom en som

rättsmedicinsk undersökning, för rättsmedicinsk under-en
sökning,

uppgift socialstyrelsens lämna uppgift3. social-utsom som
råd för vissa rättsliga sociala styrelsens råd för vissa rättsliga
och medicinska frågor behöver sociala och medicinska frågor
för sin verksamhet, behöver ñr sin verksamhet,
4. uppgift studerande lämna4. uppgiftutom en om en

behövs för prövning studerande behövs förettsom av som
ärende avskiljande denne prövning ärendeettom av av om
från högskoleutbildning, avskiljande denne från hög-av

skoleutbildning,
uppgift trafiksåkerhets- lämna uppgift trañk-utsom som

verket behöver för prövning säkerhetsverket behöver förav
någons lämplighet ha kör- prövning någons lämplighetatt av
kort eller traktorkort. ha körkort eller traktorkort,att

till socialstyrelsen lämna ut
uppgift pä apotek förskriv-om
ning narkotiska eller alko-av
holhaltiga läkemedel, detom
finns grundad anledning anta

styrelsen bör ingripaatt mot
förskrivningen.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 § den tillhör 12 §Om häl- Om den tillhör hälso-som som
och sjukvårdspersonalen och sjukvårdspersonalenso- upp-

uppsåtligen eller oaktsamhet såtligen eller oaktsamhetav av
åsidosätter vad åligger åsidosätter vad åliggersom som
honom i hans yrkesutövning honom i hans yrkesutövning fár

feletoch får dis-ringa, disciplinpåföyd åläggas honomär
ciplinpåföljd åläggas honom. såvida feletinte med hänsyn till
Disciplinpåföljd är erinran och samtliga omständigheter är att
varning. Disciplinpå-ringa.anse som

följd är erinran och varning.

Disciplinpåföljd får, det finns särskilda skäl till det, åläggas ävenom
den har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inte längresom men nu

det.gör
Disciplinpåföljd får inte åläggas arbetstagare därför han deltagitatten

i strejk eller någon därmed jämförlig stridsåtgärd.

§13 13Har åtgärd vidtagits för §Har vidtagitsåtgärd föratt att
åtala den tillhör hälso- och åtala den tillhör hälso- ochsom som
sjukvårdspersonalen, får dis- sjukvårdspersonalen, får dis-
ciplinärt förfarande enligt den- ciplinärt förfarande enligt denna

lag inledas eller fortsättas lag inledas eller fortsättas ina
i fråga den förseelse fråga om den förseelseom som som

med åtgärden. Under- med åtgärden. Under-avses avses
rättelse enligt får29§ dock rättelse enligt får31 § dock
ske. ske.

Anmälan till åtal skall ske, Anmälan till åtal bör ske, om
den vilken disciplinpå- den vilken disciplinpåföljdmot motom

följd ifrågasätts är skäligen ifrågasatts år skäligen misstänkt
misstänkt för i yrkes- för i yrkesutövningen haatt att
utövningen ha begått brott, för begått brott, för vilket fängelse
vilket fängelse föreskrivet.är föreskrivet.är Särskilda regler
Särskilda regler gäller för åtal gäller för åtal för brott enligt

brottför enligt 6 lagen§ lagen6§ 1991115 åt-om
1991 115 åtgärder i forsk- gärder i forsknings- eller be-om
nings- eller behandlingssyfte handlingssyfte med befruktade
med befruktade frånägg män- frånägg människa.
niska.

Anmälan till åtal skall göras Anmälan till åtal skall göras
socialstyrelsen inte socialstyrelsen inteannat annatav om av om

följer 38 tredje§ stycket. följer tredje40 § stycket.av av
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lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

l4§l4§ Påföljd får inte åläggas,Påföljd får inte åläggas,
föremålden bli föremål den bliom som avsesom som avses

för disciplinpåföljd enligtför disciplinpåföljd enligt lag lag
efter förseelsen inte inom efter förseelseninte inom två år två år

enligt har fått underrättelse enligthar fått underrättelse
eller eller anmaning enligtanmaning enligt 21 § 31 § 21 §29 §

styckettredje stycket lagen 1986765 tredje lagen 1986765
instruktion för riksdagensinstruktion för riksdagens medmed

förord-motsvarande ombudsmän ellerombudsmän eller 6 §
medbestämmelse ifråga ningen 19751345 in-justitie-om

justitiekanslern.struktion förkanslern.

§ 16§ finns16 finns grundad det- grundadOm det Om
4 antalegitimatio- anledning legitimatio-anledning attanta att

bör återkallas enligtbör återkallas enligt 15 § 15 §nennen
legiti-får den legiti- första stycket2., får denförsta stycket 2.,

sig merade åläggas låta sigmerade åläggas låta attatt
Aundersökasav undersökas den läkareden läkare av somsom

4anvisas honom. anvisas honom.
om förordnande läkanm-förordnande läkarun- HarHar om

legitima- dersölcning givits, får legitima-dersökning givits, får
återkallas ñr tidenåterkallas för tiden till tionen tilltionen

dess frågan återkallelsedess frågan återkallelse av om avom
legitimationen harlegitimationen har slut- prövats slut-prövats
ligt. den legitimeradeligt. Har inom

från det hantid åretten av
erhöll del förordnandet inteav
efterkommit detta, får legitima-

återkallas.tionen

7§I läkare, tandläkareOm en
missbrukareller veterinär sin

behörighet förskriva narko-att
tiska eller alkoholhaltiga läke-
medel eller teknisk fårsprit
behörigheten dras eller eljestin
begränsas.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 § Föreligger sannolika skäl
för misstanke sådant miss-om
bruk fâr läka-i 17 §som avses

tandläkarens eller veteri-rens,
ifrågavarande behörig-närens

het dras ellerin eljest begrän-
till dess frågan indrag-sas om

ellerningen begränsningen av
behörigheten har slut-prövats
ligt. i

Tiden för sådant beslutsett
giltighet får bestämmas till
högst månader. detOmsexI finns särskilda skäl för det fár
beslutets giltighet förlängas till

ytterligare högstatt avse sex
månader. i

Bestämmelser för riks-rättom
dagens ombudsmän och för
Justitiekanslern göra anmä-att

Alan i ärenden i I7§som avses
och handläggning såda-om av

ärenden finns i 6§ lagenna
1986765 med instruktion för
riksdagens ombudsmän och i

lagen6 § 19751339 justi-om
tiekanslerns tillsyn.

I9§ Har beslut fattats enligt
bestämmelserna i 17 eller 18 §
får narkotiskt eller alkoholhal-
tigt läkemedel eller teknisk
sprit, läkaren, tandläkarensom
eller dessförinnanveterinären
förskrivit, inte utlämnas från
apotek.

iI 7§ Har legitimation åter- 20§ Har legitimation åter-en en
kallats, skall legitimation kallats eller har behörigheten ny en
meddelas, när förhållandena förskriva narkotiska elleratt
medger det. alkoholhaltiga läkemedel eller

teknisk dragitssprit in eller
eljest begränsats, skall en ny
legitimation respektive behörig-
het meddelas när förhållandena
medger det.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

21 § disciplinansvardisciplin- FrågorI9§ Frågor omom
enligt denna lag prövasenligt denna lag prövas av enansvar

nämnd, hälso- ochsärskildhälso-särskild nämnd,av en
ansvarsnämnd.sjukvårdensansvarsnämnd.och sjukvårdens

frågorNämnden prövar ävenfrågorNämnden ävenprövar
i 15-20 §§.i 15-18 §§ samt avsessomavsessom

begränsningandra frågor om
legitimerade yrkesutövaresav

behörighet.

22 § Ansvarsnämnden består§ består20 Ansvarsnämnden avav
leda-och andraordförande åttaandra leda-ordförande och åtta

regeringenregeringen möter. DeDemöter. utsesutses avav
Ordföranden skallförOrdföranden skall år.för år. tretre

Övri-Övri- domarvärv.erfaren ierfaren i domarvärv. varavara
ha särskildledamöter skallsärskildskall haledamöter gaga

sjukvård.insikt i hälso- och Avoch sjukvård.insikt i hälso- Av
efterdemförslagefterdem utses gemensamtutses enaven

LandstingsförbundetförslagefterLandstingsförbundet, aven
kommunförbundet,och SvenskaLandsorganisationenförslag av

förslag förslag Landsorga-efterSverige, efteri avav enen
efternisationen i Sverige,Centralorgani-Tjänstemännens en

förslag Tjänstemännensefter förslagochsation avaven
efterCentralorganisation ochCentralorganisationen en

Akademi-förslag Sverigesfyra återståendeSACOSR. De av
Centralorganisation.kers Deblandledamöterna utses perso-

fyra återstående ledamöternasärskiltkan ansessomner
kanblandintresse.allmänhetensföreträda utses personer som

företräda allmän-särskiltanses
intresse.hetens
ordföranden skall förskall det Förvarje ledamotFör

ställföreträ-tidantaltillräckligt ersät-finnas utsesett ensamma
skall erfarendare.för Denneskall utsestare varasammasom

varjedomarvärv. Föriledamoten. Vadtid annansomsom
ñnnasledamot skall detbehö-i första stycketsägs ettom

tillräckligt antal ersättareförslags-ochrighetsvillkor somom
för tidskallockså i frågagällerrätt utses samma sortiom

iVadledamoten. sägsersättare. som
behörighets-Ersta stycket om

förslagsrättvillkor och om
frågagäller också i ersätta-om.

IC.

regeringenavgivits, skalleller ersättareförslag till ledamotHar trots
i tillräckligt antal.och ersättaredetta förordna ledamöter
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lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

23 §§ Ansvarsnämnden be-21 Ansvarsnänmden be- ärär
slutför med ordförande ochslutför med ordförande och sex sex

TillTill andra ledamöter.andra ledamöter. samman-samman-
nämnden skallträde med nämnden skall tråde med samt-samt-

kallas. Anmälerledamöter kallas. Anmäler liga ledamöterliga
förfall, skallförfall, skall ledamot ersättareledamot ersättare

kallas. för kallas.för honom honom
får fattaOrdföranden får fatta Ordföranden ensamensam

innefattarinte innefattar beslut intebeslut av-som av- som
i gäller integörande i sak. gäller inte görande sak. DettaDetta

enligt och ellerbeslut enligt eller utdöm- beslut 16 18 §§16 §
enligtvite enligt andra utdömande vite 29§ande 27§ avav

inne-innebär andra stycket. Beslutstycket. Beslut att somsom
disciplin-disciplinansvar bär ärendeärende att ettett omom

får fattas ord- i sak får fattasi sak avgörsavgörs avav ansvar
detföranden det finns ordföranden ensam, omensam, om

grundad ñnns grundad anledninganledning att antaatt anta att
inte leda tillärendet inte kan leda till ärendet kannågon att

disciplinpåföljd ochdisciplinpåföljd och det inte någonatt att
.påkallat från allmän det inte påkallat från allmänärär syn-

fattaspunkt beslutet fattas synpunkt beslutetattatt avav
i sammansättning nämnden i den sammansättningnämnden den

i första stycket.i första stycket.som anges som anges
Ärenden anmälas vidhar avgjorts enligt andra stycket skall nästasom

sammanträde med nämnden.

26 §24 § disciplinansvar disciplinansvarFrågorFrågor om om
skall anmälan skall anmälanpåtas tasupp av upp av
socialstyrelsen eller socialstyrelsen eller dendenav av
patient saken gäller eller, patient saken gäller eller,som som

patienten inte patienten inte själv kansjälv -kanom om
anmäla saken, anhörig saken, närståendeanmälanäraen en

särskilda skältill denne. till denne. Om
finns till det får nämnden

disciplinansvarfrågaupp om
även anmälanpd av annan som
saken gäller.

Andra frågor i Andra frågor isom avsessom avses
anmälananmälan19 § på 21 § påtas tas so-upp av upp av

ansökansocialstyrelsen eller ansökan cialstyrelsen ellerpå på
gäller eller,den saken gäller. den sakenav som av som

frågan indragningom avser
eller begränsning veterinärsav



30 örfattningyörslagF SOU 199163

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

behörighet förskriva narko-att
tiska eller alkoholhaltiga läke-
medel eller teknisk sprit, på
anmälan jordbruks-statensav
verk. -

Bestämmelser ñr riksdagensrätt ombudsmän för justitie-ochom
kanslern göra anmälan i ärende i första eller andra stycketatt som avses
finns i tredje6 § stycket lagen 1986765 med instruktion riksda-

förstaombudsmän och i 6 § stycket lagen justitie-1975 1339gens om
kanslems tillsyn.

27§ Ansvarsnämnden skall 29§ Ansvarsnämnden skallse se
till ärendena blir tillräckligt till ärendena blir tillräckligtatt att

Överflödig Överflödigutredda. utredning utredda. utredning
skall awisas. skall avvisas.

får fordraNämnden in Nämnden får fordra inpa- pa-.tientjournaler hand-eller andra tientjournaler eller andra hand-
utred-lingar behövs för lingar behövs förnutred-som som

ningen. Därvid får vite ningen. Därvid får viteom om
Ihögst kronor000 högst kronor föreläggas5 000

somden hälso-tillhör hälso- och den tillhör ochsom
sjukvårdspersonalen.sjukvårdspersonalen. Utdöman- Utdöman-

det vitet ankommer på det vitet ankommer påav av
nämnden. nämnden.-

29 § Anmälan eller ansökan 3I§ Anmälan eller ansökan
enligt och24 § det hör till enligt och det26 § hör tillsom som
handlingen skall överlämnas till handlingen skall överlämnas till
den vilken åtgärd ifråga- den vilken åtgärd ifråga-mot mot
sätts. Mottagaren skall föreläg- sätts. Mottagaren skall föreläg-

inom viss tid. inom viss tid.att attgas svara gas svara

inteEn underrättelse behövs inte det uppenbart talanär attom
bifallaskan eller underrättelsen onödig.äratt i A

36§34§ Till muntlig förhandling Till muntlig förhandling
skall kallas. En enskild .skall kallas. En enskildparterna parterna
får föreläggas inställa sig får föreläggas inställa sigatt att
personligen vid påföljd hans personligen vid påföljd hansatt att
frånvaro inte hinder förutgör frånvaro inte hinder förutgör
ärendets vidare handläggning ärendets vidare handläggning
och avgörande. och avgörande.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Till muntlig förhandling får
ansvarsnämnden kalla även

nämndenän part,annan om
finner det behövs.att

Enskild har inställt Enskildpart, ochpartsom annan, som
sig till muntlig förhandling, på kallelse har inställt sig tillen
får tillerkännas ersättning muntlig förhandling, får till-av en
allmänna medel för kostnad för erkännas ersättning allmännaav

och uppehälle, medel för kostnad för ochresa om an- resa
finnersvarsnämnden han uppehälle, ansvarsnämndenatt om

skäligen bör ersättas. Nämnden timer han skäligen böratt
får bevilja förskott på ersätt- ersättas. Nämnden fär bevilja
ningen. Närmare bestämmelser förskott på ersättningen. När-

ersättning och förskott bestämmelser om ersätt-om mare
meddelas regeringen. ning och förskott meddelasav av

regeringen.

av-lEtt35 § Innan ärende 37 § ärende fåravgörs inteett
skall ha fått kännedom fått kän-parten göras utan att parten

det tillförts ärendet nedom det tillförtsom som om som
någon honom ärendetän någon ängenom annan genom annan

själv. skallHan också ha fått honom själv och han fått tillfäl-
tillfälle Ären-sig det,över sig det.att yttra överatt yttra

det föreliggerinte sådana det får dock såavgörasom utan att
skäl det i 29§ skett, det föreligger sådanamot som anges om
andra stycket. skäl andrai 31 §som anges

stycket.

36 § Bestämmelserna i kap. 38 §14 Bestämmelserna i kap.14
5 sekretesslagen§ 1980100 5 sekretesslagen§ 1980100

begränsningar i rätten begränsningar i rättenatt taom att taom
del det har tillförts del det har tillförtsettav ettsom av som
ärende gäller i tillämpliga delar ärende gäller i tillämpliga delar
i fråga underrättelse enligt i fråga underrättelser enligtom om

första29 § stycket, och31 31 § första stycket, 33 och
35 §§. 37 §§.

37§ Bestämmelserna i 20 och 39§ Bestämmelserna i 20 och
förvaltningslagen21 §§ 1986 förvaltningslagen21 §§ 1986

223 skall tillämpas även på 223 skall tillämpas även på
beslut enligt 16 beslut enligt och16 18 §§.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

beträf-40§ Disciplinärendebeträf-38 § Disciplinärende
får överläm-fande arbetstagarefår överläm-fande arbetstagare

tillansvarsnämndenansvarsnämnden till nas avavnas
åtgärdför denarbetsgivarenåtgärdför denarbetsgivaren

honom,kan ankomma påhonom,kan ankomma på somsom
uppenbart ären-det ärären-uppenbart attdet är att omom

nämnden intebehandling idetsnämnden inteibehandlingdets
från allmänpåkalladallmän ärpåkallad frånär syn-syn-

tillvarataeller förpunkttillvarataeller förpunkt attatt
patientens rätt.patientens rätt.

anmälan tillInnehålleranmälan tillInnehåller an-enan-en
klagomål översvarsnämndenklagomål översvarsnämnden

mellani kontaktenbristerkontakten mellanbrister i enen
och sjuk-och hälso-patientoch sjuk-hälso-patient och

lands-vårdspersonalen hoslands-vårdspersonalen hos enen
eller över någottingskommuneller någottingskommun över

ochförhållandeliknandeförhållande ochliknande annatannat
det anmälanuppenbartäranmälanuppenbartdet attär att

disciplin-föranledainte kandisciplinan-föranledainte kan
fårdenna lag,enligtfårlag,enligt denna ansvar.svar

anmälan iöverlämnanämndeniöverlämna anmälannämnden
landstingskommu-delen tilldenlandstingskommu-delen tillden

för åtgärd. Vad sägsåtgärd. Vad sägsför somnensomnen
gällerlandstingskommungällerlandstingskommun omom

kommun.ocksåingår iockså kommun inte annansom
landstingskommun.en

iansvarsnämndenFinneriansvarsnärrmden ettFinner ett
där förut-ärendeanhängigtärende förut-anhängigt attdär att

andraenligt 13 §sättningarnaenligt andrasättningarna 13 §
till åtalför anmälanstycketåtalför anmälan tillstycket

skall nämndenföreligger,full-nämnden göraföreligger, skall
annzälan.anmälningsskyldighetert.göra

Ansvarsnämndens beslut42 §beslut39 § Ansvarsnämndens
överklagaslag fårenligt dennafår överklagasdenna lagenligt

kammarrätt.hosbesvär.kammarrätthos genom

43§ ansvarsnämn-Talan40§ ansvarsnämn-Talan motmot -
slutligt fårdens beslut ärfårslutligtbeslut ärdens somsom .

förasföras avav
tillva-försocialstyrelsentillva-Socialstyrelsen för attatt

intressen,allmänhetensallmänhetens intressen, ratarata
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

enskild enligt 24§ jordbruksverk, dåstatenssom
första stycket har anmält verket enligt andra26 § stycketen
fråga disciplinansvar, har anmält fråga veteri-om om en om
beslutet honomgår behörighet förskrivaemot, närs att

narkotiska eller alkoholhaltiga
läkemedel eller teknisk sprit,

enskild enligt 26 §som
första stycket har anmält en
fråga disciplinansvar,om om
beslutet honomgår emot,

beslutet angår, beslutet angår,annan som annan som
det har gått honom det har honomgåttemot. emot.om om

Bestämmelser rätt för riksdagens ombudsmän och för justitie-om
kanslem söka ändring i beslut disciplinansvar elleratt behörighets-om
fråga med anledning fel i yrkesutövning finns i 7 § lagen 1986765av
med instruktion för riksdagens ombudsmän och i lagen7 § 1975 1339

justitiekanslem tillsyn. Talan skall väckas inom fyra veckor från detom
beslutet har meddelats.

41 § Talan beslut 44 § Talan beslutmot annat mot annatav av
ansvarsnämnden än i ansvarsnämnden än isom avses som avses

får föras40§ den be- får föras43 § den be-av som av som
slutet detangår, har gått slutet angår, det har gåttom om
honom honomemot. emot.

43 § Socialstyrelsens beslut 46 § Socialstyrelsens beslutatt att
förelägga vite enligt 7§ får förelägga vite enligt 10 § får
överklagas hos kammarrätten överklagas hos kammarrätten.

besvär.genom

44 § Beslut i frågor 47 § Beslut i frågor isom avses som avses
i andra19 § stycket skall 21 § andra stycket skallome- ome-
delbart gälla inte delbart gälla inteannat annatom om
förordnas. förordnas.

45 § inteOm något före- 48 § Om inte något före-annat annat
skrivits, är socialstyrelsen skrivits, socialstyrelsenärmot- mot-

till den yrkesutövare till den yrkesutövarepart partsom som
överklagat ansvarsnåmndens överklagat ansvarsnämndens
eller kammarrättens slutliga eller kammarrättens slutliga
beslut enligt denna lag. Om beslut enligt denna lag. detOmen
enskild har anmält disciplin- överklagade beslutet gäller
ärendet är också han yrkes- sådan fråga, beträffande vilken
utövarens jordbruksverk enligtmotpart. statens
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FöreslagenNuvarande lydelse lydelse

andra stycket26§ äger göra
anmälan till ansvarsnämnden är

jordbruksverk yrkes-statens
Omutövarens motpart. en

enskild har anmält disciplin-
ärendet också han yrkes-är
utövarens motpart.

46 § 49 §inspektion Vid inspektionVid som avses som avses
i har den utför inspek- i har den utför inspek-4 § 5 § somsom
tionen polismyndig- tionen polismyndig-rätt rättatt attav av

biträde biträdehet få det behövs het det behövssom som
för inspektionen skall för inspektionen skallkunna kunnaatt att
genomföras. genomföras.

ändringar lagen tillsyn hälso-Med dessa kommer l980ll överom
och sjukvårdspersonalen m.fl. få följande lydelseatt

Inledande bestämmelser.

1 § gäller tillsynenlag över hälso- och sjukvårdspersonalen i dessDenna
yrkesutövning inom hälso- och sjukvården,

vid undersökning, vård och behandling patienter,av
vid omhändertagande och undersökning avlidna,2. av
vid bemötande närstående till patienter eller avlidna i fall3. när när-av

stående bestämmelse i lag eller förordning patientens eller denårgenom
avlidnes ställföreträdare eller har liknande ställ-något sättannat en
ning samt

forskning.4. vid
finnsI 17-19 §§ bestämmelser inskränkning i veterinärers behörig-om

het förskriva narkotiska och alkoholhaltiga läkemedel och tekniskatt
sprit.

2 § Med hälso- och sjukvårdspersonal i denna lagavses
och innehar legitimation för yrke inom hälso- och sjuk-var en som

vården,
för2. personal vid sjukhus och andra inrättningar vård patienterav som

drivs det allmänna eller enskilda efter särskilt tillstånd ochav av som
där fullgör uppgifter i lsom avses

den i fall3. meddelar vård och därvid biträder legitimeradannatsom en
yrkesutövare fullgöra uppgifter i första styck-§1attgenom som avses
et,

personal inom sådan detaljhandel läkemedel4. med för vilken gäller
föreskrifter ochsärskilda personal inom den särskilda giftinformations-

verksamheten bedrivs Apoteksbolaget Aktiebolag,som av
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andra5. yrkesutövare inom hälso- och sjukvården skallgrupper av som
omfattas lagen enligt föreskrift regeringen eller, efter regeringensav av
bemyndigande, socialstyrelsen.av

Vid tillämpningen första stycket jämställs med legitimerad yrkes-av
utövare den enligt särskild föreskrift har motsvarande behörighet.som

3 § Hälso- och sjukvårdspersonalen står i yrkesutövningen under tillsyn
socialstyrelsen.av

4 § Regeringen bemyndigas meddela sådana föreskrifter åliggan-att om
den för hälso- och sjukvårdspersonalen, behövs till skydd försom en-
skilda eller för verksamhetens bedrivande i övrigt.

fårRegeringen överlåta socialstyrelsenåt meddela föreskrifteratt som
i första stycket.avses

§5 Socialstyrelsen eller den styrelsen förordnar har rätt inspek-attsom
hälso- och sjukvårdspersonalens verksamhet.tera Den utför inspek-som

tion äger därvid tillträde till lokaler där verksamheten bedrivs och rätt
tillfälligt omhänderta handlingar, och materialatt rörannatprover som

verksamheten. Den verksamhet inspekteras skyldigär lämna detattvars
biträde behövs vid inspektionen.som

Allmämia áligganden

§6 Den tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall vinnlägga sigsom
patienten sakkunnig och omsorgsfullatt vård. skallHan långtsåom ge

möjligt utforma och genomföra vården i samråd med patienten. Han
skall visa patienten omtanke och respekt.

Den har för vården skall till patienten fåransvaret upplys-attsom se
ningar sitt hälsotillstånd och de behandlingsmetoder tillstårom om som
buds. Om upplysningarna inte kan lämnas till patienten skall de i stället
lämnas till närstående till honom. Upplysningar får dock inte lämnasen
till patienten eller någon närstående i den det finnsmån hinder för detta
i kap.7 3 § eller sekretesslagen6 § eller1980 100 i andra7 § stycket
eller 8 § denna lag.

Vid omhändertagande avliden skall den tillhör hälso- och sjuk-av som
vårdspersonalen fullgöra sina uppgifter med iakttagande respekt förav
den avlidne. Personalen skall visa anhöriga till den avlidne hänsyn och
omtanke.

§7 Den tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen fårsom
inte obehörigen röja vad han i sin verksamhet har erfarit enskildsom en
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande

inte fullgörnågon uppgiftsskyldighet följer elleratt laganses som av
förordning.

Tystnadsplikt gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehöv-
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uppgift hälsotillstånd, det med hänsynsjälv i fråga hansande om omom
synnerlig viktmed vården eller behandlingen ärtill ändamålet attav

lämnas till honom.uppgiften inte
sekre-stället bestämmelserna iverksamhet tillämpas idet allmännasI

tesslagen 1980100.

sjukvårdspersonalen får8 § tillhört hålso- ochtillhör eller harDen som
hälsotillstånduppgift från enskildröja någoninte personsom annanen
fara uppkom-kanandra personliga förhållanden, deteller antas attom

uppgiften honom närståendehar lämnat eller någonför denatt sommer
uppgiften röjs.våld eller allvarligtutsätts för annat men om

i sekre-tillämpas i stället bestämmelsernadet allmännas verksamhetI
1980100.tesslagen

sjukvårdspersonalen får9 § tillhört hälso- ochtillhör eller harDen som
vissröja eller utnyttja sådana uppgifterinte obehörigen om en varas

för användasinnehåll, har lämnats dittillverkning eller att somsom
åtgärd.för behandling eller liknandeupplysning eller underlag annanom

i stället bestämmelserna i sekre-allmännas verksamhet tillämpasI det
tesslagen 1980 100.

10 § sjukvårdspersonalen skall eftertillhör hälso- ochDen anmä-som
materialsocialstyrelsen handlingar, och rörning lämna annat somprov

styrelsenstyrelsen de upplysningar dennaverksamheten samt somge om
tillsyn. anmaningen får vite föreläggas.behöver för sin I

skall,läkemedelsverket och rättsmedicinalverket närSocialstyrelsen,
be-uppgifter, och demdet begärs, lämna varandra de som var en av

för tillsyn hälso- och sjukvårdens område.höver sin på

§ följer lag eller förordning hälso- och11 vad ärUtöver som annars av
sjukvårdspersonal skyldig att

uppgift huruvida sjukvårdsinrättning,lämna någon vistasut om en
för särskilt fall begärs domstol, åklagarrnyndighet,uppgiftenom av en

kronofogdemyndighet eller skattemyndighet,polismyndighet,
uppgift behövs för rättsmedicinsk undersökning,lämna ut som en
uppgift Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga socialalämna ut som

och medicinska frågor behöver för sin verksamhet,
uppgift för prövninglämna studerande behövs4. ettut avom en som

ärende avskiljande denne från högskoleutbildning,om av
för prövninglämna uppgift trafiksäkerhetsverket behöverut avsom

lämplighet ha körkort eller traktorkort,någons att
till socialstyrelsen lämna uppgift apotek förskrivning6. påut avom

narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel, det finns grundad anled-om
ning styrelsen bör ingripa förskrivningen.attanta mot
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Disciplinansvar

l2§ Om den tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen uppsåtligensom
eller oaktsamhet åsidosätter vad åligger honom i hans yrkes-av som
utövning får disciplinpåñljd åläggas honom såvida inte felet med hänsyn
till samtliga omständigheter är ringa. Disciplinpåföljd äratt anse som
erinran och varning.

Disciplinpåföljd får, det finns särskilda skäl till det, åläggas ävenom
den har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inte längresom men nu

det.gör
Disciplinpåföljd får inte åläggas arbetstagare därför han deltagitatten

i strejk eller därmed jåmförlignågon stridsåtgärd.

§13 åtgärd vidtagitsHar för åtala den tillhör hälso- och sjuk-att som
vårdspersonalen, får disciplinärt förfarande enligt denna lag inledas
eller fortsättas i fråga förseelseden med åtgärden. Under-om som avses
rättelse enligt får31 § dock ske.

Anmälan till åtal bör ske, den vilken disciplinpåföljd ifråga-motom
är skäligen misstänkt för i yrkesutövningen ha begått brott, försatts att

vilket fängelse föreskrivet.är Särskilda regler gäller Er åtal ñr brott
enligt 6 lagen§ 1991 115 åtgärder i forsknings- eller behandlings-om
syfte med befruktade frånägg människa.

Anmälan till åtal skall göras socialstyrelsen inte följerannatav om av
§ tredje40 stycket.

14 § Påföljd får inte åläggas, den bli föremål för discip-om som avses
linpåföljd enligt lag inte inom två år efter förseelsen har fått underrättel-

enligt 31 § eller anmaning enligt 21 § tredje stycket lagen 1986765se
med instruktion för riksdagens ombudsmän eller 6 förordningen§
1975 1345 med instruktion för justitiekanslem.

Återkallelse legitimationav m.m.

§15 Legitimation utöva yrke inom hälso- och sjukvården skall åter-att
kallas den legitimeradeom

varit oskicklig vid utövning sitt yrke ellergrovt på sätt visatannatav
sig uppenbart olämplig utöva yrket,att
2. grundpå sjukdom eller liknandenågon omständighet inte kanav
utöva yrket tillfredsställande,

begär legitimationen skall återkallas och hinder återkallelseatt mot
föreliggerinte från allmän synpunkt.

Har någon på grund auktorisation i nordiskt land erhållitett annatav
legitimation inom hälso- och sjukvården och återkallas den auktorisatio-

skall även legitimationen återkallas.nen,

§16 finnsOm det grundad anledning legitimationen bör åter-anta att
kallas enligt första15 § stycket 2., får den legitimerade åläggas låtaatt
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sig undersökas den läkare anvisas honom.av som
förordnandeHar läkarundersökning givits, får legitimationen åter-om

kallas för tiden till dess frågan återkallelse legitimationen har prö-om av
slutligt. Har den legitimerade inom tid år från det hanvats etten av

erhöll del förordnandet inte efterkommit detta, får legitimationenav
återkallas.

§17 Om läkare, tandläkare eller veterinär missbrukar sin behörigheten
förskriva narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk spritatt

får behörigheten dragas in eller eljest begränsas.

18 § Föreligger sannolika skäl för misstanke sådant missbrukom som
i 17 § får läkarens, tandläkarens eller veterinärens ifrågavarandeavses

behörighet dras in eller eljest begränsas till dess frågan indragningenom
eller begränsningen behörigheten har slutligt.prövatsav

Tiden för sådant besluts giltighet får bestämmas till högst måna-ett sex
der. det finnsOm särskilda förskäl det får beslutets giltighet förlängas
till ytterligare högst månader.att avse sex

Bestämmelser förrätt riksdagens ombudsmän och för justitie-om
kanslern göra anmälan i ärenden i och handlägg-17 §att som avses om
ning sådana ärenden finns i lagen6 § 1986765 med instruktion förav
riksdagens ombudsmän och i lagen6 § 1975 justitiekanslems1339 om
tillsyn.

19 § Har beslut fattats enligt bestämmelserna i eller får17 18 § narko-
tiskt eller alkoholhaltigt läkemedel eller teknisk sprit, läkaren, tand-som
läkaren eller veterinären dessförinnan förskrivit, inte utlämnas från apo-
tek.

§20 Har legitimation återkallats eller har behörighet förskrivaatten en
narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit dragits in
eller eljest begränsats, skall legitimation respektive behörigheten ny
meddelas förhållandenanär medger det.

sjukvårdensHälso- och ansvarsnämnd

21 § Frågor disciplinansvar enligt denna lag prövas särskildom av en
nämnd, hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Nämnden prövar även frågor i 15-20 §§.som avses

22 § Ansvarsnämnden består ordförande och andra ledamöter.åttaav
De regeringen för Ordföranden skallår. erfaren i do-utses treav vara

Övrigamarvärv. ledamöter skall ha särskild insikt i hälso- och sjukvård.
dem efterAv förslag Landstingsförbundet ochutses gemensamten av

Svenska kommunförbundet, efter förslag Landsorganisationen ien av
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Sverige, efter förslag Tjänstemännens Centralorganisation ochen av en
efter förslag Sveriges Akademikers Centralorganisation. fyraDeav
återstående ledamöterna bland kan särskiltutses personer som anses
företräda allmänhetens intresse.

ordföranden skall förFör tid ställföreträdare. Denneutsessamma en
skall erfaren i domarvärv. För varje ledamot finnasskall detvara annan

tillräckligt antal ersättare skall för tid ledamo-ett utsessom samma som
Vad i förstasägs stycket behörighetsvillkor för-ochten. som om om

frågaslagsrätt gäller också i ersättare.om
förslag till ledamot ellerHar ersättare avgivits, skall regeringen trots

detta förordna ledamöter och iersättare tillräckligt antal.

23 § Ansvarsnämnden beslutförär med ordförande och andra leda-sex
Tillmöter. sammanträde med nämnden skall samtliga ledamöter kallas.

Anmäler ledamot förfall, skall förersättare honom kallas.
Ordföranden får fatta beslut inte innefattar slutligt avgöran-ensam som

sak.de i Detta gäller inte beslut enligt 16 och eller18 §§ utdömande av
enligt andravite 29 § stycket. Beslut innebär ärende dis-att ettsom om

ciplinansvar i sak får fattasavgörs ordföranden det finnsav ensam, om
grundad anledning ärendet inte kan leda till disciplin-någonatt anta att
påföljd och det inte är påkallat från allmän synpunkt beslutetatt att
fattas nämnden i den sammansättning i första stycket.av som anges

Ärenden har avgjorts enligt andra stycket skall anmälas vid nästasom
sammanträde med nämnden.

§24 I fråga jäv den handlägger iärenden ansvarsnämndenmotom som
gäller bestämmelserna i kap.4 rättegångsbalken jäv domare.motom

§25 I fråga omröstning i ansvarsnämnden gäller bestämmelserna iom
29 kap. rättegångsbalken omröstning i domstol med endast lagfamaom
ledamöter. Ordföranden säger sin mening först.

Handläggning i ansvarsnämnden

26 § Frågor disciplinansvar skall anmälan socialstyrel-påtasom upp av
eller den patient saken gäller eller, patienten inte självsen av som om

kan anmäla saken, närstående till denne. särskildaOm skäl finns tillen
det får nämnden fråga disciplinansvar även anmälanpåta upp om av

saken gäller.annan som
frågorAndra i 21 § på anmälan socialstyrelsentassom avses upp av

eller ansökanpå den saken gäller eller, frågan indrag-av som om avser
ellerning begränsning veterinärs behörighet förskriva narkotiskaattav
alkoholhaltigaeller läkemedel eller teknisk sprit, anmälanpå statensav

jordbruksverk.
Bestämmelser förrätt riksdagens ombudsmän och för justitie-om

kanslem anmälan igöra ärende i första eller andra stycketatt som avses
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instruktion för riksda-finns i § tredje stycket lagen 1986765 med6
och i första stycket lagen 1975 justitie-ombudsmän 6 § 1339 omgens

kanslems tillsyn.

Ärende27 § skriftligen.hos ansvarsnämnden skall anhängiggöras

Är28 § anmälan eller ansökan ofullständig den inte kan läggas tillså att
för prövning sak, skall ansvarsnämnden förelägga anmälarengrund i

avhjälpa bristen vid påföljd talan inteeller sökanden inom viss tidatt att
till prövning.tas upp

29 § Ansvarsnänmden skall till ärendena blir tillräckligt utredda.attse
Överflödig utredning skall avvisas.

får fordra in patientjournaler eller andra handlingar be-Nämnden som
får kronor föreläggashövs för utredningen. Därvid vite högst 5 000om

den tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen. Utdömandet vitetavsom
ankommer nämnden.på

30 § Förfarandet skriftligt. Muntlig förhandling får dock förekomma,är
det till fördel för utredningen.när kan antas vara

31 § Anmälan eller ansökan enligt och det hör till handlingen26 § som
till vilken åtgärd ifrågasätts. skallskall överlämnas den Mottagarenmot

föreläggas inom viss tid.att svara
sådan underrättelse behövs inte det uppenbart talan inteEn är attom

bifallas eller underrättelsen onödig.kan äratt

32 § har förelagts skall det skriftligen, inteDen göraattsom svara om
ansvarsnämnden bestämmer får lämnas vid muntlig förhand-att svaret
ling.

skall han godtar eller sig denDen motsätter åt-som svarar ange om
fråga.gärd i han sig ifrågasatt åtgärd, bör hansätts Motsättersom ange

skälen för det de bevis han vill åberopa.och som

33 § det inte är onödigt skall ansvarsnämnden anmälaren tillfälleOm ge
del och det hör till honom vissävenatt ta svaret svaret samtav som ge

tid för skriftligen sig.att yttra

§34 fråga särskild sakkimskap, får ansvarsnämnden hämta inKräver en
från myndigheter, tjänstemän skyldigayttrande eller andra är attsom

lämna yttrande i Nämnden får också anlita andra sakkunniga iämnet.
frågan.

fråga sakkunniga gällerI 40 kap. 2-7 och 12 rättegångsbalkenom
i tillämpliga delar.
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Ersättning för utlåtande myndigheter, tjänstemän och andra ärav som
skyldiga lämna yttrande endastutgår det särskilt föreskrivet.äratt om

Andra sakkunniga har till ersättningrätt allmänna medel för sittav
uppdrag. Nämnden får bevilja förskott på sådan ersättning.

35 § Finner ansvarsnämnden vittne eller sakkunnig behöveratt ett en
vidhöras domstol eller någon behöver föreläggas tillhandahållaatt att en

skriftlig handling eller föremål bevis, skall nämnden begäraett som
detta hos den allmänna underrätt inom område den vistasvars person

skall höras eller berörspå sätt åtgärden.annatsom av
det inte finns lagaOm hinder det skall förhörrätten anställa ellermot

meddela föreläggande. frågaI sådana åtgärder skall i tillämpligaom
gälladelar vad föreskrivs bevisupptagning i rättegång utomsom om

huvudförhandling.

36 § Till muntlig förhandling skall kallas. fårEn enskild före-parterna
läggas inställa sig personligen vid påföljd hans frånvaro inte utgöratt att
hinder för ärendets vidare handläggning och avgörande.

Till muntlig förhandling får ansvarsnämnden kalla även än part,annan
finnernämnden det behövs.attom

Enskild och kallelse har inställtpå sig till muntligpart annan, som en
förhandling, får tillerkånnas ersättning allmänna medel för kostnadav
för och uppehälle, ansvarsnämnden finner han skäligen börattresa om
ersättas. Nämnden får bevilja förskott ersättningen.på Närmare bestäm-
melser ersättning och förskott meddelas regeringen.om av

37 § Ett ärende får inte avgöras fått kännedom detutan att parten om
tillförts ärendet någon än honom själv och han fåttsom genom arman

Ärendettillfälle sig över det. får dock avgöras så skett,att yttra utan att
det föreligger sådana skäl i 31 § andra stycket.om som anges

38 § Bestämmelserna i 14 kap. sekretesslagen5 § 1980100 be-om
gränsningar i delrätten det har tillförts ärende gäller iatt ta ettav som
tillämpliga delar i fråga underrättelser enligt 31 första stycket,§ 33om
och 37 §§.

39 § Bestämmelserna i och20 förvaltningslagen21 §§ 1986223 skall
tillämpas beslutäven på enligt 16 och 18 §§.

40 § Disciplinärende beträffande arbetstagare får överlämnas av ansvars-
nämnden till arbetsgivaren för den åtgärd kan ankomma på honom,som

det är uppenbart ärendets behandling i nämnden inte är påkalladattom
från allmän synpunkt eller för tillvarata patientens rätt.att

Innehåller anmälan till ansvarsnämnden klagomål brister i kon-överen
takten mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen hosen en
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landstingskommun eller liknande förhållande ochöver något detärannat
anmälanuppenbart inte kan föranleda disciplinansvar enligt dennaatt

fårlag, nämnden överlämna anmälan i den delen till landstingskommu-
för åtgärd. Vad landstingskommun gäller ocksåsägsnen som om arman

kommun.
Finner ansvarsnämnden i förutsättningarnadär anhängigt ärendeett att

enligt andra stycket för anmälan till13 § åtal föreligger, skall nämnden
anmälan.göra

§41 handläggningBestämmelser sådana ärenden disciplin-om av om
eller återkallelse eller begränsning behörighet prövasansvar om av som

efter anmälan riksdagens ombudsmän eller justitiekanslern finns iav
femte stycket lagen för6 § 1986765 med instruktion riksdagens om-

budsmän och i tredje6 § stycket lagen 1975 justitiekanslems1339 om
tillsyn.

Talan beslutmot m.m.

42 § Ansvarsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos kam-
marrätt.

43 § Talan ansvarsnämndens beslut får förasslutligtärmot som av
för tillvaratasocialstyrelsen allmänhetens intressen,att

jordbruksverk, enligtdå verket andra stycket har2. 26 § anmältstatens
fråga veterinärs behörighet förskriva narkotiska eller alkohol-atten om

haltiga läkemedel eller teknisk sprit,
enskild enligt 26 första stycket har anmält fråga dis-§som en om

ciplinansvar, beslutet honomgår emot,om
beslutet det4. angår, har honomgått emot.aiman som om

Bestämmelser för riksdagensrått ombudsmän och för justitie-om
kanslem söka ändring i beslut disciplinansvar eller behörighets-att om
fråga med anledning fel i yrkesutövning finns i 7 lagen§ 1986765av
med instruktion för riksdagens ombudsmän och i lagen7 § 19751339

justitiekanslerns tillsyn. skall fyra veckor frånTalan väckas inom detom
beslutet har meddelats.

44 § Talan beslut ansvarsnämnden än i 43 § fårannatmot av som avses
föras den beslutet det harangår, gått honom emot.av som om

§45 ansvarsnämndens beslut, inte innebärMot ärendet avgörs,attsom
fär talan föras endast i samband med talan beslutet i själva ärendet.mot
Talan får dock föras särskilt nämndennär

ogillat invändning jäv ledamot nämnden eller in-moten om av en
vändning hinder föreligger för talans prövning,attom

awisat ombud eller biträde,2.
förordnat saken i avvaktan ärendets avgörande,3. påom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

förelagt4. någon medverka på sätt inställelseän införatt annat genom
nämnden, underlåtenheten iaktta föreläggandet kan medföra sår-attom
skild påföljd för denne,

utdömt vite eller
förordnat6. ersättning för medverkannågons i ärendet.om

46 § Socialstyrelsens beslut förelägga vite enligt 10 § får överklagasatt
hos kammarrätten.

47 § Beslut i frågor i 21 andra§ stycket skall omedelbartsom avses
gälla inte förordnas.annatom

48 § Om inte något föreskrivits, socialstyrelsenår till denannat motpart
yrkesutövare överklagat ansvarsnämndens eller kammarrättenssom
slutliga beslut enligt denna lag. Om det överklagade beslutet gäller sådan
fråga, beträffande vilken jordbruksverk enligt 26 § andra stycketstatens
äger göra anmälan till ansvarsnämnden är jordbruksverk yrkes-statens

i utövarens Om enskild har anmält disciplinärendeti motpart. är ocksåen
han yrkesutövarens motpart.

49 § Vid inspektion i har5 § den utför inspektionen råttsom avses som
polismyndighet få det biträde behövs föratt inspektionenattav som,i skall kunna genomföras.

Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen
1982763

Föreliggande förslag har grund bestämmelserna i HSL enligt lagenssom
lydelse fr.o.m. den januaril 1992. Med Nuvarande lydelse skall
alltså förstås ifrågavarande bestämmelsers lydelse den januari1per
1992.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs paragraf benämnd 3 §att en ny a
införs i hälso- och sjukvårdslagen och 2 17 och 27 §§att samta
rubriken närmast före 27 skall§ ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 § Hälso- och sjukvården skall bedrivas denså uppfyller kravenatta
på god vård. Detta innebär den skall särskiltatten

god kvalitet och tillgodose patientens behov trygghet ivara av av
vården och behandlingen,
2. lätt tillgänglig,vara



44 Författningsförslag SOU 199163

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

för integritet,bygga på respekt patientens självbestämmande och
främja kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdsper-4. goda

sonalen.
utformasVården och behandlingen skall långt det är möjligt ochså

genomföras i samråd med patienten.

skall upplys- Patienten skall upplys-Patienten ges ges
ningar sitt hälsotillstånd och ningar sitt hälsotillstånd ochom om

behandlingsmetoderde behandlingsmetoder de somom som om
till upplysningar- till buds. upplysningar-står buds. Om står Om

inte kan lämnas till patienten inte kan lämnas till patientenna na
i stället lämnas till skall de i stället lämnas tillskall de en en

till närstående. Upplysning-anhörig honom. Upp- honomnära
får får tilllysningar dock inte lämnas dock inte lämnasar

till patienten eller patienten ellernågon någon närståen-an-
finns de i det finns hinderhörig i den mån det hin- den mån

för för detta i kap. ellerder detta i 7 kap. 3 § eller 7 3 § 6 §
ellersekretesslagen 1980100 sekretesslagen 19801006 §

eller i andra stycket eller i i 7§ andra stycket eller i6 § 8§
förstaförsta stycket lagen stycket lagen 1980l16 §a

tillsyn häl- tillsyn hålso- ochI9801l över överom om
m.fl.och sjukvårdspersonalen sjukvårdspersonalenso-

m.fl.

§3 landstingskommunVarjea
skall för denatt somsvara
avlidit landstings-någonpá av
kommunens sjukvárdsinrätt-

eller efter dödensningar inträ-
de förts dit för undersökning
eller åtgärd, omhänder-annan

med iakttagande respekttas av
och värdighet till dess bisätt-

och begravningning äger rum.

§17 Bestämmelserna i 18-25 §§ gäller kommuner ingår isom en
landstingskommun i de fall det särskilt föreskrivet,är de kommu-samt,

inte ingår i landstingskommun.ner som
Bestämmelserna gäller3 §i a

också kommuner ingår isom en
landstingskommun.
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Nuvarande Föreslagen lydelselydelse

föreslås följande lydelse27 § rubrikFöre en ny av

tillsynBestämmelser om m.m.

27 § 27 §Socialstyrelsen har tillsy- Socialstyrelsen har tillsy-
landstingskommuner- den hälso- och sjuk-över övernennen

och hälso- vård bedrivs enligt dennakommunernasnas som
sjukvård. Styrelsen lag. Styrelsen skall därvid följaoch skall

Viddärvid följa och stödja verk- och stödja verksamheten.
sin utövande sin tillsyn harsamheten. Vid utövande sty-av av

företatillsyn har styrelsen relsen rätt inspek-rätt att att
företa inspektioner. tioner.

197088till ändringar i stadganFörslag om en-
skilda vårdhem m.m.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs stadgan7 och 13 197088att
enskilda skall ha följande lydelsevårdhem m mom

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

3 § 3 §har Socialstyrelsen har högstaSocialstyrelsen högsta
enskilda vård-tillsynen enskilda vård- tillsynenöver över

hem.hem.
Länsstyrelserna löpande tillsynen socialtinom Den iutövar

tillsynen de enskilda hänseende vårdhemlänet över över ett
vârdhemmen. direkta till- där hem-den kommun,Den iutövas

medicinskt hänseende beläget den nämnd,i ärmetsynen av
be-socialstyrelsen. kommunfullmäktigeutövas av som

enligt stycketförsta4 §stämt
socialtjänstlagen 1986620.

Socialnämnden den kommuni
vårdhemdär beläget skallär

löpande tillsyn socialtiutöva
hänseende hemmet.över

Undervisning, bedrivs Undervisning, bedrivssom som
vid enskilt vårdhem och vid enskilt vårdhem ochsom som

vidundervisningen vid undervisningenmotsvarar motsvarar
särskolaförskola, grundskola eller förskola, grundskola,yr-

kesskola tillsyn eller yrkesskola understår under stårav
skolöverstyrelsen. skolverket.tillsyn av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§7 Enskilt vårdhem får §7 Enskilt vårdhem får inte
drivas tillstånd länssty- drivas tillstånd. Sådantutan utanav
relsen. tillstånd meddelas länsstyrel-av

efter hörande socialsty-sen av
relsen.

Ansökan tillstånd skall skriftligengöras hos länsstyrelsen i god tidom
innan verksamheten skall sin början. Ansökningshandlingen skallta
innehålla uppgift om

den kategori vårdbehövande för vilken vårdhemmet avses,
vårdhemmets2. benämning och belägenhet,
antal vårdplatser,

4. brandskyddsåtgårder och Sanitära anordningar,
föreståndare för vårdhemmet, dennes utbild-vem som anses vara

ning och praktiska yrkeserfarenhet,
6. vårdhemsläkare,ärvem som

övrig personal och dennas utbildning.
fårLänsstyrelsen dock medge uppgift föreståndare och vård-att om

hemsläkare lämnas vid tidpunkt.senare
Till ansökningshandlingen skall fogas ritningar visar lokalernassom

storlek inredning och användning byggnadslov meddelats församt, om
vårdhemmet, handlingar visar detta. sökandenOm bolag, ñre-ärsom
ning eller stiftelse skall exemplar gällande bolagsordning ellerett av

bifogasstadgar jämte uppgift tala och föräger sö-om vem som svara
kanden.

13 § vårdenOm på enskilt 13 § Om vården enskiltpåett
vårdhem ombesörjes på vårdhem inte ombesöijs på
tillfredsställande ellersätt tillfredsställande ellersättom om

uppenbart ntissförhållan- missförhållande förelig-annat annat
de föreligger och rättelse och rättelse inte sker, kanger
sker, kan länsstyrelsen återkalla länsstyrelsen efter hörande av
tillståndet. Beslut återkallel- socialstyrelsen tillstån-återkallaom

länder omedelbart till efter- det. Beslut återkallelsese om
râttelse, länsstyrelsen länder omedelbart efterrät-tillom
förordnar telse, inte länsstyrelsenannat. om

förordnar annat.



47SOU 199163 F ärfattningsfärslag

Förslag ändring 19881236i förordningenom
med instruktion för socialstyrelsen

Regeringen föreskriver 5 förordningen§ 19881236 med instruk-att
förtion socialstyrelsen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§5 socialstyrelsen kännedomFår har brutit be-någonatt motom en
stämmelse gäller verksamhet understår styrelsens tillsyn, skallsom som
styrelsen vidta åtgärder för vinna rättelse och, det behövs, göraatt om
anmälan till åtal.

Har legitimerad yrkes-en
tilldelats enligtvarningutövare

bestämmelserna lageni
tillsyn098011 häl-överom

och sjukvárdspersonalenso-
m.fl. skall socialstyrelsen, om
det finns särskilda skäl till det,

hos hälso- ochöverväga att
sjukvårdens ansvarsnämnd
väcka frågan återkallelseom av
legitimationen.

Förslag ändring narkotikaförordningenom
1962704

Regeringen föreskriver 6 narkotikaförordningen§ 1962704 skallatt
följandeha lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 § 1 Handel med 6 § l Handel medmom. mom.nar- nar-
kotika bedrivas endastmå kotika bedrivas endastmåav av

den enligt särskilt till- den enligt särskilt till-a asom som
stånd infört eller tillverkat stånd infört eller tillverkat
varan; varan;
b den har rätt driva b den har rätt drivaatt attsom som
detaljhandel med läkemedel; detaljhandel med läkemedel;
samt samt

innehar tillståndc innehar tillståndcannan som annan som
idka handel med idka handel medatt attvaran. varan.
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

2 läkemedel2 NarkotiskaNarkotiska läkemedelmom. mom.
efter för-endast efter för- får lämnas endastfär lämnas utut

läkare, tandläkareordnande läkare, tandläkare ordnande avav
före-veterinär.eller veterinär. Närmare före- eller Närmare

skrifter skrifter utlämnandeutlämnande avom av om
meddelas läkeme-narkotika meddelas läkeme- narkotika avav

delsverket.delsverket.
lagendet finns grundad anled- 17-19 §§ 198011Om I

och sjuk-läkare, tand- tillsyn hälso-ning överanta att en om
várdspersonalen m.fl. finnsläkare eller missbru-veterinär

indragningbehörighet förordna bestämmelserkar sin att om
läkares,narkotiska läkemedel, får hälso- eller begränsning av

sjukvårdens ansvarsnämnd tandläkares elleroch veterinärs
narko-behörighet förskrivaefter omständigheterna antingen att

läkemedel.förbjuda sådana läkemedel tiskaatt
lämnas förordnandepåut av

tandläkaren ellerläkaren, vete-
eller föreskriva särskil-rinären

begränsningar frågada i om
utlämnandet.

Bestämmelser för riks-rättom
dagens ombudsmän och för
justitiekanslern göra anmä-att

ärenden andralan i isom avses
och handläggningstycket om av

ärendensådana finns i 6 §
medlagen instruk-1986765

riksdagens ombudsmänförtion
och lageni 6 § 19751339 om
justitiekanslerns tillsyn.

förordningentill förordning ändring iFörslag om

1963654 försäljning från apotek alkohol-avom

haltiga teknisk spritläkemedel och m.m.

försäljningRegeringen föreskriver 5 förordningen 1963654§att om
teknisk sprit skall hafrån apotek alkoholhaltiga läkemedel och m.m.av

lydelse.följande

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

§§ 5 lagen 1980.°11Föreligger grundad anled- I 17-19 §§5
och sjuk-tillsyn hälso-till antagande läkare,ning överatt om

finnsvårdspersonalett mfl.tandläkare eller veterinär miss-
indragningbehörighet ordinera bestämmelserbrukat att om
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eller beställa alkoholhaltigt eller begränsning läkares,av
läkemedel eller teknisk tandläkares ellersprit, veterinärs

hälso- och sjukvårdens behörighet förskriva alkohol-äger
ansvarsnämnd efter omständig- haltiga läkemedel och teknisk

förbjudaheterna antingen sprit.ut-
lämnande sådant läkemedelav
eller teknisk ordinationsprit på
eller beställning läkaren,av
tandläkaren eller veterinären

förskriva begränsningareller i
utlämnandet.fråga om

Bestämmelser för riks-rättom
dagens ombudsmän föroch
justitiekanslern göra anmä-att
lan första stycketisom avses
och handläggning såda-om av

ärenden finns i 6 § lagenna
med instruktion för1986765

riksdagens ombudsmän och i
lagen6 § 19751339 justi-om

tiekanslerns tillsyn.





SOU 199163

1 Utredningsuppdraget

Den 12 beslöt1987 regeringen tillkalla särskild utredare medmars en
uppdrag göra översyn bestämmelsernaatt tillsyn över hälso-en av om
och sjukvårdspersonalen m.m.

Samma dag meddelade regeringen sina direktiv för den särskilde utre-
darens översynsarbete Dir. 198721. Enligt dessa direktiv skulle
utredaren överväga

den personkrets omfattas lagen 198011 tillsynOm som av om
över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. den s.k. tillsynsla-

bordegen utvidgas till även andra personalgrupperatt avse
ytterligare personal inomt.ex. verksamhet med särskilda om-

psykiskt utvecklingsstörda viss personal medsorger samtom
vårdutbildning är administrativt verksam eller knuten tillsom
rättsmedicinsk eller rättskemisk verksamhet,

tillsynslagen bör förtydligas såvitt rör personalens iakttagandeom
respekt och skyddande integriteten vid omhänderta-av t.ex.av

gande avlidna i avvaktan bisättningpå och begravning,av

personalens bemötande anhöriga till patienter och avlidnaom av
bör omfattas tillsynslagen,av

möjligheterna bör utvidgas för hälso- och sjukvårdensom ansvars-
nämnd HSAN interirnistiskt återkalla legitimationatt utövaatt
yrke inom hälso- och sjukvården eller begränsa legitimerade
yrkesutövares behörighet ñrskriva alkohol elleratt narkotika,

förenklingar kan igöras bestämmelserna hälso- och sjuk-om om
vårdens ansvarsnämnds verksamhet,

och i fallså i vilken utsträckning åtgärder kan vidtas förom att
tillsynen över den personal arbetar med förebyggandesom
vård skall bli effektiv, vilkeni utsträckning olika yrkesgrupper
inom hälso- och sjukvården bör omfattas bestämmelserav
utöver tillsynslagen, vilket sjukvårdshuvudmânnen böransvar
ha för omhänderta avlidna i avvaktanatt på bisättning och be-
gravning,

Socialstyrelsens tillsyn enligt hälso- och sjukvårdslagen HSLOm
skall omfatta all hälso- och sjukvård och hur tillsynen skall
utformas främst när det gäller den privata hälso- och sjuk-
vården inkl. institutionerna den hälso- och sjukvårdsamt som
inte omfattas tillsynslagen samtav
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hälso-för bedriva tillsyn inomsocialstyrelsens organisation attom
och sjukvården bör ändras.

fogade till detta betänkande.i deras helhet BilagaDirektiven är som
tilläggsdirektivapril beslöt regeringen1989Den 6 att genom

utrednings-särskilde utredaren ytterligareDir.198917 tilldela den
uppgifter.

utredaren också övervägaEnligt dessa tilläggsdirektiv skulle

förordningenskyldighet enligtlandstingskommunemas attom
Maria-förordningen -till socialstyrel-s.k. lex1982772 den-

inträf-sjukdomar haranmäla vissa skador och son1m.m.,sen
anmälanbör fullgörasfat hâlso- och sjukvården,i genom

eller,ansvarnämnd HSANtill hälso- och sjukvårdensdirekt
till styrelsens regio-till socialstyrelsen, eventuellti dag,såsom

nala instanser,

föreliggande förslagfrån tillsynssynpunktkonsekvenserna att geomav
ñr samhällets äldre-samlatprimärkommunerna ett ansvarmer

samtomsorg

proposition 198889 social-regeringens 130de efekter, den i omsom
föreslagnauppgifter och inriktning,styrelsens framtida roll,

medkan i fråga arbetetregionala tillsynsorganisationen om
sjukvården.tillsynen hälso- ochöver

tillföre september 1989Utredaren ålades dessutom utgångenatt av
organisation ochsina överväganden HSANsregeringen rapportera om

lex Maria-förordningen.rutiner och tillämpningen avom
Bilaga fogade till detta be-Tilläggsdirektiven i deras helhet är som

tänkande.
deluppgifternaursprungliga utredningsdirektiven angivnade i deAv

organisation förändring socialstyrelsenshar frågan eventuellom en av
blivit inaktuell. Orsaken härtill ärtillsynen hälso- och sjukvårdenöver

beredningsgrupp inom Socialdepartementet i Dsintern rapportenatt en
i förändring frarnlagt förslag bl.a. inrättan-198874 Socialstyrelsen om

tillsyn.för bedrivande denna Ide regionalt lokaliserade enheterav av
framtida roll, uppgifter ochproposition 1988 89 130 socialstyrelsensom

inriktning fram förslag bl.a. sådan tillsynsorgani-lade regeringen om en
godtog detta förslag.sation. Riksdagen sedermera

uppgiften frågan iVidare har regeringen återkallat övervägaatt om
sjukvårdspersonalens skyldigheter börvilken utsträckning hälso- och

bestämmelser dem finns i lagen 198011regleras utövergenom som
m.fl. frågatillsyn hälso- och sjukvårdspersonalen Dennaöverom

kommer i ordning.övervägasatt annan
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Översynsarbetets bedrivande2

m.m.

2.1 i tillsynsutredningenArbetet

beslutat tillkalla dåvarande avdelnings-Sedan regeringen hösten 1987
därefter förordnat sekretera-chefen Viking Falk, socialstyrelsen och om

kunde utredningsarbetet påbörjas den december 1987.och 1experter,re
septemberUtredningen tillsynsutredningen. I 1989 över-antog namnet

lämnade tillsynsutredningen sitt delbetänkande SOU 198980 Förenklad
statsrådet Hulter-handläggning hos HSAN till dåvarande Svenm.m.

betänkande behandlade utredningensocialdepartementet. dettaström, I
huvudsakligen frågor rörande organisation och handläggnings-HSANs

tillämpningen bestämmelserna i förordningen 1987772rutiner samt av
för landstingskommuner anmäla till socialstyrelsenskyldighet attom

inträffat i hälso- och sjukvården denvissa skador och sjukdomar som
lex Maria.s.k.

i sitt arbete haft diskussioner med fleraTillsynsutredningen har myn-
i olika frågor inom för utredningsuppdraget. Främst hardigheter ramen

härvid varit kontakter med och socialstyrelsen ochdet fråga HSANom
läkemedelsverket.

tillsynsutredningen sammanträffat med företräda-Under sitt arbete har
organisationer förtroendelâkarnaför vissa yrkesinriktningar och t.ex.re

ñrsäkringsbolagen,vid de allmänna försäkringskassoma och privata
Handi-och skyddsingenjörema inom företagshälsovårdenläkarna samt

kappförbundens centralkommitté och det allmänna smittskyddet.
andraUtredningen har haft kontakt och överläggningar med vissaäven

utredningar kommittéer altemativmedicinkommittéen,statliga och såsom
länsförvaltning.äldredelegationen och utredningen samordnadom

tiden november besökte tillsynsutredningen Koppar-Under 28-29 1988
för studera verksamheten där med särskilda förbergs län att omsorger

psykiskt utvecklingsstörda. februari besökte utredningenDen 27 1990
rättsläkarstation i Lin-rättskemiska laboratorium ochstatens statens

köping.
Till tillsynsutredningen har överlämnats flertal skrivelser ochett annat

skriftligt material, haft i sitt arbete,utredningen beaktaatt t.ex.som en
framställning från dåvarande lantbruksstyrelsen för dennarätt attom

till i fall veterinärers missbruk sinsjälv göra anmälan HSAN av av
interimistiskförskrivningsrätt, utredningsmaterial rörande frågan om

återkallelse legitimation behörighet förskriva narkotiskaoch attav av
alkoholhaltiga läkemedel teknisk sprit och skrivelse frånoch och en
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socialstyrelsen med förslag lex Maria-förordningens tillämplighet påom
i omsorgsverksamheten inträffade fall allvarlig skada eller sjukdom.av

Yttrande har bl.a. avgivits till arbetsmarknadsdepartementet över
innehållet i betänkandet SOU 198766 Arbetsmiljö och sekretess, till
Socialdepartementet över inom departementet utarbetat förslag till lagett

omhändertagande och undersökning avlidna och till civildeparte-om av
över innehållet i betänkandet Ds 19899mentet Lånsstyrelsemas

sociala funktioner.
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3 Bakgrund

3.1 Statens tillsyn över hälso- sjukvårdenoch

I för den befolkningen torde också förrstatens i världen haansvar egna
legat invånarnas liv och hälsa, självfallet med de förut-omsorgen om
sättningar i varje tidskede gällde i fråga läkekonstenst.ex.som om
utveckling, vårdutbildning och kommunikationsförhållanden. Det gemen-

i ambitioner förr och torde ändå ha varitstatens sökaattsamma nu
tillse, befolkningen skulle så god och säkeratt sjukvården som
möjligt.

1500-1600-talen

Under 1500-talet och långt in på 1600-talet fanns i landvårt inga i
verklig mening utbildade läkare, undantar demom man som var an-
ställda hov- och livmedici. Dessa läkare för övrigt utlänningar.som var
Svenskarna i allmänhet fick, de ville söka någon ändå hade vissom som
utbildning i ämnet, hålla till godo med s.k. bardskärare och badare.

brevGenom år lät1571 Johan III inrätta bardskärarämbetet, enligtav
vilket brev ämbetsbrödernas villkor är med åderlåtande, färska sår att
förbinda eller hår avskära.

Enligt det nämnda brevet ålades bardskärama också övervakaattovan
sjukvården i allmnhet. Uppenbarligen farms i bardskärarämbetet em-
bryot till tillsynsorganisation.svensken

Under 1600-talet organiserades den svenska statsförvaltningen genom
inrättande flertal ämbetsverk, s.k. kollegier,ett Kammarkolle-t.ex.av
giet, Amiralitetskollegiet och Kommerskollegiet. Denna ordning med
olika kollegier iutgör än våra dagar grunden för den statliga förvalt-
ningsorganisationen.

Fyra läkare i Stockholm beslöt år 1663 bilda Collegium Me-att ett
dicorum. Detta dock från början inte ämbetsverk heltett utanvar
enkelt slags läkarförening, syfte ordna läkarvårdenett ochattvars var

läkarnasvärna ställning särskilt i huvudstaden. Man ville ocksåom
försöka begränsa den undermåliga sjukvård, på den tiden i be-som
tydande omfattning tillhandahålls kringresande charlataner.av

Under år 1688 kan Collegium Medicorum ha blivit statligt äm-ansetts
betsverk. Detta år utfärdades K, Mzts Medicinalordningar af år 1688,
eller privilegier förunnatK. Mzt Coll. Medicum.som

medicinalordningamaI stadgades bl.a., syndicus kollegietsatt en av
läkare skulle på dess hafvavägnar inseende på apothekama och deras
ofñcinas, chiurgos, okulister, bråck och stensnidare, badare, krydd-
krämare och materialister, eller fler slike. Läkare inte underkastadevar
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regeringen den ñr läkarnakan förmodadenna tillsyn. Man att genom
inför Collegium Medicum,skyldigheten avläggaföreskrivna att examen

krävdes för skiljaåtgärd från formell synpunkthade vidtagit den attsom
Collegium Medicum ifrån dock tänkbartDet är attvetet.agnarna

hade egentillsynursprungliga tanken överenlighet med den sortsen
vid denna tid inte till läkama.Kirurgema räknadesläkarna.

Även barnmorskor skulle under uppsikt. Enoch ståjordegummor
mindre vederbörande stads-sitt yrke medsådan ñck icke utöva av

physico examinerad vorden.är
hårdare attityd.och skojare intog ännukvacksalvareMot staten en

bedriva hälso- och sjukvårdande verksamhet. Denfick inteCharlataner
skulle ha inseendedoctoribus collegii, översyndicus apote-somav

uppseende in empi-ålades också hakare, chirugos noggrantetc. att
ifråncircumforaneos, ariolatores, hvilka skola land ochricos, agyrtas,

af under hvarjehanda tillåtas,rike afhållas, och ingen dem pretext att
förfalskade,smörja folket sina bedräg-ringaste praxin eller påöfva den

vid straff och konñskation af allaskadliga medikamenter,liga och högst
tillgörandes.deras varor

1700- 1800-talenoch

genomgick och sjukvårdsväsendet i landUnder 1700-talet hälso- vårt en
förenades den invärtes medicinenavsevärd utveckling. Bl.a. år 1797

Kirurgin accepterades läkarvetenska-med den utvärtes. som en gren av
mediko-kirurgisktprovinsialläkartjänster inrättades ochFler ettpen.

och kuranstalter tillkom Allt detta gjordeinstitut, lasarett attnya m.m.
behövde och förbättrad central organisation för administra-en nyman

januari beslöts ämbetsverkettion verksamheten. Den 27 1813, attav
personalstab utökas. Samtidigt skulle dessskulle omorganiseras och dess

från Collegium Medicum till Kungl. Sundhetskollegium.ändrasnamn
utfärdades instruktion för kollegiet. Alladecember 1815Den 6 en

kollegiets tillsyn. tillsynpraktiserande läkare skulle under Dessstå
dock lärarnaomfattade också militärväsendets läkare. Undantagna var

medicinskavid universiteten och de under de fakultetema upprättade
Stockholm m.fl.sjukhusen liksom läkarna vid Serafimerlasarettet i

särskilda administrationer.lydde underDessa
mineralkällorUnder sundhetskollegiets tillsyn skulle också s.k. ochstå

sjukvårdsinrättningar.därtill hörande
Kollegiet årligen och ofta omständigheterna detskulle vidare så

detfordra låta företa visitation apoteken. På landsbygden var pro-av
visitationer.vinsialläkarna verkställde sådanasom

filtskärsstugor skulleFältskärer vid s.k. privilegierade i huvudstaden
nödvändig skyndsam hjälp vid hastigt påkomna åkommor.kunna lämna

tillhörde badareämbetet hade del den s.k.De rätt utövaatt avsom en
kirurgien. Fältskärer badare skulle därför enligt in-mindre och 15 §

struktionen under kollegiets tillsyn uti det låkare- och fáltskärs-stå som
befattningen rörer.

ifrån ungefär tandläkareUtrikes kommande dentister dvs. och opera-
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ficktörer inte utbjuda eller sinutöva konst i riket innan deras kunskaper
och skicklighet i yrket blivit prövad och godkänd sundhetskollegiet.av

stipuleradesI 16 § barnmorskoma skulle omfattas kollegietsatt av
tillsyn.

individtillsynDen det centrala verket ombesörjdestatensom genom
kunde knappast ske kollegiets tjänstemän ständigtatt reste runtgenom
och inspekterade. fick iMan stället i utsträckning lita till vadstor t.ex.
provinsialläkaren på platsen kunde iaktta, varvid inte skall förglömmas

provinsialläkama vid denna tid statligt anställda. Men kanatt var man
knappast tala tillsynsorganisation i ordets egentliga bemärkelse.om en

märkerMen ändå eftersträvade skapa förutsättningaratt staten attman
för effektiv tillsyn lägga tillsynsuppgifterut olikapåatten genom
befattningshavare i landet.ute

Enligt 24 § skulle veterinärerna också höra till kollegii uppmärksam-
het tillsyn.och

Det bör sundhetskollegiets tillsynsverksamhet enligt 1815noteras att
instruktion inriktadårs i huvudsakpå den inom det officiella medici-var

nalväsendet verksamma personalen. Instruktionen innehöll inte någon-
ting kvacksalvare och charlataner. sundhetskollegiumAv denettom av

juni5 1851 utgivet cirkulär till läkarna i riket årliga berättelsers ochom
avgivande framgår dock provinsial- och distriktsläkaresrapporters att

ämbetsberättelser skulle innehålla uppgift bl.a. i vederbörandesom
distrikt bosatta kvacksalvare.

År 1878 omorganiserades denåter centrala statliga hälso- och sjuk-
vårdsmyndigheten. Kungl. Sundhetsstyrelsen blev till Kungl. Medicinal-
styrelsen och förblev tillså 1968, då verket förändrades.på Genomnytt
sammanslagning Kungl. Medicinalstyrelsen och Kungl. Socialstyrel-av

bildades dagens Socialstyrelse.sen
p novemberDen 2 fastställde1877 Kungl. Majt instruktion för Dessi

Medicinalstyrelse. Enligt instruktionen skulle medicinalstyrelsen utöva
högsta tillsynen medicinalväsendetspå område. Inom dess ämbetsområ-1
de skulle falla ärenden angående

a den allmänna helso- och sjukvården
b helso- och sjukvården vid landt- och sjöförsvaret

de till sinnessjukes behandlingc och vård inrättade hospital och
andra anstalter

d lasarett och kurhus
helsobrunnare badinrättningaroch

f skyddskoppsympningen
bammorskevåsendetg

h utföringen af tandläkarekonsten och fáltskärsyrket
i veterinärväsendet
k apoteksväsendet
l rättsmedicinen.
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1900-talet fram till 1980-07-01

december utfärdades förDen 31 1900 instruktion medicinalstyrel-en ny
Verkets ansvarsområde förändrades inte. Alltjämt låg hälso- ochsen.

sjukvården vid land- och sjöförsvaret under medicinalstyrelsen liksom
veterinärväsendet.

Vad beträffar medicinalstyrelsens tillsynsfunktion denna i dennasynes
instruktion blivit specificerad tidigare och med klarare målangi-änmer
velser. Det heter det tillkommer medicinalstyrelsen att vakat.ex. att
deröfver, såväl i allmän tjenst anställde andra läkare enligtatt som
gällande instruktioner förordningar fullgöraoch behörigen sina åliggan-
den.

tvivel rådde medicinalstyrelsen den myndighetInget attom var som
hade uppgiften tillsyn och sjukvården.utöva över hälso- Redan tidigtatt

framgår det anfördahade den centrala hålso- och sjuk-som av ovan- -
vårdsmyndigheten förhaft lokal hjälp den statliga tillsynen.utöva Ettatt

härför under förstauttryck 1900-talets hälft stadgandet i 1930 årsvar
läkarinstruktion, enligt vilket försteallmänna det ålåg provinsialläkare
tillsyn över den allmänna hälso- och sjukvården. fannsutöva Detatt en

förste provinsialläkare i varje län.
Med vissa undantag försteskulle provinsialläkama sålunda utöva

tillsyn sjukvårdsinrättningar och andra vårdanstalter sjukhus,över såsom
sjuk- och vilohezn, förlossningshem, dispensärer, brunns- och badanstal-

m.fl.ter
provinsialläkamaMen också enligt instruktion1930 års engageradevar

i tillsynsarbetet. De skulle, och inom sitt distrikt, ha det närmastevar en
inseendet över den allmänna hälso- och sjukvården. skulleDe med

följauppmärksamhet den yrkesmässigt, enskilda utövadeav personer
sjukvårdande verksamheten i distriktet, ha tillsyn i distriktetöver arbe-

barnmorskortande m.fl. och vederbörlig anmälan förekomman-göra om
förseelserde fall lagen behörighet läkaryrket.utövamot attav om

I verksamheten med tillsyn hälso- och sjukvårdenöver är år 1947 ett
märkesår till vida fr.o.m.så den juli detta år skulle ärenden1 röran-att
de ifrågasatt fel försummelseeller i tjänsten eller i verksamhet stodsom
under medicinalstyrelsens inseende särskildprövas disciplinnämndav en
i medicinalstyrelsen. beslut skulle gällaDess såsom styrelsens beslut.
Tidigare hade sådana ärenden medicinalstyrelsen iprövats vissav
sammansättning. Denna organisation med särskild disciplinnämnden
farms med vissa förändringar kvar till dess nämnden slopades ochatt

juliavlöstes den 1980 den nuvarande självständiga myndigheten1 av
hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

har de s.k. försteDet påpekats provinsiallåkama och ävenattnyss
provinsialläkarna statliga tjänstemän enligt allmännasåsom 1930 års- -
läkarinstruktion betydelsefullahade uppgifter enkanner-såsom statens -
ligen medicinalstyrelsens förlängda arm i dess arbete med tillsyn-

Århälso- och sjukvården. hände det organisationenöver 1962 medatt
första provinsialläkare ändrades. sammanförde dem och länensMan
hälsovårdskonsulenter i länsläkarorganisationen.organisation,en ny
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Enligt den för länsläkarväsendet utfärdade instruktionen 1965792
skulle organisationen ha till huvudsaklig uppgift verka för denatt
allmänna hälsovårdens främjande och följa planeringen den allmännaav
sjukvården ha tillsyn över vissa inrättningar,samt den öppna sjukvården
och yrkesmässigt utövar hälso- och sjukvårdandepersoner, verk-som
samhet.

Närmare bestämt skulle länsläkarorganisationen ha tillsyn över mindre
sjukvårdsinrättningar såsom sjukstugor och sjukhem i sjukvårdslagens
1962242 mening och enskilda vårdhem och várdverksamhet.annan
De större sjukvårdsinrättningama och tillsynen över dem sålundavar
undantagna i detta sammanhang. Vidare skulle länsläkama ha tillsyn

bl.a.över den hälso- och sjukvårdande verksamhet utövades isom av
allmän tjänst anställda läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor
och sjukgyrrmaster. De skulle också tillse läkare, tandläkare, sjuk-att
sköterskor, barnmorskor och sjukgymnaster, enskilt utövade sinsom
yrke, därvid iakttog vad ålåg dem. Det skall också nämnas desom att
därutöver hade i lämplig utsträckningatt ha tillsyn över apoteksförestån-
dares och deras medhjälpares verksamhet ägnasamt att noggrann
uppmärksamhet åt den verksamhet yrkesmässigt utövades andrasom av

än de nämnda.personer nu
kanMan säga, i övertog länsläkarnaatt stort desett tillsynsuppgifter

legat förstepå provinsialläkama. Man kan lägga märkesom till bl.a. att
i länsläkarorganisationens uppgift ingick bevaka kvacksalveriet.att

År 1963 fick vi allmän läkarinstruktion 1963341. I dennaen ny
fanns följdriktigt inga bestämmelser förste provinsialläkare. Däremotom
talades det där tjänsteläkare dvs. provinsialläkare, biträdandeom provin-
sialläkare, provinsialläkareextra och stadsdistriktsläkare. Dessa hade i
sin egenskap tjänsteläkare bl.a. till vederbörande länsläkareav att

obehörig utövningrapportera läkaryrket eller förseelseav motannan
lagen behörighet utöva läkaryrket, fallatt hälsofarligtom kvacksalve-av

eller förseelse kvacksalverilagen, förseelsemotannan sjuksköter-mot
ske- och bammorskereglementena fall olaga försäljningsamt av av
läkemedel eller eljest narkotika. Det skall observeras provinsiallä-av att
kamas tillsynsuppgifter blev något snävare avgränsade, eftersom det inte
längre fanns någon bestämmelse, enligt vilken de skulle utöva det
närmaste inseendet över den allmänna hälso- och sjukvården i det egnaÅdistriktet. andra sidan kan med fog hävda preciseringarna iattman
1963 års allmänna läkarinstruktion torde ha gjort deras tillsynsuppgifter
bättre förenliga med förutsättningarna i den praktiska verkligheten. Det
skall påpekas provinsialläkamaatt vid denna tid fortfarande statligtvar
anställda och deras uppgifteratt tjänsteläkare statliga.som var

Provinsialläkamas arvtagare, de landstingsanställda distriktsläkama,
har alltjämt statlig tillsynsuppgift. Enligt 13 allmänna§ läkarinstruk-en
tionen är varje distriktsläkare skyldig uppmärksamatt på före-vara
komsten i det distriktet obehörig utövning läkaryrket,egna hälso-av av
farligt kvacksalveri och olaga försäljning läkemedel eller narkotika.av
Förekommande fall sådana missförhållanden skall distriktsläkarenav
anmäla till socialstyrelsen.
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då dennasocialstyrelsenärvdes denorganisationDenna nyaav
organisa-ñckstyrelsenoch bestod till dessbildades 1968år att en ny

lânsläkarorganisationen avveckladesbl.a.innebartion år 1981 attsom
i hälso- ochvisavi dendisciplinära befogenheterstyrelsensliksom

ñckvårdpersonalen. Tillsynenyrkesverksammasjukvårdsorganisationen
ned detonadeinriktning bl.a.annorlundaockså något attgenom manen

ochuppgift till hälso-styrelsensoch prioriteradepolisiära attmomenten
tillsynsverksamhet.erfarenheterna från sinåterförasjukvården

Medicinalansvarskommittén3.2 m.m.

sjukvårdspersonalen harochhälso-för tillsyn överSystemet statens
flerautvecklats underordning härförsina i denvisserligen rötter som

synsätt påpräglasårhundraden, nyanseratettav mernumeramen
Åtskilliga desyfte.ochdess bedrivandetillsynsarbetet, yttersta av

tillsynsområdet1980-talet ägde påi börjanförändringar varrumsom av
förslag i dess huvudbe-medicinalansvarskomrnitténs MAKföljd aven

sjukvårdspersonalenHälso- och Ansvars-197826tänkande SOU -
patienter.personalfrågor Samverkan --

kom-fram i detta betänkandefrågor längrediskussioner olikasinaI av
synpunkter.förredogöra MAKstillsynsutredningen närmareattmer

fick för tillsyn-kommitténs arbetebetydelsetill denMed hänsyn stora
erinra kom-redan här koncentreratvill utredningensverksamheten om

viktigaste ñrslag.mitténs
för och framladeriktlinjernadrogsålunda MAKDet uppsomvar

till gällande lag l98011sedermera blevtill den lagförslag omsom
m.fl. tillsynslagen. Dennasjukvårdspersonalenochtillsyn hälso-över

finns ingenlagstiftning. Detunik i svenskbetecknaslag måste som
för demdisciplinansvaretreglerar frågornaytterligare lag somomsom

samhällssektor och huravgränsadinom vissyrkesverksammaär omen
skall kunna utkrävas.förutsättningar dettaunder vilkaoch ansvar

ocharbetade i hälso-personallagstiftning denEnligt äldre somvar
Intill densärskilt straffrättsligtunderkastadsjukvården också ett ansvar.

för yrkes-åsidosatteprincip dengällde ijuli 1980l att ensom
då gällandemed stödföreskrift, utfärdatsfastställdutövningen avsom

ochpersonal inom hälso-bestämmelser ñrmed vissalag 1975100
hörde undertillgjort sig skyldig brottm.fl., hadesjukvården ett som

avskaffandet tjänstefeltill1975 leddeåtal. skäl årallmänt De avsom
enligt kommitténbrottsbalken bordekap. 4 §enligt dåvarande 20
medicinalpersona-försärskilda straffrättsligadettaföranleda att ansvar

begränsas.len borde
skulle ha tillsynensocialstyrelsen framdelesförutsatteKommittén att

föreslog kom-Samtidigtoch dess personal.hälso- och sjukvårdenöver
dentillsyn skulle vidgas såunder styrelsenspersonkretsenmittén attatt

sjukvård, förinom den hälso- ochomfatta all personalprincip komi att
personaloch dennapåtagit sigkvalitet samhället attett ansvarvars

sjukvårdspersonal.hälso- ochskulle benämnas
dåvarande befogenhetersocialstyrelsenskommitténVidare föreslog att
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i konkreta fallet och frågor dels vårdpersonalensdet pröva avgöraatt om
och återkallelse och återgivande legitimationdisciplinansvar dels av

skulle upphöra. befogenheter borde istället tillföras särskiltDessa ett
fristående, nytillkomrnande hälso- och sjukvårdens ansvarsnämndorgan,
HSAN.

Ansvarsnämnden borde enligt kommittén bestå ordförande och sjuav
ledamöter utsedda regeringen. Ordföranden skulle juristandra av vara

Övrigaoch erfaren i domarvärv. ledamöter skulle ha särskild insikt i
kommitténshälso- och sjukvård. dem borde enligt meningAv utsesen

Landstingsförbundet, efter förslag efterefter förslag LO,avav en en
förslag och efter förslag Centralorganisationen SACOTCOav en av

blandåterstående ledamöterna bordeSR. De tre utses personer som
särskilt företräda allmänhetens intresse. Efter remissbe-kunde anses

handlingen föreslog regeringen nämnden skulle bestå ordförandeatt av
andra innebar utökning ledamotjämte ledamöter, vilket medåtta en en

företrädande allmänintresset. förslaget godtogs riksdagen.Det av
skulle kommitténs förslag inte ofñcioHSAN enligt till prövningex

frågor enskilds disciplinansvar eller yrkesbehörighet. Enta omupp
förförutsättning ärendeprövningen skulle anmälan i sakenattvara

gjordes till disciplinansvar skulle tillHSAN. Fråga tasom upp
prövning anmälan eller socialstyrelsen eller denpå JO, JK,av av
berörda patienten eller anhörig till den, patienten ellernära om av en

giltig oförmögenanledning själv anmälan. Anmälanär göraattannan
återkallelse legitimation och liknande skulle endastgörasom av av

socialstyrelsen legitimeradeoch den själv och JK i vissa fall.JOsamt av
Viktigt är också kommitténs förslag den anmälandeatt notera attom
patienten eller anhörig till denna i förekommande fallnära skulle- -
ställning i det disciplinära förfarandet inför nämnden.partsom

Kommittén förutsatte också de beslut ansvarsnämnden fattadeatt som
skulle kunna överklagas till kammarrätt och därifrån besvärgenom
kunna föras regeringsrätten.till kan enskildsDet nämnas rättatt attupp
anföra besvär enligt kommitténs mening borde begränsad till sådanavara
fall där ansvarsnämndens beslut den enskilde i processuelltgått emot
hänseende. Den enskilde skulle alltså inte få anförarätt besvär överatt

innebärande prövning i sak. regeringens propositionbeslut I
879220 samhällets tillsyn hälso- och sjukvårdspersonalen197 överom

m.fl. ändrades Regeringen föreslogdetta. den enskilde anmälarenatt
skulle rätt också överklaga ansvarsnämndens beslut i sak. Dettaatt
blev också riksdagens beslut.

väsentligt i tillsynssystemDet det skapades grundvalpånya som av
medicinalansvarskommitténs förslag dels tillkomsten den speciellavar av
tillsynslagen, dels inrättandet den från socialstyrelsen friståendeheltav
ansvarsnämnden processuella förfarandetoch dels det i nämnden.

skall tillDet sist påpekas kommittén också föreslog landstings-att att
kommunala förtroendenämnder skulle inrättas. Förslaget syftade till att

förkomplettera de insatser kontakt och hjälpförmedling inom hälso- och
sjukvården sjukvårdshuvudmännen dittills redan vidtagit. Dessasom
nämnder skulle främja kontakterna mellan patienterna och hälso- och
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sjukvårdspersonalen åt den enskilda patienten förmedla den hjälpsamt
förhållandena kunde påkalla. Kommittén menade dessa förtroende-att
nämnder skulle kunna avlasta HSAN sådana ärenden bättre lämpadesom
sig för lokal behandling.

I blev de förslag medicinalansvarskommittén lade framstort sett ge-
nomförda komoch till uttryck i den nämnda tillsynslagen isamtovan
lagen 1980 förtroendenämnder12 inom hålso- och sjukvården.om

Under 1980-talet ioch början år 1990 gjordes också andra föränd-av
ringar betydelse för tillsyn hälso-över och sjukvården än denstatensav

föreslagits MAK. Här kan nämnas socialstyrelsen omorgani-attsom av
serades den januari1 1981. I proposition 1979806 socialstyrelsensom
uppgifter och organisation fastlades bl.a. de gällandeännu riktlin-m.m.
jerna för socialstyrelsens utövande tillsyn hälso-över och sjukvårdenav
och dess personal. Den juli1 1981 upplöstes länsläkarorganisationen.
Den januari1 1990 omorganiserades socialstyrelsen på propositionnytt
198889130. Denna omorganisation innebar bl.a. medatt ett system
inrättande regionala tillsynsenheter vid socialstyrelsen skulle byggasav

och läkemedelsavdelningen den julil 1990 skulle brytasatt utupp per
styrelsens organisation och bilda självständig myndighet,ur en ny

läkemedelsverket.

3.3 Behov förändringarav

Det nuvarande för tillsyn över hälso- sjukvårdenochsystemet statens
kan kortfattat beskrivas följandepå sätt. Tillsynen bedrivs dels i för-
hållande till de arbetar i vårdverksamheten individtillsynpersoner som
och dels med avseende på vårdverksamheten sådansåsom verksam-
hetstillsyn.

Individtillsynen sikte på den s.k. hälso- och sjukvårdspersonalenstar
yrkesutövning och det vilketsätt på den enskilde yrkesutövarenavser
utför sina åligganden inom hälso- och sjukvården. Bestämmelserna om
tillsynen hälso-över och sjukvårdspersonalen finns i huvudsak i till-
synslagen.

Individtillsynen utövas socialstyrelsen eller inom vilkenoavsettav var
organisation den enskilde är yrkesverksam. Frågan hälso- ochom
sjukvårdspersonalens disciplinansvar enligt tillsynslagen prövas emeller-
tid i det särskilda fallet HSAN i första instans. Detsamma gällerav
ärenden återkallelse och återfående legitimation och yrkes-om av arman
behörighet m.m.

Verksamhetstillsynen hälso- och sjukvårdsverksamhetenavser som
sådan, hur den är organiserad, vårdutbudets omfattning, den medicin-
tekniska utrustningen och dess ändamålsenlighet och kondition, perso-
naltillgången Denna tillsyn bedrivs förhållandei till sjukvårdshu-m.m.
vudmännen landstingskommuner, primärkommuner och i be-mer-
gränsad omfattning enskilda vårdgivare. Bestämmelser verksam-om-
hetstillsynen finns i 18 § fr.o.m. den januari i1 1992 27 § HSL, 16 §
tandvårdslagen 1985125 i stadgan3 § 197088 enskildasamt om
vårdhem m. m.
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Den statliga verksamhetstillsynen med avseende på den allmänna
hälso- och sjukvården inklusive tandvården utövas socialstyrelsen.av
Härutöver har styrelsen övergripande tillsynsansvarett vad beträffar de
enskilda vårdhemmen. På det lokala planet har länsstyrelserna också
tillsyn över verksamheten vid dessa vårdhem.

Det skall påpekas, det finns viss hälso-att och sjukvård, verk-samt
samheter vilka nära berör hälso- och sjukvården, står undersom annans
tillsyn än socialstyrelsens. Så har kriminalvårdsstyrelsent.ex. verksam-
hetstillsyn med avseende på hälso- och sjukvården inom kriminalvården,
medan strålskyddsinstitutstatens är tillsynsmyndighet i fråga radiolo-om
giskt arbete, bl.a. på sjukhusen. Läkemedelsverket har tillsynen över
verksamheten med tillverkning och beredning läkemedelav m.m.

Det är självklarhet regelsystem avseendeatt ett vilket ämnesområdeen
helst aldrig kan bestå oförändrat under långa tider,som även det vidom

given tidpunkt fungerat aldrig så väl. Den ständigten pågående ut-
vecklingen på alla områden i samhället påverkar de förhållanden som en
gång utgjorde förutsättningar för det rådande regelverket och framkallar
efter hand behov förändringar iett detsamma. Inte minst påtaglig harav
utvecklingen under det decenniet varit hälso-påsenaste och sjukvårdens
område. En breddad altemativmedicinskaacceptans behandlings-av
metoder, det vidgade området för primärkommunal hälso- och sjukvård
och tillkomsten läkemedelsverket är exempel faktorer,på utgörav son1
delvis villkor för den statliga tillsynen över hälso- och sjukvårdennya
och därför kan föranleda ändringar i tillsynsbestämmelsema.

Behovet förändringar i bestämmelserna den statliga tillsynenav om
hälso-över och sjukvården återspeglas åtminstone delvis i de delupp-

gifter för tillsynsutredningen i de för utredningen utfärdadesom anges
direktiven. Tre huvudsakliga ämnesområden kan urskiljas Omfatt-
ningen tillsynslagens tillämpningsområde, 2. Den statliga tillsynenav
över hälso- och sjukvården, såväl i vad personalen hälso- ochavser som
sjukvårdsverksamheten såsom sådan och frågorl 3. rör HSANssom
organisation och verksamhet vissa särskilda bestämmelsersamt im.m.
tillsynslagen. Dessa ämnesområden är dock inte skarpt avgränsade från
varandra. Delvis är förutsättningarna överlag desamma, vilket innebär

ändringar inomatt ämnesområde kan fåett återverkningar inom ett
annat.

De bestämmelser i tillsynslagen, berör omfattningen lagenssom av
tillämpningsområde frånutgår förutsättningarna för hälso- och sjukvår-
den legalt, organisationsmässigt och annorledes vid tiden för lagens- -
tillkomst. Som exempel kan nämnas då tillsynslagen träddeatt i kraft
gällde alltjämt 1962 års sjukvårdslag. Vidare kan här erinras deom
fr.o.m. den juli1 1991 gällande bestämmelserna ledningsan-nya om

inom hälso- och sjukvårdensvaret 14 § HSL och överhuvudtaget om
de förändringar i ansvarsfördelningen inom och mellan olika personal-

ägt under tid. betydelseAv är ocksågrupper, tillkom-som rum senare
yrkesgruppersten inom hälso- och sjukvården.av Redannya dessa

exempel visar på angelägenheten söka de bestämmelser,attav anpassa
vilka tillsynslagens tillämpningsområdegenom avgränsas, till gällan-nu
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har den praktiskade förutsättningar för hälso- och sjukvården. Dessutom
precise-tillämpningen tillsynslagen givit belägg för behovet vissaavav

beträffar frågan i vilkenringar och förtydliganden, bl.a. vad ut-om
i sin yrkesutövning skallsträckning hälso- och sjukvårdspersonalen

befattningar.omfattas tillsynslagen i arbete i administrativat.ex.av
med debeträffar förutsättningarna för tillsynsutredningens arbeteVad

tillsynen hdlso- ochfrågor hör med den statliga översom samman
för utredningen fastställdes,sjukvården har dessa, sedan direktiven

förändrats tillskapande socialsty-statsmaktemas beslut engenom om av
underrelsens regionala tillsynsorganisation. organisation ärDenna nu

frågan tillsynens utformandeuppbyggnad. Kvar står emellertid så attom
enlighet omfatta all hälso- och sjukvård.den i med HSL kommer att

utveckling enskilt bedrivna hälso- och sjukvår-Den pågår inom densom
omfattning behandlarden och innebär där i allt störreatt mersom man

använder sådan avanceradkomplicerade sjukdomar och skador och
fannsmedicinsk-teknisk utrustning, tidigare endast inom densom

i detta sammanhang särskildallmnna hälso- och sjukvården kräver
beakta,uppmärksamhet. utveckling, utredningen ärEn måsteannan som

enskilda vård-tendenserna till integrering mellan den allmänna ochen
verksamheten och konsekvenserna härav.

julisituation har också uppkommit tillkomsten denEn 1ny genom
läkemedelsverket, har1990 den självständiga myndighetenav nya, som

tillsynsuppgifter läkemedelsområdet. Tillsynsutredningen kan ipåegna
det sammanhanget konstatera behovet klarlägga gränsen gårattav var
mellan socialstyrelsens tillsynsområden ochoch läkemedelsverkets att

aktuella i bådauppmärksamma de sekretessproblem, kan bli desom
fråga medmyndigheternas samverkan i tillsynsarbetet. särskildEn

anknytning härtill gäller samhällets möjligheter stävja missbrukatt av
narkotiska och alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit.

frågor detta område kanSom ytterligare exempel hör tillpå som
tillämpningen bestämmelserna i förordningen 1982772nämnas omav

skyldighet för anmäla till socialstyrelsen vissalandstingskommuner att
sjukdomar sjukvården. Tillsynsut-skador och inträffat i hälso- ochsom

diskuterat dennaredningen har också i sitt ovannämnda delbetänkande
fråga.

problem aktualiserats gäller ochDe när det HSANs organisationsom
förverksamhet har i huvudsak de långa tiderna ärendehandlägg-avsett

sitt, iningen och det förhållandevis antalet balanserade ärenden. Istora
föregående tillsynsutredningen framlagtdet nämnda delbetänkande, har

följd dessaförslag, syftar till avhjälpa dessa brister. Bl.a. tillatt avsom
kansliförslag har vissa organisatoriska förändringar gjorts inom HSAN s

myndig-och omläggning handläggningsrutinema hoshar ägt rum av
lösa,heten. Vissa frågor inom ämnesområde kvarstår emellertiddetta att

sammansättning, spörsmål fåttden ansvarsnämndens ettt.ex. somom
hälso- och sjukvår-aktualitet bl.a. grund de vidgade uppgifter påpå av

till följddens område ålagts prirnärkommunema 1990 årsavsom
äldrevårdsreform.

diskuteraTillsynsutredningen har valt i detta sammanhang ocksåatt
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vissa bestämmelser i tillsynslagen, vilkas tillämpning i praktiken visat
sig innebära beaktansvärda olägenheter i olika hänseenden. Ett exempel
härpå utgör frågan hur bestämmelserna i första12 § stycket till-om
synslagen bör tillämpas och då i första hand med tanke fråganpå närom

fel skall betraktas ringa.ett som
En särställning intar bestämmelserna i tillsynslagen återkallelseom av

legitimation och behörighet utöva yrke i hälso- och sjukvårdenattannan
Skäl finns för diskutera bl.a. utvidgning möjligheternaattm.m. en av

till interimistisk återkallelse legitimation och behörigheten förav av
läkare, tandläkare och veterinärer förskriva narkotiska eller alkohol-att
haltiga läkemedel eller teknisk sprit.
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4 Allmänt skyldigheter förom

vårdgivare och vårdpersonal

4.1 Inledning
En väl fungerande hälso- och sjukvård, i princip skall kunnasom
tillgodose alla förekommande behov hos den enskilde undersökning,av
vård och behandling vid sjukdom, kroppsskada, barnsbörd och mötaetc.
högt ställda krav insatserpå till förebyggande ohälsa är nationellav en
angelägenhet bl.a. därför verksamheten berör varje individ i landet.att
Vad i det följande sägs beträffande hälso- och sjukvården gäller i till-
lämpliga delar också tandvården.

I landvårt torde allmänt uppfatta tillgången till behövlig hälso-man
och sjukvård individens rättighet i synnerhet verksam-som en som-
heten ekonomiskt i största utsträckning baseradär bl.a. medel som
skattebetalarna själva skjutit till. Befolkningen har därmed rätt ställaatt
krav hälso-på och sjukvården, så ingen skall på grundt.ex. att av
ekonomiska skäl tvingas avstå från behövlig vård. Vidare måste ochvar

kunna fordra den vård, meddelas, skallatt god kvaliteten som vara av
och lämnas på sådant sätt och i sådana former, patienterna känneratt
trygghet och säkerhet i sin vårdsituation. Man skall dock märka denatt
enskilde patientens rätt i förevarande hänseende inte obegränsad.är
Patienten kan i och för sig alltid välja frånavstå erbjuden behand-att en
ling. Däremot är det inte möjligt låta patienten själv bestämmaatt
innehållet och omfattningen vården, speciellt inte i den mån hansav
önskemål sträcker sig utöver de behandlingsmetoder vederbörande
sjukvårdshuvudman kan erbjuda. Sådana avgöranden måste alltid an-
komma sjukvårdshuvudmannenpå och den har det medicinskasom

för vården; jfr 19818297ansvaret Hälso- och sjukvårdslag,prop.
sid. 118.m.m.,

4.2 Bestämmelser, åligganden för vårdgivare,
vårdverksamhetens inriktningom m.m.

Bestämmelser hälso- och sjukvården skall bedrivasatt så denattom
uppfyller kraven på god vård finns i 2 § hälso- och sjukvårdslagenen a
1982763 HSL. dettaI lagrum också vad skall förståsanges som-
med god vård. Sålunda inämns paragrafen bl.a., vården skallen att

god kvalitet och tillgodose patientens behov trygghet i vårdenvara av av
och behandlingen. Vidare kan här kravet på vården skallnoteras att vara
lätt tillgänglig och bygga förpå respekt patientens självbestämmande
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finns motsvarande bestäm-och integritet. För tandvårdens vidkommande
melser i tandvårdslagen3 § 1985 125.

skall de i och tandvårdslagensäkerhets skull här påpekas HSLFör att
regiinförda kraven god vård gäller såväl den i det allmännaspå som

för dessa lagars till-den enskilt bedrivna vårdverksamheten. Gränsen
denlämpningsområde emellertid dragen däri endast innefattasär så att

sjukvården.samhället lagstiftning reglerade hälso- och Genomav genom
ochlagen förbud i vissa fall verksamhet hälso-1960409 påmotom

yrkesmässigtsjukvårdens område den s.k. kvacksalverilagen regleras
lag inte tillämpligbedriven altemativmedicinsk verksamhet. Denna är på

sjukvårdens ställdadem i sin verksamhet hälso- och område ärpåsom
tillsyn, dvs. och sjukvårdspersonalen. Iunder socialstyrelsens hälso-

angivna tillvida,kvacksalverilagen finns inga kvalitetskrav än såannat
förbudetbryter vissa bestämmelser i lagen t.ex.motatt en person som

behandla barn inte fyllt kan ställas inför allmän domstolåtta åratt som
till hälsofarligt kvacksal-och denna fällas för ha gjort sig skyldigattav

veri. skall tilläggas alternativmedicinkommittén i sitt huvudbe-Det att
framlagt har remissbehandlats ochtänkande SOU 198960 förslag som

under fortsatt beredning.är
Ytterligare distinktion skall här liksom i tandvårds-göras. I HSLen -

föreskrifter för varje landstingskommun ochlagen finns skyldighetom-
första befolkningenkommun utanför landsting erbjuda i handatt - -

inom den och sjukvård, tandvårdkommunen den hälso-egna resp. som
enskilda individen tandvårdsla-den har behov § HSL 5 §se 3av resp.

gen.
ÄDELTill följd äldrevårdsreformen den s.k. har riksdagenav

beslutat vissa denbetydelsefulla ändringar bl.a. i HSL. Fr.o.m. lom
införs sjukvårdsskyldighetjanuari 1992 i lagen bestämmelser ocksåom

hälso-för primärkommunema skyldighet erbjuda ochDenna attm.m.
sjukvård riktar sig till dem boendeform ibor i sådan somsom en avses
20 § andra stycket och tredje stycket socialtjänstlagen. Det är21 §

i meddelashärvid huvudsak fråga hälso- och sjukvård sådanapåom som
landstingskommunala sjukhem och andra vårdinrättningar, inrättatssom
för somatisk långtidssjukvård och jämlikt lagen i1990 1402 ämnetsom
övertagits primärkommun. Vidare varje primärkommun skyldigär attav
erbjuda god hälso- och sjukvård i dagverksamhetsamband med sådanen

i socialtjänstlagen.10 §som avses
Efter överenskommelse med vederbörande landstingskommun får en

primärkommun, sedan regeringen erbjudalämnat sitt medgivande därtill,
dem vistas i primärkommunen jfrhälso- och sjukvård i hemmetsom

och deras3 § 18 § HSL i lydelse enligt lag 19901465.
Tillsynsutredningen vill i detta sammanhang också erinra den på-om

gående försöksverksamheten med primärvård, bedrivs vissasom av
primärkommuner; Jfr lagen med bestämmelser härom.19851089

De bestämmelser talats själva ochvårdverksamhetenvarom nu avser
riktar sig primärt till vårdgivama. de landstingskommunala ochFör
motsvarande sjukvårdshuvudmännen finns fler föreskrifter i HSL
4-16 §§ och 5-15 tandvårdslagen gällande tillgodoseende§§ t.ex. av
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bestämmelserpersonalbehovet och planeringen verksamheten. Dessaav
innehållerdock undantag icke detaljreglerade. Deär på några när

förmålangivelser den personal skall finnas behövs attsnarast att som
i be-meddela vård, planeringen skall ske med utgångspunktgod att

målenfolkningens vårdbehov och övriga lokala förutsättningar Hurosv.
själva frittskall uppfyllas har lämnats vederbörande huvudmänåt att
sjukvårdenRegler den primärkommunala hälso- ochbestämma om. om

lagfinns huvudsakligen i 17-25 §§ HSL 19901465.
författ-finns inte iMed undantag för de enskilda vårdhemmen några

riktlinjer för hur privata vårdgivaresning angivna föreskrifter eller ens
iverksamhet skall organiserad. kan emellertid dettaMan samman-vara

för vårdgivare, omfattas de all-hang inte bortse från den alla som av
gällande skyldighetenbestämmelserna i och tandvårdslagen,mämia HSL

uppfyller godbedriva vårdverksamheten den kraven påsåatt att en
indirekt ställsvård. skyldighet innebär också krav påDenna att

ochverksamhetens organisation. tydligen uppbyggd såDen måste vara
erfordras för god vård skall kunnaha tillgång till de attsom enresurser,

vissa direktameddelas. Kvalitetsintresset emellertid ocksåstöttas av
behörighetregler. gäller enligt lagen 1984542Så 6 § attt.ex. om

behörighetslagen iyrke inom hälso- och sjukvårdenutöva attm.m.
läkar-princip endast den innehar legitimation läkare får utövasom som

yrket. Motsvarande enligt lagrum för utövande tand-gäller samma av
den saknar legitimationläkaryrket. Särskilt skall påpekas, att som som

eller tandläkare inte får bedriva enskild läkar- tandläkar-läkare resp.
förordnandebehörighet i dessa fall inte gångbar.verksamhet s.k. är-

beträffar enskilda vårdhemmen omfattas de stadganVad de av
finns bestämmelserl97088 enskilda vårdhem I denna omm.m.om

exempel kanhur verksamheten vid sådana hem skall ordnad. Somvara
föreskrifterna enskilt vårdhem skall ha denämnas i 5 stadgan§ attom

för god vårdlokaler, den utrustning den personal, behövssamt attsom
skall kunna meddelas.

fullständighetens skull skall det också finnsFör här erinras attom
vårdverksamheter.vissa statliga och ytterligare primärkommunala Som

sjukvård bedrivsexempel härpå kan Skolhälsovård och dennämnas som
inom kriminalvården. det organisatoriska och för verksamhetenFör som
sådan vederbörande i exempel givna fallenhuvudman, desvarar som
kriminalvårdsstyrelsen den enskilda primärkommunen.resp.

4.3 Allmänt åligganden för vårdpersonalenom
m.m.

hittills vårdgivamaDet har har skyldigheter, åvilaravsettsagtssom som
sådana. beträffar personalen kan, dåVad den i vården verksammasom

följandedet gäller teckna bakgrunden till tillsynsverksamheten,att
nämnas.

sjukvården olika verksamheterInom hälso- och finns mängden
primärvård, sluten somatisk vård, sluten psykiatrisk vård, för baraatt nu

medicinskanämna några huvudgrenar. indelningsgrund är deEn annan
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specialitetema. Det finns för närvarande drygt 40-tal olika sådanaett
specialiteter, och med särskilda krav på personalens kompetens.var en
Inom tandvården finns på motsvarande sätt 7 Odontologiska specialiteter.
Ser till hela vårdpersonalen finner den omfattarattman ett stortman
antal personalgrupper med delvis mycket olika utbildningar och erfaren-
heter, där varje yrkesgrupp har sitt specialkunnande. Detta förhållande
liksom hur de olika kompetensema fördelar sig på och inom de olika
verksamhetsgrenama saknar i detta sammanhang intresse.större Viktigt

däremotär konstatera alla dessa personalgruppersatt medverkanatt
krävs för hälso- och sjukvården inklusiveatt tandvården skall kunna- -
fungera såsom dvs. så god vård i enlighet med föreskrifternaavsett, att
i HSL respektive i tandvårdslagen skall kunna meddelas.

Med avseende på personalens yrkesutövning finns antalett stort
författningsbestämmelser ñrhållningsregler.och En regel i huvud-som
sak sammanfattar läkarens skyldigheter i förhållande till patienten år den
i 3 § allmärma läkarinstruktionen 1963341 varje läkare är skyldigatt

i överensstämmelse med vetenskap och beprövadatt erfarenhet meddela
patienten de råd och, såvitt möjligt, den behandling patientenssom
tillstånd fordrar.

börDet här också framhållas, arbetsuppgifterna för dem tillhöratt som
yrkesgrupp varierar med hänsyn till den enskilda individenssamma

ställning i organisationen, dennes samlade yrkeserfarenheter, arten av
den Verksamhetsgren inom vilken vederbörande arbetar m.m.

Man kan måhända uttrycka förhållandet helt enkelt så, varjeattsom
medlem varje personalgnipp inom hälso- och sjukvården har påav
grundval sin yrkesutbildning, sina yrkeserfarenheter, sin ställning ochav
sitt i verksamheten, arbetsuppgifter vederbörande är skyldigansvar som

fullgöra efter bästa förmåga. Utförsatt uppgifterna på tillfredsställande
sätt dvs. lege artis kan vederbörande i sin mån sågas ha levt till- upp-
den allmänna skyldigheten ñr hälso- och sjukvården meddela godatt en
vård, dvs. vård god kvalitet, lämnad tillgodoseendemeden av av
patientens behov trygghet i vården och behandlingen. Det är dettaav

ligger i det yrkesansvar, är individuellt och åvilar varjesom som som
medlem hälso- och sjukvårdspersonalen Var och självav en ansvarar
för sitt sätt fullgöra sina uppgifter, föratt de råd han i sin yrkes-ger
verksamhet, hur han tolkar och följer de råd han får etc.

Det kan med fog härför hävdas vadgott i och för sigatt sagtsovan
inte är något principiellt utmärker hälso-och sjukvården. Allasettsom
verksamheter i samhället har sina mål uppfylla och sina krav påatt att
personalen fullgör sina arbetsuppgifter på sådant sätt kvaliteten påatt
arbetsresultatetprodukten blir god. Men specifikt för hålso- och sjukvår-
den dennaär verksamheten i hög grad beröratt den enskilde individens
avnämarens liv och hälsa. Verksamheten med hälso- och sjukvård har
befolkningens goda hälsa centralt mål jfr 2 § HSL och 2ett §som
tandvårdslagen.
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5 Allmänt statlig tillsynom m.m.

5.1 i tillsynsarbetetMyndigheternas roll

Hälso- sjukvårdens inriktning, omfattning,och organisation och ut-
veckling har fått sin lagliga grund politiska beslut. grundläggandeDeav. generella besluten fattas riksdagen och får sitt formellai uttryck imer av
lagstiftningen. utfärdas, ändrasNya lagar gällande lagar eller upphävs,

grundval bemyndiganderiksdagens beslutar i sin regeringenpå turg av
i förordningensbestämmelser i form relaterade till lagarna.om
i Närmast under regeringen antalstaten ettrepresenteras stortav myn-

digheter, och knuten till visst departement. Generellt reglerasettvar en
myndigheternas verksamhet bl.a. verksförordningen 1987 100,lgenom

trädde i kraft den januari först i och med1988 utgången1som men som
allmänna verksstadgan1988 helt 1965600. Specifiktår ersatteav

varje myndighets förregleras verksamhet myndighetenav en av rege-
utfärdad kanringen instruktion. Som exempel nämnas förordningen

med instruktion för socialstyrelsen och förordningen19881236
med instruktion för hälso- och sjukvårdens19881240 ansvarsnämnd.

verksförordningen ñnns bestämmelser bl.a.I hur myndigheterna iom
sin verksamhet skall förhålla sig i regelgivning. förordningensin I 14 §
stadgas sålunda myndigheten, innan den beslutar ñreskrift,att en noga
skall det ändamålsenligaöverväga är den åtgärden. Behövligamestom
upplysningar yttranden innan föreskrifternaskall inhämtas utfärdas.om
Förskriftema skall utformade de blir enkla, klara och lättaså att attvara
överblicka.

Enligt 15 förordningen åligger det varje myndighet fortlöpande§ att se
sina föreskrifter ochöver pröva de lämpligt utformade. Närärom en

myndighet uppgifter frånskall inhämta enskilda, kommuner och lands-
tingskommuner skall den enligt 17 § efter begränsa ochsträva att
förenkla uppgiftslämnandet.

statliga myndigheternas roll flerfaldig. viktig uppgift för demDe är En
tolka och föra lagstiftarens budskap till de berörda målgrupper-är att ut

Detta åliggande fullgör myndigheterna utfärda föreskrifterattna. genom
lagstiftningen,och allmänna råd i anslutning till hålla kurser, konferen-

och överläggningar författningsbestämmelsemamed dem till vilkaser
vänder sig hälso- sjukvårdensPå och område, det socialstyrel-ärm.m.

den centrala statliga myndigheten sålunda harär och attsen, som som
fullgöra denna uppgift. läkemedelsområdet har läkemedels-På numera
verket motsvarande skyldighet jfr 2 § förordningen [1990434] med
instruktion för läkemedelsverket.

Myndigheternas meddela föreskrifter interätt och allmänna råd äratt
obegränsad. För i enskilt fall få meddela föreskrifter myndig-äratt ett
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heten beroende bemyndigad därtill för just det aktuella fallet.attav vara
Sådant bemyndigande regeringen och anknyter till den författningges av
till vilken de tillämnade föreskrifterna är relaterade. vissFör myndighet
utfärdat bemyndigande kan emellertid även ha generell karaktär.en mer
Sålunda gäller för socialstyrelsens del förordningen 1985796 med
vissa bemyndiganden för socialstyrelsen meddela föreskrifteratt m.m.
ändrad förordning 1990556. Enligt denna förordning fårsenast genom
socialstyrelsen meddela föreskrifter i vissa ämnen t.ex. till skydd för
enskilda i fråga landstingskommunemas hälso- och sjukvård enligtom
HSL och skall styrelsen meddela föreskrifter i vissa andra ämnen t.ex.

åligganden för hälso- och sjukvårdspersonalen, vilka behövs tillom
skydd för enskilda eller för verksamhetens bedrivande i övrigt. Styrel-

får också enligt förordningen meddela verkstållighetsñreskrifter tillsen
vissa författningar till patientjoumallagen. läkemedelsverkett.ex. För
gäller i detta hänseende bestämmelserna i förordningen 1990561 med
vissa bemyndiganden meddela föreskrifter.att

Myndigheternas möjligheter meddela föreskrifter inskränks vidareatt
begränsningsförordningen 1987 1347. Denna gäller ocksågenom

meddelande allmänna råd. Enligt denna förordning får myndighet inteav
medgivande från regeringen meddela regler, kan leda tillutan antassom

icke oväsentligt ökade kostnader för kommuner eller landstings-staten,
kommuner eller för näringslivet. förutsättningEn för regeringen skallatt
pröva sådan fråga är, de till vilka de tillämnade föreskrifternaatten
eller allmänna råden riktar sig de landstingskommunalat.ex. sjukvårds-
huvudmännen sigmotsätter dem. Vidare kan nämnas, myndigheter-att

skyldigaär så länge följaregel gäller, dess kostnadsmässigaattna en
och andra konsekvenser och till dessa konsekvenser begränsas, närattse
de tillsynutövar eller sprider information eller andra meddelanden.

Socialstyrelsen liksom andra statliga myndigheter har också följaatt
hur statsmaktemas beslut omsätts i den praktiska verkligheten, att
bedöma effekterna lagstiftningsåtgärdema, med andra ord redaatt taav
på det avsedda syftet dessamed åtgärder uppnåtts eller ej, detom om
finns några brister och vari dessa i fall bestårså etc.

Myndigheterna har till sist i detta sammanhang också återföra erfa-att
renheterna lagstiftningen dels till dem har tillämpa bestäm-attav som
melsema i sin verksamhet och dels till statsmakterna och i bägge fallen

befinnsså påkallat lämna rekommendationer eller förslagom om- -
hur uppdagade brister och missförhållanden bör kunna tillrättas osv.
Det gäller naturligtvis för myndigheten söka definiera de eventuel-att

olägenhetemas orsak och sina åtgärder härefter.anpassa

5.2 Regler den statliga tillsynen hälso-överom
sjukvårdenoch

Statens tillsyn hålso-över och sjukvården i första hand treengagerar
myndigheter socialstyrelsen, läkemedelsverket och rättsmedicinalverket.
Också ochJO JK har vissa tillsynsuppgifter hälso- och sjukvårdsom-på
rådet. Man bör här också nämna HSAN, kammarrätten i Stockholm och
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Regeringsrätten, avgöranden i disciplin- och delegitimeringsärendenvars
kan få betydelse för hälso- och sjukvårdens bedrivande.

Såsom påpekats bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ocksåovan
inom vissa andra myndigheters ansvarsområden. Så står den militä-t.ex.

sjukvården under tillsyn försvarets sjukvårdsstyrelse och hälso-ra av
och sjukvården vid kriminalvårdsanstaltema under tillsyn kriminal-av
vårdsstyrelsen. Det skall dock anmärkas personalens yrkesutövning iatt
sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet understår socialstyrelsens tillsyn.

Bestämmelser verksamhetstillsyn finns i 18 § HSL. Enligt dessaom
bestämmelser har socialstyrelsen tillsynen över landstingskommunemas

och över de landstingsfria kommunernas hâlso- och sjukvård. Där- -
stadgas också, socialstyrelsen vid utövande denna tillsyn skallatt av
följa och stödja verksamheten styrelsen har företaråttsamt att att
inspektioner. Fr.o.m. den januari återfinns1 1992 dessa tillsynsbestäm-
melser i 27 § HSL, och omfattar då också tillsynen den primär-över
kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten faller under HSLsom
ändringslag 19901465.

Enligt tandvårdslagen16 § 1985125 har socialstyrelsen tillsynen
folktandvården.över Också enligt detta lagrum skall styrelsen följa och

stödja verksamheten och har rätt företa inspektioner.att
Enligt 3 § ñrsta stycket stadgan l97088 enskilda vårdhemom m.m.

har socialstyrelsen högsta tillsynen över sådana vårdhem. Jämlikt 3 §
andra stycket stadgan utövar länsstyrelserna inom länet tillsynen över de
enskilda vårdhemmen.

Tillsynen över personalen regleras i tillsynslagen. Enligt 2 lagen§ står
hälso- och sjukvårdspersonalen i yrkesutövningen under tillsyn av
socialstyrelsen.

Tillsynslagen innehåller i bl.a.övrigt bestämmelser med allmänna ålig-
ganden för hälso- och sjukvårdspersonalen, regler disciplinansvar,om
och återkallelse och återfående legitimation och yrkesbe-om av annan
hörighet och ordningen för handläggningen och behörig-om av ansvars-
hetsärenden i HSAN.

Bestämmelser Socialstyrelsens uppgifter finns i förord-nämntsom som
ningen 19881236 med instruktion för socialstyrelsen. Socialstyrelsen
har fram till den januari1 1990 varit lokaliserad till Stockholm och
Uppsala. Från och med sistnämnda dag håller styrelsen byggapå att upp

regional tillsynsorganisation avseende hälso- och sjukvården. Dennaen
kommer fullt utbyggd omfatta 5 tillsynsenheter med stationeringsortatt

Örebro,i Malmö, Jönköping, Stockholm och i Umeå.
HSANs uppgifter regleras nämnts förordningensom genom

19881240 med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
Naturligtvis är bestämmelserna i tillsynslagen också central betydelseav
för nämndens verksamhet.

Enligt instruktionen för läkemedelsverket 1990443 är verket central
förvaltningsmyndighet för kontroll och tillsyn läkemedel och vissaav
andra produkter med hänsyn till sina egenskaper eller användningsom

läkemedelstår nära. instruktionenI nämns vidare bl.a. läkemedels-att
verket skall för stöd till socialstyrelsens tillsynsverksamhet ochsvara
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styrelsens beredskapsplanering läkemedelsområdet.på
JO och JK har rått enligt förordningen6 § 1986765 med instruktion

för riksdagens ombudsmän 6 § lagen 19751339 justitie-resp. om
kanslerns tillsyn hos HSAN anhängiggöra disciplinärenden föratt
prövning disciplinansvaret enligt reglerna i tillsynslagen. JO och JKav
har också rått hos ansvarsnämnden väcka frågor delegitimering,att om
dock endast med avseende på sådana fall hânförligaär till 15 §som
Ersta stycket tillsynslagen1 oskicklighets-olämp1ighetsgrunden. Dep.
har också rätt anmälangöra behörighetsinskränkning i frågaatt om om

förskrivarätten narkotika och teknisk sprit.att
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6 Tillsynssystem i andra länder

6.1 Inom EG

Enligt kommittédirektiv 198843 skall kommittéer och särskilda utredare
beakta EG-aspekter i utredningsarbetet. Till år 1992 planeras haEG
utvecklat marknad fullständigmed eller så full-gotten gemensam som
ständig rörlighet över förgränserna tjänster, människor och ka-varor,
pital. En förutsättning härför är regelsystemet inom de olika hand-att
lingsområdena harmoniseras. Ett sådant område hälso-är och sjukvård-
en.

När det gäller hälso- och sjukvård kan dock inte räkna med attman
någon sådan hannonisering genomfördär till år 1992. Detta beror på att
olikheterna i hälso- och sjukvårdens organisation länderna emellan är
betydande och inteEG ännu prioriterat satsning på harmoniseringatt av
vårdpolitiken. uppenbartDet är hälso- och sjukvårdspolicyn fort-att
farande under lång tid kommer i huvudsak nationellatt vara en an-
gelägenhet.

Det bör dock observeras Europaregionen WHO redanatt âr 1980av
Årfastslog den s.k. Hälsa-för-alla-år-2000-strategin. 1984 38antogs

konkreta mål för denna strategi. Denna omfattar inte bara EG-ländema
gäller hela den europeiska WHO-regionenutan dit även Sverige är an-

sluten.
betydelse förAv den nämnda harmoniseringsprocessen är EGs arbete

med direktiv för kvalitetsäkring när det gäller hälso- och sjukvård inom
gemenskapen. harMan sålunda ställt vissa minimikrav för denupp som
vill arbeta professionellt inom den statligt kontrollerade hälso- och
sjukvården. Sådana direktiv har utarbetats för läkare, såväl för allmänlä-
kare general practioners för andra specialister, för tand-samtsom
läkare, barnmorskor och farmaceuter. Arbete pågår med ytterligareatt
utvidga direktiven till omfatta medicinskatt verksamhet typannan av
fysioterapi. Avsikten är göra det möjligt för alla tillhöratt dessasom
yrkesgrupper arbeta inom hela EG-området.att

För kvalitetsäkring bedöms det också viktigt den, verk-ärattsom som
i medlemsstat underordnar sig de nationella legala reglersam en som

gäller i just den medlemsstaten. Ett viktigt medel för övervaka kvali-att
den professionella hälso-teten och sjukvården är samhällets tillsynav

och disciplinära åtgärder.
finnsDet strävan lagreglera tillsynsverksamhetenatt densånu en att

omfattar inte bara läkare alla arbetar med behandlingutan och vårdsom
patienter.av

Av betydelse för kvalitetssäkringenstor är också vårdverksamhetenatt
bedrivs efter fastställda behandlingsprinciper och andra handlingsregler.
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professio-sådana principer och regler bäst denOftast utarbetas av egna
tillförsäkrar befolkningenkvalitetsprinciper, sådanaAndra somsomnen.

professionen självkan också lämpligen reglerastillgång till vård, av
inationell lagstiftning. Det finns ocksådel ländereller i genomsom en

reglera patientens tillmedlemsländer i lag rättflera strävan atten
medicinskkrav samtycke från patienten innaninformation och på en

of Justice under-Europadomstolen Courtåtgärd genomförs. European
professionellaför vissadisciplinära åtgärderstöder attatt garantera

upprätthålls.regler
professionellt behandlandefastställda regler förbryterOm någon mot

auktorisation eller behörighet kanindragningoch exempelvis annanav
public procedure i enlighet medindependentbli aktuell krävs en

ofRights and Fundamental FreedomsConvention HumanEuropean on
dock inte genomfört i alla EG-statema.är1950. Detta

emellertid uttalat disciplinära åtgärder,Europaparlamentet har att som
ellerinte får längre till varningden professionen, gå änutövas egnaav

eller definitivåtgärder temporärogillande Strängarecensur. som
oberoendebehörighet suspension skeindragning måste genom enav

objektivt förfarande i dessa ärendenförsäkra sigdomstol. För ettatt om
de anmäler och utreder ñrsum-Europaparlamentet uttalathar att som

och slutligt ärendena.andra de prövar avgörmelser måste änvara som
och disciplinära åtgärder det svenskadet gäller tillsyn ärNär systemet,

tillsynsutredningenoch med de förändringargäller även somnusom
harmoni med strävanden inom den europeiska gemenska-föreslår, väl i

Sverige i avseenden kommittorde kurma mångaMan säga attpen.
i finns ocksålängre i denna fråga än flertalet medlemsstater EG. Det ett

framgårför det svenska vilket bl.a.internationellt intresse systemet av
frånårligen får antal studiebesök utlandet.HSANatt ta emot ett stort

6.2 Danmark

sjukvårdsverksamhet,Sundhedsstyrelsen har tillsyn hälso- ochöver som
sundhetsvaesendet och chefer för sjuk- ellerutföres inompersonerav

vårdhem plejehjem inte har fast läkare anställd.som
Patientklagenaevn,Patientklagomål Sundhedsvaesendets är ettsom

utanför administrativa hierarkin, inrättadesoberoende denorgan genom
ombudlagstiftning Enligt denna lag kan patient eller patientsår 1987.

sig felbehandlad. kan i dettaklaga han Däremot mananser varaom
forum inte klaga olämpligt uppträdande, dålig service elleröver t.ex.
felaktig liknande. Sådana klagomål bör ske hos ved-debitering och

personal inkl. privat-erbörande sjukhusägare och det gällernär annan
praktiserande läkare, hos vederbörande social- och sundhedsudvalg i
amtskommunen.

Sundhedsvaesendets Patientklagenaevn kan endast riktasKlagan i mot
deñnieratsenskild tillhörande de personalgrupper,någon somperson av

i särskild kungörelse bekendtgörelse. Dels gäller sådana meddeten
auktorisation och viss utbildning nämligen läkare, tandläkare, sjuk-

fysioterapeuter, delssköterskor, barnmorskor, och personalgrupp-ergo-
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eller vårdauktorisation, deltager i direkt behandlingutan avmen somer
tandsköterskor, vårdare,patienter sundhedsvaesendet nämligeninom

radiografer, apotekare,sjukvårdsbitrâden, plejehjemsassistenter, pro-
medhjälpare apotek vissa kiroprakto-visorer och assistenter och på samt

frånanställda för administrativa uppgifter, år undantagnaLäkare,rer.
läkare be-tillsyn i Patientklagenaevnet. exempel görSom nämns som

invalidpensjon och i amtskommunema.dömning ansökan annatav om
arbetar i degäller embedslaeger under SundhedsstyrelsenSamma som

enskilda amtskommunala områdena.
Preskriptionstiden för klagomål är två år.

initiativ anföra klagomålSundhedsstyrelsen kan också på moteget
inom sundhedsväsendet.person

ordförande medskall för beslutsför beståNämnden att vara av en
professionelladomarkompetens, lekmannarepresentanter och2 2 repre-

Ärenden sig iförberedes Sundhedsstyrelsen,sentanter. yttrarav som
enligtsaken och föreslår eventuell sanktion. Nämnden kan besluta

följande

Finner ingen anledning till kritik den anmälde,lnämnden mot
mindre stark kritik i form2nåmnden uttryck för eller avger mer

beklagelse, misbilligelse eller lignende,
finner patienten bör få tillgång till sin sjukjoumal,3nämnden att

åklagarmyndighet för eventuellt åtal,4nämnden anmäler saken till
avvisar bedömning grund preskrip-5nämnden ärendet påutan ex. av

tion.

administ-Nämndens avgörande kan inte överklagas eller föras till annan
rativ myndighet. Patienten har dock alltid möjlighet till domstol.gåatt

Nämndens beslut meddelas klagande den anmälde.den och Dessutom
ochskickas kopia beslutet till Sundhedsstyrelsen och till arbetsgivareav

till berörda inom sundhedsvaesendet och efter omständigheter-personer
till med berättigat intresse saken. Nämnden kan intena personer av

besluta återkallelse kan nämndenauktorisation. Däremotom av upp-
märksamma förhållanden, kan motivera sådanSundhedsstyrelsen på som

fråga.återkallelse. Sundhedsstyrelsen skall då dennata upp

Återkallelse auktorisationav

Återkallelse auktorisation kan ske vederbörande kan utgöraav om en
fara för andra människor grund oskicklighet vid utövningpå avav grov
sitt yrke, kroppslig eller psykisk sjukdom eller missbruk berusnings-av
medel eller liknande. dessa fall utreds ärendet först i Sundhedsstyrel-I

frånockså skall höra rättsläkarrådet. råd består läkareDettasen, som av
olika specialiteter. erfordras kan expertis tillkallas.Då så särskild

Yrkande förståterkallelse inlämnas till inrikesministeriet, dockom
efter vederbörande har han önskar beslut domstolpåatt svarat om av
eller kanärendet kan avgöras inrikesrninistern. Sundhedsstyrelsenom av
interimistiskt besluta frågaindragning auktorisation det årom av om om
överhängande fara. inrikesminis-Detta beslut skall omgående meddelas

stadfäster eller upphäver beslutet.tern som
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Inrikesministem kan ålägga den anklagade underkasta sig läkarun-att
dersökning till hjälp för bedömning auktorisationen skall dras inom
eller inte. Om vederbörande avvisar läkarundersökning skall frågan
föreläggas domstol, fråganavgör beslut. Om inte dom-ettsom genom
stolsbeslutet åtlydes drar inrikesministem in legitimationen och detom
föreligger rättssak i auktorisationsfrågan bortfaller denna.

Inrikesministem kan efter ansökan meddela auktorisation till denny
fått den indragen skälet för indragningen har bortfallit.som Ettom

avslag från inrikesministem kan anhängiggöras i domstol tidigast årett
efter indragningen auktorisationen.av

6.3 Finland

Tillsynen över hälso- och sjukvårdspersonal utövas social- ochav
hälsostyrelsen och länsstyrelserna. De sistnämnda är i dessa ärenden
underställda social- och hälsostyrelsen. Det finns särskilda lagar, som

för sig reglerar utövandet läkaryrket, tandläkaryrket, provisors-var av
och farmaceutyrket, optikeryrket, tandteknikeryrket och massöryrket.
För utövande dessa yrken krävs behörighet eller legitimation förav

yrke utfärdad social- och hälsostyrelsen. Dessutom finns lagresp. av en
utövande sjukvårdsyrke. dennaI lag ñnns bestämmelser vill-om av om

kor för behörighet utöva yrke för sjuksköterska,att barnmorska, sjuk-
konditionskötare, primärskötare,gymnast, hälsovårdare, ergoterapeut,

tandhygienist, tandskötare, laboratorieskötare, röntgenskötare bamsköta-
mentalvårdare, fotvårdare och medikalvaktmåstare-ambulansförare.re,

När dessa villkor i det enskilda fallet uppfylldaär införs vederbörande i
matrikel. Endast de är i denna matrikel har medupptagna vissaen som

undantag rätt utöva yrket.att
förordningI social- och hälsostyrelsen den 25 januari 1991 ñnnsom

bestämmelser bl.a. vilka frågor skall behandlas social- ochom som av
hälsostyrelsen i särskilda sammanträden. Särskilda sammanträden för
yrkesutövningsärenden behandlar och avgör ärenden gäller be-som
gränsning och förverkande rätt utöva hälsovårdsyrken, i den månattav
det stadgas ankomma social-på och hälsostyrelsen tillsynutöva överatt
denna rått, ärenden gäller återfående denna rätt disciplinärasamtsom av
ärenden.

Läkare kan få sin behörighet tillsvidare återkallad eller begränsad om
han på grund ålder eller sjukdom eller orsak sinav av annan genom
verksamhet ådagalagt han helt eller delvis blivit oförmögenatt utövaatt
yrket. Social- och hälsostyrelsen kan vid behov förordna läkarun-om
dersökning för utreda saken. I avvaktanatt på resultatet denna kanav
social- och hälsostyrelsen förbjuda läkaren utöva yrket. Om veder-att
börande vägrar läkarundersökning eller utredning, behövs,annan som
skall polisen behövlig handräckning.ge

Social- och hälsostyrelsen och länsstyrelsen kan vid behov bestämma
mottagnings-, undersöknings-att och vårdlokalitetema patient-samt

kartoteket hos den utövar läkaryrket skall granskas. Endastsom en
legitimerad läkare kan förordnas utföra granskningen.att
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Om läkare blivit dömd till frihetsstraff, för brott begåtts vidsom
utövande tjänsten kan social- och hälsostyrelsen förklara honomav
förlustig behörigheten för viss tid eller vid synnerligen försvårande
omständigheter, för alltid. Social- och hälsostyrelsen kan dra in behörig-
heten interimistiskt redan innan domen vunnit laga kraft.

Om läkare handlar felaktigt eller han fullgjort eller ämnaren om
fullgöra sådana yrkesuppgifter, för vilka hans utbildning eller erfarenhet
bör otillräcklig, kan social- och hälsostyrelsen begränsa befogen-anses
heterna fullgöra sådana uppgifter tills orsaken till begränsningen elleratt
förbudet har upphört. Läkare är också skyldig ñrordnandepåatt av
social- och hälsostyrelsen delta i fortbildning. Gör han det inte kan
social- och hälsostyrelsen förbjuda honom läkaryrketutöva elleratt
begränsa hans behörighet. Om läkare missbrukar sin rätt ordineraatten

i alkohol eller narkotika kan denna inskränkasrätt eller helt dras in.
i Vid handläggning behörighetsärenden kan social- och hälsostyrelsenav

temporärt dra in behörigheten eller inskränkautöva denna.att
Om läkare siggör skyldig till fel eller försummelse eller uppför sig

olämpligt, detta föranleder vidåtal domstol, kan social- ochutan att
hälsostyrelsen straffa honom med muntlig eller skriftlig varning eller
med böter.

De nämnda bestämmelserna gäller också för tandläkare.ovan
För återkallande eller inskränkning behörighet hos övrig medici-av

nalpersonal gäller i tillämpliga delar regler för läkare ochsamma som
tandläkare. Dock stadgas inga disciplinära åtgärder för denna personal
med undantag provisorer och farmaceuter social- och hälsosty-av som
relsen kan straffa med skriftlig varning.

6.4 Norge

Helsedirektoratet har den överordnade tillsynen över hälso- och sjukvår-
den helsetjensten i landet. Som helsedirektoratets förlängde iutearm
distriktene fungerar i vartdera landets fylker19 fylkeslälcare. Iav en
Oslo har stadsfysikus motsvarande funktion. Enligt tillsynslagen skallen
tillsynen dels statlig tillsyn och dels egentillsyn. Egentillsynenvara
innebär den hälso-utövar och sjukvård också föratt attsom ansvarar

finnsdet systematisk kontroll över verksamheten följeratt acceptera-en
professionellade principer och krav fastställts i lag, föreskriftersom

eller riktlinjer. Fylkesläkama har den primära tillsynen över sådanaatt
lokala utarbetas, skall utformas lokalt ochsystem kansystemenmen
sägas kvalitetsäkring. Eftersom funnitsdet brister i dennasortsvara en
egenkontroll har helsedirektoratet utarbetat förslag till föreskrifter om
egenkontroll.

Fylkesläkaren har den primära tillsynen hälso-över och sjukvården i
respektive fylke. Klagomål över medicinsk behandling skall framföras
till fylkesläkaren och det förutsättes det fårdigbehandlas där. detOmatt
krävs speciell fackkunskap för bedömningen förs ärendet dock vidare till
helsedirektoratet likaså fylkesläkaren bedömer ärendet kan ledaattom
till någon åtgärd enligt lag. Om klagande inte är nöjd med fylkesläka-
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beslut kan det överprövas helsedirektoratet.rens av
finnsDet speciell lag för vardera antal yrkesgrupper inometten av

helsetjensten. Varje lag handlar respektive rättigheter ochom grupps
skyldigheter. Sålunda finns speciella lagar läkare, tandläkare,om
psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor jordmödre, fysioterapeuter
och mensendieckgymnaster, protestekniker och slutligen kiroprakto-om

Dessutom finns speciell lag helsepersonell, interer. en om som om-
fattas speciallagstiftning. Socialdepartmentet har dock underav annan
utredning förslag till helseprofesjonslov for alleen ny gemensam
helseprofesj .ons grupper

De nämnda lagarna innehåller regler för autorisasjongodkjenning av
hälsopersonal. Begreppet auktorisation gäller läkare och tandläkare
medan godkännande gäller övriga. Utgångspunkten för detta respekti-är

utbildning, där bestämda vilkor skallnärmareve gruppers vara upp-
fyllda. Såväl auktorisation godkännande kan återkallas. I huvudsaksom
gäller skäl för återkallelse i Sverige för indragninggällersamma som av
legitimation. För vardera de yrkesgrupper, har speciell lagav som en
finns statliga råd inrättade, bl.a. har sig vid utredningatt yttrasom om
indragning auktorisation godkännande.av

Vid bedömning försummelser inom de olika detärav grupperna som
regel legelovens bestämmelser, ligger till grund för denna be-som
dömning. Sanktionerna kan variera över brett spektrum frånett en
tämligen informell kritik till förlust auktorisationen alternativt god-av
kännandet. Om det finns anledning straffrättsligtill åtgärd kan Helsedi-
rektoratet göra polisanmälan. Sådan anmälan kan också patient.göras av

kanDet intresse speciellt peka vissa regler förpå läkare ochattvara av
tandläkare. Auktorisation upphör vid 75 ålder. Licens för fortsattårs
verksamhet kan efter prövning beviljas 75-årsgränsen gäller också för

Återkallelsebarnmorskor. beslutas Socialdepartementet efter hörandeav
Statens Laegeråd Tarmlaegeråd. Departementet kan åläggaav resp.

läkare och tandläkare inställa sig inför respektive råd och ocksåatt att
underkasta sig sakkunnig undersökning. Om vederbörande vägrar kan
departementet återkalla auktorisationen längeså áläggandet intesom
uppfylles.

Beslut kan formellt inte överklagas kan föras inför domstol enligtmen
Tvistemálsloven. kanRätten besluta återkallandet auktorisatio-att av

upphävs till slutlig dom avkunnats. Läkare och tandläkare kan få sinnen
förskrivarätt narkotika upphävd denna missbrukas.rätt Sådantatt om

upphävande kan göras interimistiskt till saken slutligen avgjord dockär
icke längre månader.än Om läkaren förhalar det slutliga avgörandetsex
kan det interimistiska upphävandet förlängas ytterligare månader.sex

Om läkare fråntagits rätten förskriva narkotika skall offentligtatten
anställd läkare förskriva det nödvändigt förär vederbörande läkaressom
verksamhet.

Helsedirektören kan ålägga sjukhus och institutionerandra inom hälso-
väsendet rätta till brister i verksamheten dessa risk förutgöratt om
patienterna. rättelse inteOm sker kan helsedirektören institutio-stänga
nen.
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Tillsynslagen7 syfte och-

tillämpningsområde

7.1 Inledning
ingår i och ñr sig inte i tillsynsutredningensDet uppdrag övervägaatt

tillsynslagens fortsatta giltighet, lagen överhuvudtaget bör finnasom
kvar eller inte. utredningsuppdragetI ligger däremot söka preciseraatt

för lagens tillämpningsområdegränserna och då i vidgandesnarare-
riktning än tvärtom. Likväl finns här anledning från principiellatt
synpunkt något diskutera gnmdema för tillsynslagen och dess syfte.
Med sådan diskussion bas bör det bli lättare vilkaavgöraatten som
mekanismer bör frågan hur lagens tillämpningsområde börstyrasom om
avgränsas.

7.2 Behovet särskild tillsynlagav en

svensk lagstiftningI framstår tillsynslagen unik. ñnns ingenDetsom
lag eller förordning, uteslutande yrkesansvaret för deannan som avser

yrkesgrupper verksammaär inom viss civilavgränsadsom en sam-
hällssektor och reglerar frågan ordningen för hur detta iom ansvar
förekommande fall skall avgränsas. Det är därför berättigat frågaatt om

finnsdet några relevanta skäl talar för denna lag och dess fort-som
bestånd.

Såvitt tillsynsutredningen kunnat finna fördes i förarbetena till tillsyns-
lagen ingen diskussion, direkt inriktad fråganpå Behövs ellersom var
behövs inte denna lag Detta kan ha berott hälso- och sjukvårds-på att
lagstiftningen redan vid den tiden innehöll bestämmelser vårdperso-om
nalens ordningenoch för hur detta skulle utkrävas iansvar om ansvar

enskildadet fallet Man kan instrumentensäga redan fanns,attm m.
de inte samlade i författning. Tillsynsutredningen kan härmen var en

erinra den tidigare i detta betänkande nämnda lagen 1975 100 medom
bestämmelservissa för personal inom hälso- och sjukvård m.fl. och om

kimgörelsen medicinalpersonal under socialstyrelsens inseende denom
medicinalpersonalkungörelsen.s.k. författningarDessa innehöll bl.a.

generella ansvarsregler för personalen. instruktionenI 1967606 för
socialstyrelsen fanns regler den disciplinnämndansvarsnämnd,om ur
vilken dagens hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har utvecklats.
Vidare innehöll olika författningar behörighet år hälso- och sjuk-om
vårdspersonal lagen 1960408 behörighet utöva läkaryr-t.ex. attom-

föreskrifterket återkallelse legitimation bör i dettaManom av m.m.-
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sammanhang inte underlåta nämna den alltjämt gällande lagenatt
förbud fall1960409 i vissa verksamhet hälso- och sjukvår-påmotom

dens ornråde. lagDenna har betydelse för gränsdragningen mellan den
etablerade medicinska verksamheten och andra sjukdomsbehandlande
åtgärder, homeopati och Zonterapi.t.ex.

Enligt tillsynsutredningens uppfattning ligger det från såväl rationali-
rättssäkerhetssynpunkt naturligtvis värde i påtets- ett stort attsom man

förslaggrundval MAKs samlade de viktigaste reglernaav om sam-
hällets tillsyn vårdpersonalen iöver enda ñrfattning, tillsynslagen.en

bedömning förringasDenna inte det förhållandet det varken iattav
MAKs huwidbetänkande eller i regeringens proposition 1978792220
förekommer diskussionnågon själva principen tillskapaattom en

inomsärskild tillsynslag avseende personalen hälso- och sjukvården och
sålunda, behovet denna lag.utan, att ange av

7.3 Diskussion

Betraktar samhället i skall finna hälso- och sjukvår-stort, attman man
den långt ifrån den endaär verksamhet, inom vilken någon form av
tillsyn bedrivs. varjeI verksamhet inom offentligasåväl densnart sagt

privata sektorn, i varje fall i sådana någon betydenhet, förekom-som av
tillsynsaktiviteter. Det frågaär kontrollerande funktion,mer om en en

bevakning arbetet inom den särskilda myndigheten, organisatio-attav
företaget bedrivs de förså verksamheten uppställda målenetc. attnen,

uppfylls och i den brister uppdagasmån erforderliga korrigeran-att- -
de åtgärder vidtas.

Vad de rättsliga förutsättningarna med disciplinrättsliga åt-attavser
gärder ingripa personal, i yrkesutövningen begått felnågotmot som
eller försummelse, gällernågon generellt olika regler inom densett
enskilda, respektive inom den offentliga arbetssektom.

Möjligheterna tillgripa disciplinära åtgärder arbetstagare inomatt mot
den enskilda sektorn beroendeär avtal och reglerna i lagenav
1976580 medbestämmande i arbetslivet MBL. En arbetsgivare ärom
enligt dessa regler skyldig förhandla med den arbetstagarorganisation,
till vilken han bundenär kollektivavtal, innan han fattar ellergenom
verkställer beslut rör medlemnågon organisationen.som av

För arbetstagarna i den offentliga sektorn gäller lagen 1976600 om
offentlig anställning LOA. Denna lag tillämpligär arbetstagare hospå
bl.a. kommuner och landstingskommuner. lagen finnsI bestäm-staten,
melser disciplinansvar. Frågan disciplinansvar i det enskildaom om
fallet enligtprövas denna lag i allmänhet den myndighet hos vilkenav
den enskilde anställd.är Det finns dock särskild statensen ansvars-
nämnd, prövar disciplinansvaret då talan gäller vissaisom personer
högre befattningar såsom de innehar eller uppehåller tjänstsom som
byråchef eller därmed jämställd eller högre tjänst vid myndighet.statlig
Regeringen har emellertid möjlighet bestämmaatt att statens ansvars-
nämnd också skall frågorpröva bl.a. disciplinansvar beträffande denom

innehar eller uppehåller viss tjänst 15 kap. 4 § LOA.som annan
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Disciplinpåföljdema enligt LOA är varning och löneavdrag. Helt
undantagna från disciplinbestämmelsema i LOA bl.a.är hälso- och
sjukvårdspersonalen i vad sådana förseelser i yrkesutövningenavser som

denär beskaffenheten de skall prövas HSAN. Undantagen frånattav av
LOA emellertidär vidare än så. I kap.1 5 § lagen stadgas i frågaatt

arbetstagare hos kommun, landstingskommun, kommunalförbund,om
församling eller kyrklig samfállighet gäller 4-7 kap. endast om an-
ställningen är statligt reglerad och prästerlig tjänst. Man kanavser
därñr säga, i fråga hälso- och sjukvårdspersonal i kommunalatt om
eller landstingskommunal tjänst saknar LOA intresse från de synpunkter
tillsynsutredningen har beakta. Däremot kan de ha betydelse i denatt
mån fråga är sådan personal, är i statlig tjänst, läkaret.ex.om som
inom rättsläkarväsendet och förtroendeläkare vid de allmänna försäk-
ringskassoma.

För hälso- och sjukvårdspersonalens vidkommande innebär detta
den gjort sig skyldig till fel ellersystem, att försummelse sådansom av

kan föranleda disciplinpåñljd,art, har härför införattsom svara
HSAN, det kritiserade handlandet ägde i yrkesutövningen iom rum
hälso- och sjukvårdsverksamheten vid utförandet.ex. medicinskav en
behandlingsåtgärd. Disciplinfrågor arbetstagarensrör handlande isom
förhållande till arbetsgivarens föreskrifter rörande arbetet och liknande

allvarligat.ex. svårigheter i samarbetet arbetsplatsenpå prövas inom
för gällande kollektivavtal.ramen

För bildengöra fullständigare vill tillsynsutredningenatt erinra om
bestämmelserna i 38 tillsynslagen.§ Reglerna i paragrafens första stycke

HSAN möjlighet avbörda sig vissa ansvarsärenden.att Om det ärger
uppenbart det från allmän synpunkt inte påkallatatt är ärendetatt
behandlas i nämnden eller sådan behandling inte behövs föratt atten
tillvarata patientens fårrätt, HSAN överlämna ärendet till vederbörande
arbetsgivare för den åtgärd kan ankomma på denne. Det alltsåärsom
fråga ärenden är behandla i arbetsrättslig ordning.attom som

Enligt 38 § andra stycket får HSAN till vederbörande landstingskom-
för åtgärd överlämna sådana anmälningar till nämnden brukarmun som

betecknas bemötandeärenden. Det gäller anmälningar med klagomålsom
över brister mellan patient och kommunens hälso- och sjukvårdspersonal
eller över andra liknande förhållanden. förutsättningEn för nämndenatt
skall kunna överlämna sådan anmälan detär är uppenbartatt atten
anmälan inte kan föranleda disciplinansvar enligt tillsynslagens bestäm-
melser. Sådana ärenden handläggs de landstingskommunala förtroen-av
denämndema jfr lagen i1980 12 ämnet. Det skall dock observeras att
dessa förtroendenämnder inte har befogenhet vidta disiplinrättsligaatt
åtgärder hälso- och sjukvårdspersonalen.gentemot Däremot kan de
överlämna enskilda ärenden till vederbörande hos den landstings-organ
kommunala sjukvårdshuvudmannen eller rikta socialstyrelsens uppmärk-
samhet det enskilda fallet. Vidare kan de till HSAN överlämna
uppenbart feladresserade ärenden. Förtroendenämndema däremotäger
inte behörighet själva göra anmälan till HSAN.att

Det finns emellertid arbetsuppgifter för hälso- och sjukvårdspersona-
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i detta Dettapraktiken visat sig inordna mönster.det i svårtlen, attsom
inom dennauppgifter åligger yrkesutövarehuvudsakligengäller som

vårdåtgärder de i ochuppfattas ävenpersonal icke kan ommen som som
inköp sjukvârdsmateriel.betydelse för patientenför sig kan ha t.ex. av

sakfrågan sådaninte fall, i vilka ärförekommer sålunda sällanDet att
arbetsgiva-HSAN,osäkerhet råder huruvida den skall prövas av avom

ordning.eller iren annan
kanpåpekas. vissa yrkesutövareskull skall följande FörFör klarhetens
de iomfattas tillsynslagen medanvissa arbetsituationergälla de iatt av

dels arbetarExempel läkarenfall inte det. härpå ärandra gör som som
i socialstyrel-föredragandesjukhus och dels tjänstgörläkare vid ett som

omfattas läkaren inte tillsynslagen. IanställningI sistnämnda avsen.
gäller givetvis deinte omfattas denna lagyrkesutövamaden mån av

arbetsplatsen.eljest tillämpligaansvarsregler ärsom
för hälso-disciplinansvaretförhållandet bestämmelsernaDet att om

frågordel inte gällersjukvårdspersonalen till den dettaoch ansvar-
för prövningenoch ordningenarbetsgivaren äger pröva avomsom -

sig uttryck för denförts in i särskild lag i och fördetta är ettansvar en
ochvid hälso- och sjukvårdenutomordentliga vikt statsmakterna lagt

Speciell betydelseför befolkningens liv och hälsa. måstedess betydelse
åtgärderfästas vid den omständigheten dei det sammanhanget att som
verkningarnaoch behandlingsarbetet ochvidtas i det medicinska vård-

få oåterkalleliga. Patienten kandessa åtgärder med undantagärav - -
överklagandeförfarande inte eliminera verkningarnamed sedvanligtett

har samhället tillsyns-begånget misstag i vården. Däremotett genomav
uppdagade fel och försummel-goda möjligheter förebyggalagen att att

efter-och sjukvårdspersonalens yrkesverksamheti hälso- upprepas,ser
samtidigt ocksåfelaktighetema utreds och centraltprövas somsom -

från tillsynsarbetetviktigare erfarenheterna denna delvilket är ännu av-
centralt och återförs till hälso- och sjukvården.bearbetas

övervägde frågan vilka sanktionsmedel borde ståMAKNär om som
fel i hälso- sjukvårdspersonalens yrkes-till buds vid beivrande ochav

inte spörsmålet behovetutövning, berörde nämnts kommitténsom om av
speciell lag i sammanhanget. Däremot diskuterade kommittén omen

välja arbetsrättslig eller offentligråttslig grund.skulle påett systemman
inför sistnämnda alternativet.Kommittén stannade flera skäl detav

Tillsynsutredningen finner inte skäl här redovisa denna diskussion.att
förvill utredningen del synpunkter till stödDäremot återge MAKsen av

ansvarsregleringen.den nuvarande
framhöll bl.a. hälso- och sjukvården, dess utövande ochKommittén att

verksamhet, samhälletstillsynen över denna alltid har ansetts vara en av
primära uppgifter. Samhällets inom hälso- och sjukvårdenengagemang
och samhällstillsynen syftar till hålla sådan nivå denvården påatt att

skyddas fårenskilde ohälsa och god vård när han drabbasmot av
sjukdom, förklarade kommittén.

sina ställningstaganden utgick kommittén från socialstyrelsenI ävenatt
tillsynenframdeles skulle ha hälso- och sjukvården och dessöver

personal föreskrifter och anvisningar vårdens bedrivandesamt ge om
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och styrelsen inspektioner och på skullesätt utövaatt annatgenom
kontroll över vården. Denna socialstyrelsens roll har från ansvarigt håll
inte i fråga tvärtom. Tillsynsutredningen vill här erinrasatts snarare om
uttalandet propositioneni 198889 130 socialstyrelsens framtida roll,om
uppgifter och inriktning, enligt vilket tillsynen betecknas kärnan isom
socialstyrelsens funktion.

gällde förDet medicinalansvarskommittén försöka skapa ordningatt en
med ansvarsregler, sidanå skulle kunna bidra till vidmakt-attsom ena
hålla och möjligt förbättra tryggheten och säkerheten och ökaom
patienternas förtroende för hålso- och sjukvården och andra sidanåsom
skulle kunna tillförsäkra personalen största möjliga rättssäkerhet i det
processuella sammanhanget. sitt huvudbetänkandeI f anfördes. 113

ñljandeMAK

moderna hälso-Den och sjukvården rad frågeställningarrymmer en
och problem sedda patientens synpunkt. Den livliga debatten i ämnetur
vittnar härom, efterliksom de framkommnagång önskemålenannan om
reformer för tillvarata patientens och intressen.rätt Debatten ochatt
reformkraven brukar föras tillbaka på i huvudsak följande förhållanden.

Det framhålls ofta, och inte fog, dagens tekniskt avanceradeutan att
sjukvård medför risk för den personliga omvårdnaden patientenatt om
blir lidande. Vårdresultatet beror inte förr insatserpå endastsom av eneller läkare och deras nära medhjälpare. Så utförs mångaett t.ex.par
behandlingar hälpmed komplicerad teknisk utrustning, hand-av vars
havande kräver ilda tekniker ochsärs andra ialister patientens som
inte kommer i kontakt med.nämiare Patienten sig ofta utlämnadärmer

vårdapparat han förstår.åt Själva gukhusmiljön,särskiltinteen som
mil i deön mycket och ofta på avstånd hemorten beläånstora a

kan ägnad skapa känsla främlingskapattusen, vara en av os
patienten. Genom arbetstidsförkortningar och andra anisatoriskaor
andrin har personalomsâttnmgen ökat och därmed heten attsv

ålla kontinuerligrät rsonlig kontakt mellan personal patient.u ocbilden dagens vårdssituation hör vidare spänningen mellanav sju
vårdefterfrågan och vårdresurser, spänning tvingar huvudmänen somoch vårdpersonaltill prioriteringar, vil den enskilde kan ha svårt atta
förstå att acceptera.oc

Samtidigt de här antydda problemen vilka har sin rund i densom -allmänna samhällsutvecklingengjort sig gällande, har åde bland-vårdpersonal och .ramkommit på och hanspatienter patientenen n syn
roll vårdarbetet. medicinskUr synpunkt kommitdet framståatti ar

alltmera väsentligt patienten medverkar aktivt i vården. Inomattsom
den psykiska hålso- och sjukvårdenhar detta sedan länge beaktats. Och

från arbets ivet och andra områden är självapatienter att tasom vana
och inflytandeutöva siginte längre endast föremål föransvar ser somandras omvårdnad. De frågar och ifrågasätter och ställer krav. Oftast

ställs krav inte är realistiska. Medicinska forskningsresultat storsom gespublicitet de fullgångnaär färdigaoch bruk i praktiskatt tasinnan i
sjukvård. Hos patienten oder de förhoppningar lätt iövergårsombesvikelse och misstro.
Mot bakgrunden det anförda är det angeläget alla medelatt tasav

tillvara kan ägnade öka patienternas förtroende för hälso-attsom vara
och sjukvården och deras förståelse för de villkor under vilka den
arbetar. Till dessa medel hör ansvarsreglema. fel och försummelseAtt ivården kan påtalasoch beivras innebär inskärpande atientenett attav
skall behan las omsorgsfullt och korrekt. Ansvarsreglema ler emel-
lertid också den funktionen de möjliggör sakkunnig ömningatt en avvad är och fel irätt vårdarbetet. Patientens rättigheter är intesom
generelltreglerade i lagstiftning.vår De hämtar till del sitt innehållen
rån den vuxit fram ansvarsärenden. hävdandetFörpraxis som i av

rättsäkerhet och integritet spelar viktigpatientens ansvarssystemet en
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roll.

uttalanden tydligtDessa vid handen ville betona patien-MAKatt attger
de befinnerär sig i focus för hälso- och sjukvårdsverksam-terna som

heten. Tillsynslagen skulle kunna uttrycken för samhälletsettses som av
stimulera patienternasträvan till aktivt påverka denatt att mer egna

vårdsituationen också medel för dem bättre sätt änett att ettmen som
tidigare kunna tillvarata sina intressen i disciplinprocesser, i vilka
vårdpersonal involverad.är

underströk emellertid fråganMAK utformningensagt attsom om av
tillsynsreglema också betraktas vårdpersonalensmåste synvinkel. Iur
sin allmänna motivering framhöll kommittén, vårdpersonalenatt om

bindsalltför mycket övervaknings- och ansvarsregler, kan detta verkaav
hämmande initiativtagandet arbetsglädjen.på och Risk för bliatt

och tillanmäld ställd eller få sinapå sätt göranden ochannatansvar
låtanden granskade andra kan medföra överdrifter i vården tillav
förfång för andra vårdbehövande, påpekade MAK, fortsattesom
Personalens rättssäkerhetsfrågor också beaktas.måste Det ligger i
sjukvårdsarbetets arbetet lätt upphov till klagomål ochnatur att ger
misstänkliggöranden. Vårdåtgärder, kan ha livsavgörande betydel-som

vidtasmåste många gånger snabbt och under medvetet risktagande,se,
med otillräckligastundom Det måste finnas visstett utrymmeresurser.

ursäktliga förbiseendenför och misstag. Personalen behöver skydd mot
obefogade och grundlösa anklagelser.

proposition 197879220I samhällets tillsyn hälso-över och sjuk-om
vårdspersonalen m.fl. uttalade föredragande statsrådet sitt stöd för
kommitténs överväganden och förslag i denna fråga och noterade såatt

samtliga remissinstanser positiva till förslaget. Statsrådetgott som var
ibetonade sammanhanget hälso- sjukvårdenoch deläratt en av sam-

hällsapparaten är särskilt ingripande i den enskilda människanssom
tillvaro, hennes liv och hälsa. Detta motiverar patienten aktivatt ges en

disciplinära förfarandet.roll i det För detta skall kunna skeatt
förfarandetmåste offentligt reglerat. Det är vidare viktigt förvara

patienterna och personalen disciplinärendena blir enhetligt bedömdaatt
del finner tillsynsutredningen,För den utveckling inom hälso-attegen

sjukvårdenoch skett efter det tillsynslagen trädde i kraft intetsom
talar de framladessätt underlag för den rådandemot argument som som

ordningen. harSnarast stödet för argumenteringen vunnit i styrka bl.a.
därför patientens ställning i vårdsammanhangen på betonadesatt nytt

bestämmelserna i framför allt 1982 hälso- och sjukvårdslagårsgenom
vården och behandlingen långtså möjligt skall utformas ochattom som

genomföras i samråd med patienten och skallvården bygga påatt
förrespekt patientens självbestämmande och integritet. En annan om-

ständighet tidersär tekniska utveckling inom hälso- och sjukvår-senare
den framför allt när det gäller diagnostik och terapi. Det är numera
möjligt med användning mycket avancerad och sofistikeradatt av
utrustning och metodik med framgång behandla sjukdomar och skador

bara för decenniernågra framstodsedan obotliga. Det skallsom som
också påpekas det med tiden tillkommit personalkategorier medatt nya
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speciella uppgifter och särskilt kurmande.egna
förhållandet valde förfarandetDet reglera i ansvarsfrågomaatt attman

särskild lag uttryck föri måste den viktett storaen ses som som man
statsmaktemas sida fästerfrån vid hälso- och sjukvården och dess

betydelse för alla bor i detta land och för intresset långtsåattsom av
âr möjligt höja tryggheten och säkerhetendet för patienterna i vården.

Enligt tillsynsutredningen det medmåste hänsyn till hälso- sjuk-och
vårdsverksamheten i och framförkanske allt med tanke på rätts-stort
säkerheten för såväl hälso- och sjukvårdspersonalen patienterna isom
sammanhanget, största betydelse, inget kan ske i dennaattvara av
rättsliga reglering medverkan riksdagen.utan av

synnerligen viktigt skäl förEtt vi har särskild tillsynslag och böratt en
behålla den det faktumär patienterna många i sjukvårdssitua-gångeratt

befinnertionen sig i underläge i förhållande till hälso- och sjukvårdsper-
sonalen. föreskrifternaTrots i HSL patientens till självbestäm-rättom
mande och medverkan i vården, är det med få undantagytterst persona-

besitter det erforderligalen kunnandet i sammanhanget. praktikenIsom
vederbörandedet personalär avgör hur behandlingen patientenssom av

åkomma skall bedrivas. Tillsynslagen är därför viktig instrument förett
samhället bl.a. för upprätthålla den föreskrivna balansen i förhållan-att

patienter-hälso-det och sjukvårdspersonal.

7.4 Tillsynslagens syfte

tillsynslagen ñnns föreskrifterI bl.a. hälso- sjukvårdspersona-ochom
allmännalens åligganden i vårdverksamheten och förutsättningarnaom

och ordningen för prövningen i HSAN frågor rörande disciplinansva-av
yrkesbehörighetenoch deti enskilda fallet. På tillsynsla-så sätt utgörret

de medel till samhälletsstår förfogande för dess tillsynettgen av som
hälso- och sjukvården.över led iSåsom denna tillsyn kan lagensett

syfte sägas i vad ankommer hälso-på och sjukvårdsper-yttersta att,vara
sonalens yrkesutövning, befrämja vårdverksamhetens bedrivande i
enlighet med ñr denna gällande bestämmelser i lagar och förordningar

andra medoch stöd härav utfärdade ñreskrifter för verksamheten. Detta
naturligt huvudargument,är, tillsynsutredningen funnitnog, samma som

i behovet tillsynslagen.ligga Såsom utredningen visat i det föregåen-av
de är detta ingenting tillkom i och med denna lag. Vårdperso-nytt som
nalen har sedan flera hundra tillbaka i tidenår i sin yrkesutövning stått

tillsyn förunder skull.patienternas Nya tillsynsregler utformadesstatens
visserligen efter hand de hade inte dimension och systema-men samma

Ändåtik tillsynslagen kom få. ändrades sålunda inte grunden förattsom
tillsynen med lagens tillkomst och inte heller dess ändamål. Detta
framgår förarbetena till lagen. Viktigt i dessaär underströkattav man

tillsynslagens bestämmelser skulle tillämpliga hälso- ochpåatt vara
sjukvårdspersonalens yrkesutövning i den individinrikzade vården av
patienter. specialmotiveringenSe till l § lagen, 197879220,prop.

38 ff. Relaterat till detta uttalande i propositionen faller handlandets.
utanför det sålunda bestämda tillämpningsområdet inte under lagen.
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Åtskilliga exempel härpå finns.
fall gälldeEtt legitimerad psykolog, anställd vid barn- ochen en ung-

domspsykiatrisk klinik, vid sidan sin tjänst där i målettsom av om
umgängesrätt analyserat vissa handlingar och grundvalpå härav avgivit

utlåtande i målet på begäran Regeringsrättenett parterna.av en av
konstaterade i sitt beslut 1986-11-28 1986, referat psykologens177, att
handlande i detta sammanhang innefattade vårdinte ochpatienterav
därför inte föll under sådan yrkesutövning, omfattas socialstyrel-som av

tillsyn enligt tillsynslagen.2 § den skull hadeFör det inte ankom-sens
mit på HSAN pröva ärendet.att

Ett fall, HSAN nyligen beslutade inte till pröv-annat att tasom upp
ning, gällde anmälan smittskyddsläkare, enligt patientenmoten en som

kränkandepå lämnat uppgiftersätt rörande denne tillett ut pressen.
fannHSAN läkarens befattning med patientens inteärende kundeatt

innebära sådan patientvård i tillsynslagen. Det ankomanses som avses
därför inte på HSAN ipröva ärendet sak.att

Ytterligare för idet inledningen till detta avsnitt angivnaargument
syftet med tillsynslagen kan hämtas från propositionen tillsynlagen,om
närmare bestämt i specialmotiveringen till 2 § lagen, i vilken det stadgas

hälso och sjukvårdspersonalen i yrkesutövningen står under tillsynatt
socialstyrelsen. I motiveringen klargörs med yrkesutövningattav avses

i detta fall den verksamhet någon utövar eller medverkar isom som
hälso- och sjukvårdspersonal. tillsynsutredningenSåsom uppfattar
saken kan med denna verksamhet här knappast förstås än denannat
individinriktade patientvården.

finnsDet emellertid uppfattning, enligt vilken tillsynslagensen annan
syfte vidareär än Enligtså. denna skulle all yrkesverksamhet, desom

tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen i denna sin egenskap be-som
driver, falla under tillsynslagen. Denna ståndpunkt frånutgår bestäm-
melsema i 12 § tillsynslagen. Utredningen dock även enligtattmenar
denna uppfattning måste det väsentligaste hålso- ochvara omsorgen om
sjukvårdens kvalitet och patienternas trygghet och säkerhet i vården. I

diskussion tillsynslagens syfte måste detta förhållandeen om anses vara
det viktigaste.

Tillsynsutredningen har sålunda i sitt arbete kommit till uppfattningen
tillsynslagen fyller sitt syfte befrämja kvalitet, trygghet ochatt att

säkerhet i patientvården, i den mån detta beroendeär vårdpersonalensav
handlande i sin yrkesverksamhet.

Betydelsen denna grundläggande samstämmighet är emellertidav
endast relativ, därför uppfattningama lagensnär bestämmelseratt om
skall tillämpas i i vissa fall.går sår

Utgår från bestämmelserna i § tillsynslagen1 och specialmotive-man
ringen till dessa bestämmelser, omfattar tillsynslagen enbart vårdperso-
nalens yrkesutövning i den individrelaterade patientvården. vittHur
detta begrepp förefallerär emellertid osäkert. Tveksamhet råder sålunda

uppgifter administrativ har betydelse ärt.ex. patienter-artom av som
vård faller under tillsynslagen exempelvis fördelningen arbets-nas av

uppgifter delegering fastställandetoch olika rutiner i behand-genom av
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Ålingsarbetet. andra sidan motivuttalandena klart vid handen, attger
handlandeäven synbarligen inte alls har med vården den enskil-som av

da patienten göra, omfattas tillsynslagen, därför handlandetatt attav
faller inom för sådana funktioner, krävs för hälso- ochattramen som
sjukvården skall kunna fungera utförandet.ex. städning på vårdav-av
delningama och olika hantverk snickeri- och målningsarbeten ochav -
liknande sjukhus.på

Med utgångspunkt i bestämmelserna i tillsynslagen12 § omfattar lagen
allt vad åligger vårdpersonalen i dess yrkesutövning.som

Enligt sina direktiv har tillsynsutredningen bl.a. överväga till-att om
synslagens tillämpningsområde bör utvidgas. Det är självklart att even-
tuell vidgning detta område sammanfallamåste med lagens syfte.av

Det är också väsentligt tillâmpningsområdet inte blir så denatt stort att
nödvändiga samlade överblicken över resultatet HSANs arbete gårav
förlorad. Ansvarsnämndens viktigaste uppgift är pröva den tillatt om
nämnden anmälde har begått något fel och, beñnnsså fallet,om vara
utmäta det disciplinstraff felet anledning till. Den praxis HSANger som
utvecklar i sina beslut är värde för hälso- och sjukvårdensstortav
kvalitet och tryggheten och säkerheten i vården. Likväl denmåste
största betydelsen HSANs verksamhet ligga i förhållandet attav anses
tillsynsmyndigheten, socialstyrelsen, nämndens beslut tillförsgenom
erfarenheter från hålso- och sjukvårdsverksamheten, styrelsen sedansom

formi föreskrifter eller allmänna råd eller på kan återförasättannatav
till vården för rätta till eller förebygga de bristeratt uppdagats.som

Kârnpunlaen i tillsynslagen syfte bör därför befrämja hälso-attvara
och sjukvårdens kvalitet och patienternas trygghet och säkerhet i vården,
i vad det ankommer på hälso- och sjukvårdspersonalen. Ytterligare ett
syfte med tillsynslagen år tillförsäkra dels patienterna opartiskatt en
prövning, denär felaktigtsig eller orättmåtigt behandlade i vår-anser
den och dels hälso- och sjukvårdspersonalen tillbörlig rättssäkerhet i det
processuella förfarandet hos HSAN. Härutöver och för inte heltatt
binda lagens tillämpning enbart till patientvården, kan lagensman ange
syfte befrämja kvaliteten i allt vadatt åligger hålso- ochvara som
sjukvårdspersonalen i hälso- och sjukvården med tonvikt på patienternas
trygghet och säkerhet i vården.
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8 Tillsynslagens personkrets

8.1 Inledning
Omfattningen tillsynslagens tillämpningsområde är i hög grad be-av
roende hur dels bestämmer den personkrets, lagenav man som avser
och dels deñnierar de verksamheter, i vilka de tillhör dennasom per-
sonkrets skall utföra sitt yrke, eller de arbetsuppgifter dessa har full-att

för lagensgöra, bestämmelser skall tillämpliga.att dettaI kapitelvara
diskuterar tillsynsutredningen omfattningen denna personkrets, dvs.av
hälso- och sjukvårdspersonalen. Det skall emellertid framhållas deatt

faktorernanyssnämnda är så nära förbundna med varandra inteatt man
diskuterakan personkretsen beröra verksamheten eller arbets-utan att

uppgifterna och vice versa.

8.2 Nuvarande förhållanden

I 1964 års medicinalpersonalkungörelse den aktuella personkret-angavs
uppräkning de i denna ingående yrkesgruppema. MAKgenomsen av

använde i stället tekniken definiera personkretsen medatt utgångspunkt
i dess anknytning till arbetsplats och verksamhetsområde. En grund-
läggande tanke samhällets tillsyn över personalen inomatt hälso-var

sjukvårdenoch inte enbart skulle omfatta den s.k. medicinalpersonalen
i princip all inom hälso- och sjukvårdenutan arbetande personal påsom

sätt medverkarnågot i vårdarbetet MAKs huvudbetånkande, 114.s.
Reglerna i nuvarande 1 § tillsynslagen, vilka omfattningengenom av
begreppet hälso- och sjukvårdspersonal bestäms, präglas dessaav
principer. Enligt denna paragrafs första stycke utgörs hâlso- och sjuk-
vårdspersonalen av

personal vid sjukhus och andra inrättningar för vård patien-av
drivs det allmänna ellerter enskilda med bidrag frånsom av av

det allmänna eller efter särskilt tillstånd,

dem2. i fall i egenskap legitimerade yrkesutövareannatsom av
meddelar vård åt patienter eller tillhör personal biträdersom
legitimerad yrkesutövare,

personal inom sådan detaljhandel med läkemedel för vilken
gäller särskilda föreskrifter och personal inom den särskilda
giftinformationsverksamhet bedrivs Apoteksbolaget ABsom av
samt
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sjukvården,inom hälso- ochyrkesutövarede andra4. grupper av
eller, efter regeringens bemyndi-beträffande vilka regeringen

skall omfattas till-socialstyrelsen bestämt degande, att av
synslagen.

enligt vilkenbestämmelse,andra stycke innehållerParagrafens manen
i paragrafen skall medovarmämnda punkt 2.tillämpningenvid av

föreskrift harenligt särskildjämställa denlegitimerad yrkesutövare som
motsvarande behörighet.

med vissa bemyndigan-i förordningen 1985796Regeringen har 3 §
föreskrifter bestämt styrel-socialstyrelsen meddelaförden attatt m.m.

andra yrkesutövareföreskrifter vilkaskall lämna grupper avomsen
tillsynslagen,de i § 1-3och sjukvården än 1inom hälso- angessom

detta be-Socialstyrelsen har använtomfattas denna lag.skall avsom
hälso- och sjukvårds-Sålunda räknas tillvid två tillfällen.myndigande

viddärmed jämställd personal SOSockså larmoperatörer ochpersonalen
patientrelaterade uppgif-beträffar vissadock endast vadAlarmering AB,

i sådan yrkesutövning,och arbetsterapeuterSOSFS 19873ter som
behandla sjukdomar, ska-förebygga, utreda ochåtgärder för attavser

andra medicinska besvär SOSFS 198723.handikapp ochdor,
samhällets tillsynproposition 1978792220den i regeringensAv om

m.fl. införda specialmotiveringensjukvårdspersonalenhälso- ochöver
tillsynslagen generellttillsynslagen framgårtill bestämmelserna i §1 att

i den individuellt inriktadeyrkesverksammagäller dem ärsett som
eller behandlinguppspårande, utredningtill förebyggande,vården av

kroppsfel vård i samband med bamsbördskada ellersjukdom, samt
mening skallhänföras till patientvård i lagens detpatientvård. För att

bestämd individ ellerfinnas vård åtattett en grupp avansvar ge en
individrelaterad patientvård.behov därav uppkommer Iindivider, när

före-exempelvis Skolhälsovård ochenlighet härmed enligt lagenanses
relation till elever ochtagshälsovård patientvård. Personalensvara

ofta inte särskilt individualiserad, det ingår i dessanställda är men
Verksamhetenmeddela den enskilde individen.skyldigheter vård åtatt

propositionen hänföra till sådan vård idärför enligtär att som avses
detta i arbetsuppgifter förebyggande karaktärparagrafen och av som

övervakning skollokalers och arbetsplatsershälsokontroller ocht.ex. av
ändamålsenligt hälsosynpunkt. Tillsynsutredningen har inget attur

från dess sista led. Enligt utredning-erinra detta uttalande bortsettmot
mening kan övervakning skollokalers och arbetsplatsers ända-avens

patientvårdsuppgift.målsenligt hälsosynpunkt inte betraktas som enur
uppgifter framdeles inte omfattas tillsynsla-Utförande sådana bör avav

gen.
uppgifter faller tillsynslagenytterligare exempel underSom på som

i motiven bl.a. arbetsuppgifter ankommer läkarna vidpåanges som
för personalen inomsocialtjänstens hem alkoholmissbrukare och på

för psykiskt utvecklingsstörda i den denna personalmån äromsorgerna
sjukvårdsinrättning utför sjukvårdsuppgifter underverksam vid elleren

motiven framgår vidarelegitimerad yrkesutövares överinseende. Aven
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det inte bara är den vårdpersonal fullgör vårduppgifter direkt iatt som
förhållande till patienten, omfattas tillsynslagen, deävenutansom av

har utföra uppgifter, ingår i vården patientenattsom som av men som
verkställs indirekt i förhållande till denne, laboratoriepersonal påt.ex.
sjukhus och andra uppdrag läkare utför diagnostiskapå under-som av
sökningar från sjuka eller misstänkt sjuka människor.av prov

Också andra deän utför vårduppgifter direkta eller indirektasom - -
ingår tillsynsutredningen påpekat i hälso- och sjukvårdsperso-som ovan

nämligen i principnalen, alla de vilkas arbetsinsatser krävs för att
vården fungeraskall och således förutom den egentliga vårdpersonalen-

administrativ personal, ekonomipersonal, teknisk personal, ambulans--
personal mil. prop. l97879220, framhålls40. Det också atts.
lagen tillämplig inteär bara anställdpå personal även dempåutan som
i egenskap arbetar i hälso- och sjukvården, uppdragstagare,t.ex.annan
frivilliga medhjälpare och de fullgör praktisk vårdyrkesutbildning.som
Anknytningen till de hälso- och sjukvårdande uppgifterna avgörande,är

anställningsformen.inte
däremot inteLagen är tillämplig på personalen inom miljö- och hälso-

skyddet, förtroendeläkama vid de allmänna försäkringskassorna m.fl.
myndigheter och i princip inte heller på dem anställda vidär statenssom
förutvarande rättsläkarstationer och rättskemiska laboratorium.statens

omfattarLagen inte heller socialstyrelsens och landstingsförvaltningamas
personal. Skälet härtill deär tillhör dessa personalgrupper iatt som

sindenna egenskap inte utför arbetsuppgifter inom den individrelaterade
patientvården. Om de legitimerade däremot vid sidan sin tjänstav
meddelar hälso- och sjukvård enskilda omfattas de lagenspersoner av
bestämmelser.

Oklarhet har rått huruvida omhändertagandet avlidna inomom av
hälso- och sjukvården också faller utanför lagens tillämpningsområde.

fråga behandlas längre framDenna i detta betänkande.
lämnade redogörelsen visarDen tillämpningen tillsynslagensattnu av

bestämmelser i utsträckning knuten tillär personalens yrkesutövningstor
området individrelaterad patientvård.inom

8.3 Diskussion

Tillsynsutredningen inleder diskussionen omfattningen begreppetom av
och sjukvårdspersonalhälso- närmare granska innebördenattgenom av

bestämmelserna i § tillsynslagen.l

8.3.1 första1 § stycket, 1 tillsynslagenp.,

Personal vid sjukhus och andra inrättningar för vård patienterav som
drivs det allmänna eller enskilda frånmed bidrag det allmännaav av

eftereller särskilt tillstånd.
motiven till bestämmelsen framgårAv när det här talas personalatt om

vid sjukhus eller andra inrättningar för vård patienter ligger häri ettav
krav på det skall fråga knutna tillåratt visstettvara om personer som
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sjukhus eller viss vårdinrättning. I enlighet med anförtsvadannnan ovan
hör inte bara den egentliga vårdpersonalen hit all personalutan oavsett-
form för anknytningen krävs för vården vid sjukvårdsinrätt-attsom-
ningen skall fungera. Såsom exempel sådanpå personal, grund-som
val sina faktiska uppgifter inte associerar till vårdpersonal i egentligav
mening, nämns i motiven förutom där anställda städpersonal hos-
städbolag på entreprenad ombesörjer städningen sjukhuset ellersom av
vårdinrättningen. Hit hör vidare ambulanspersonal utan attsom vara
anställd vid sjukhuset patienter till eller från sjukhuset.transporterar Att
sådan personal anlitas även andra sjukhus innebär inte deattav
omfattas lagen, anförs det vidare i motivuttalandena. bestämmelsenIav
ligger emellertid också krav visspå varaktighet i det arbete,ett en som
utförs vid sjukvårdsinrättning någon inte tillhör dess kretsen av som av
anställda eller uppdragstagare. Personer tillfälligtpermanentamer som
utför reparations- och underhållsarbeten på sjukhus omfattast ettex
därvid inte tillsynslagen.av

Den personal det här frågaär skall alltså knuten till ettsom om vara
sjukhus eller inrättning för vård patienter. lagtexten fram-Avannan av
går det allmänna på något skallsätt stå bakom dessa vårdinrättningar-att

i fråga. första handI här de landstingskommunala och kommu-na avses
nala sjukhusen och öppenvårdsmottagningama folktandvårdskliniker-och

Till denna kategori kunde enligt MAK också föras kliniska ochna.
tandtekniska laboratorier, drivs det allmänna ävensom sjukvårds-som av
avdelningar inom försvaret och kriminalvården.

Vad beträffar privata sjukhus och därmed jämförliga vårdinrättningar
skiljer tillsynslagen mellan sådana drivs enskild med bidrag frånsom av
det allmänna och sådana drivs efter särskilt tillstånd.som

Med sådana enskilda sjukvårdsinrättningar det krävs specielltettsom
tillstånd för driva de privata vårdhem, enligt den särskildaatt avses som
stadgan l97088 enskilda vårdhem vårdhemsstadgan drivsom m.m.
med tillstånd länsstyrelse.av resp.

Vad så angår de enskilda vårdinrättningar, drivs med stöd detsom av
allmänna, hänvisade MAK till bestämmelserna i 1962 sjukvårdslag,års

då gällde. För enskilda vårdinrättningar skulle omfattasattsom av
sjukvårdslagen och sådana föreskrifter meddelats med stödsom av
denna lag, fodrades regeringen med stöd bestämmelserna iatt av

sjukvårdslagen§ 22 meddelat särskilt förordnande. syfteEttettmom.
med som drivs enskilda med bidrag från det allmännapassusen av var

det allmänna också stod bakom verksamheten vid dessaatt garantera att
sjukvårdsinrättningar. Bestämmelsen har förlorat sin aktualitet i och med

de allmänna bestämmelserna i HSL hälso- och sjukvårdens kvali-att om
gäller all hälso- och sjukvård, vården bedrivs undertet oavsettm.m. om

allmänt eller enskilt huvudmannaskap. 1985 års tandvårdslag kon-år
struerad Vidarepå sätt. skall framhållas bestämmelser,attsamma som
utfärdas med stöd dessa allmänna bestämmelser också gäller för denav
enskilda hälso- och sjukvården, såvida inte något Dessutomannat sagts.
finns alltid den garantin, socialstyrelsens tillsyn också omfattaratt
enskilda vårdyrkesutövare.
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I detta sammanhang vill tillsynsutredningen erinra genomföran-attom
det äldrevårdsreformen bl.a. innebär primärkommunema kommerattav

överta landstingskommunala sjukhem införlivaoch dematt med social-
tjänsten särskild formsåsom boende inom denna verksamhet. Denen av
hälso- och sjukvård primärkommunerna härigenom kommer attsom
bedriva omfattas HSL. I denna lag har lagen 1990 1465 bl.a.av genom
införts särskilda bestämmelser den kommunala hälso- och sjukvår-om

Tillsynsutredningenden. i sina överväganden i slutet detta kapiteltar av
frågan det diskuterade förhållandet bör föranleda några ändring-upp om

i nuvarande § tillsynslagen.lar
För återvända till frågan den personal,att arbetar vid sjuk-om som

vårdsinrättningama, tillsynsutredningen de i sin yrkes-attanser som
utövning fullgör direkta eller indirekta uppgifter inom området individ-
inriktad patientvård och åligganden med nära anknytning till detta
uppgiftsområde tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen. Utredningen vill
här även nämna dem vid sjukvårdsinrättningarna har fulllgöraattsom
administrativa uppgifter betydelse för hälso- och sjukvårdens kvalitetav
och patienternas trygghet och säkerhet i vården klinikföreståndaret.ex.
och chefsöverläkare.

Tillsynsutredningen ifrågasätter däremot den nuvarande ordningen,
enligt vilken också sådan personal räknas till hälso- och sjukvårdsperso-
nalen, vid sjukvårdsinrättningama inte fullgör vårduppgifter ochsom

heller fullgörinte arbete har så mycket med vårdens kvalitetett ochsom
patienternas säkerhet göra, även deras arbetsuppgifter nödvän-att ärom
diga fullgöra för vården skall fimgera. Det kanatt svårtatt attvara
förstå, den är hantverkare eller städareatt vid sjukvårdsin-t.ex.som en
rättning och i sin yrkesutövning gjort sig skyldig till fel ellersom
försummelse, skall bedömas härför nämnd, näraav samma som nog
uteslutande prövar ärenden avseende den medicinska verksamheten.

8.3.2 l § första stycket, 2 tillsynslagenp.,

Enligt denna punkt tillhör den hälso- och sjukvårdspersonalen intesom
yrkesverksam sjukvårdsinrättningär i förstal § stycketsom avses

i egenskap1 legitimerad meddelar vård patienteråtp. men som samtav
personal biträder sådan yrkesutövare i vården.som en

lagrumDetta gäller sålunda två personalkategorier, dels legitimerade
yrkesutövare i patientvården och dels biträder legitime-personer som en
rad i dennes vårdverksamhet. Dessa behandlas i följandedetgrupper var

sig.för Dock skall här anmärkas vad i avsnitt 8.3.1 anförtsatt som om
de allmänna förutsättningarna för tillsynslagens tillämplighet också gäller
dem är hänföra till hälso- och sjukvårdspersonalen enligtatt ñreva-som
rande punkt.

Vad beträffar de legitimerade vill tillsynsutredningen inledningsvis
erinra det ñr närvarande finns yrkesgrupperatt 11 med legitimation.om
Enligt lagen 1984542 behörighet yrkeutöva inom hälso- ochattom
sjukvården behörighetslagen gäller detta barnmorskor, 2.m.m.
glasögonoptiker, logopeder, 4. läkare, 5. psykologer, 6. psykotera-
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tandhygienister ochsjukgymnaster, sjuksköterskor, 10.9.7.peuter,
enligt behörighetslagen kiropraktorertandläkare. Härtill kommer 5 §

utbildning lagmed viss 1989407.se
yrkesverksammagäller legitimerade ärFörevarande punkt som

förutsättning för devid sjukvårdsinrättning. Enplats än attenannan
till sjukvårdspersonalen yrkes-härvid skall räknas hälso- och är att

individinriktadutövningen meddelande vård patienter, dvsåtavavser
delen specialmo-patientvård i den mening i den allmänna avsom anges

omfattartillsynslagen. Förevarande punkt sålundativeringen till §l
huvudsakligen i den privata hälso-legitimerade yrkesutövare verksamma
dem i vården. skall härsjukvården och de biträder Detoch note-som

inte alla legiti-enligt de gällande bestämmelserna tillhöratt nuras
gällermed automatik hälso- och sjukvårdspersonalen. Dettamerade

sjukvårdsinrättning enligtde yrkesverksamma vid 1 §endast ärsom
patienter istycket tillsynslagen eller eljest meddelar vårdförsta åtl p.

i förevarande lagrum. legitimeradeenlighet med reglerna Den som
fullgör administ-exempelvis anställd vid myndighet och där endastär en

arbetsuppgifter specialföredragande läkare i socialstyrel-rativa t.ex. en
sjukvårdspersonalen.tillhör i denna egenskap inte hälso- ochsen

biträderi första stycket talasNär det 1 § 2 om personer som enp.
härmed enligt motiven tilllegitimerad i dennes vårdverksamhet avses

den legitimerade själv anställer förbestämmelsen i första hand dem som
och telefonister.vården mottagningssköterskor, sekreterare Ment.ex.

hit,andra faktiskt biträder den legitimerade höräven personer som
vårdare vid ålderdomshem biträder legitimerad i denexempelvis som en

detta arbete omfattas vårda-sjukvårdande verksamheten vid hemmet. I
utförande arbete i övrigt intetillsynslagen medan han vid sittavavren

Vidare anställda i den dåvarande socialvårdendet. nämnsgör som
distriktssköterskas anvisning meddelar sjukvård idistriktsläkares eller

omfattas däremot inte tillsynslagen, när de fullgör andrahemmet. De av
direktiv anvis-arbetsuppgifter. bandagearbetare läkares ochEn påsom

patienttillverka och bandage för viss och tandtek-ningar utprovar enen
blir deniker tillverkar o.dyl. tandläkare ävenåtproteser atten ansesom
enligt tillsynsutred-biträden läkaren tandläkaren. Hit böråt resp.som

företagshäl-räknas personal legitimation arbetar inomningen utan som
studerandevård, kriminalvård, socialtjänst förutsatt desovård, attm.m.

dennes verksamhet med vård patien-därvid biträder legitimerad ien av
ter.

legitimerade meddelar vård patienter därvid räknas tilldeAtt som
gäller ioch sjukvårdspersonalen naturligt. omdömehälso- är Samma

enligt förevarande bestämmelse hänförsfråga icke legitimeradeom som
därför biträder eller medverkar i legitime-till denna personal, deatt en

legitimeradesvårdverksamhet. viktigt påpeka den ickerads Det är attatt
den legi-ställning hälso- och sjukvårdspersonal etableras attsom genom

de biträdesuppgiftertimerade anvisningar och direktiv till denne omger
kan därmedfullgöra. biträder den legitimeradedenne har Denatt som

god och säker hälso- ochomfattad den garanti försägas envara av
legitimationen avseddsjukvård är attsom ge.
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kanDet emellertid svårt identifiera det eller de förhållanden,attvara
varigenom biträdet etableras på sådant sätt det klartstår denatt att
biträdande i den praktiska arbetssituationen tillhör hälso- och sjukvårds-
personalen och omfattas tillsynslagen. Frågan vållar knappast någraav
problem ifråga personal är anställd hos den legitimerade, iom som men

fallandra då intenågon legitimerad är anställdt i socialtjänstex som
utför vårduppgifter i förhållande till någon bor i sitt hem ochsom
erhåller hemsjukvård inom för socialtjänsten eller då någonramen
tillhörande omsorgspersonalen meddelar vård psykiskt utvecklings-
störda. Den icke legitimerade personalen inom dessa och andra verk-
samheter med eller liknande arbetsituation har alltså fullgöraattsamma
såväl hälso- och sjukvårdsuppgifter andra arbetsuppgifter. Viasom
fullgörandet vissa arbetsuppgifter räknas de sålunda till hälso- ochav
sjukvårdspersonalen medan de vid utförandet andra arbetsuppgifterav

arbetsplats inte är hänföra till denna personal. Det förefallerattsamma
tillsynsutredningen rimligt krav, personalen har full vetskapett attvara

när de handlar under sådant kan göras gällande enligtom ansvar, som
tillsynslagens regler och intenär så är fallet. Utredningen inte attavser
framlägga något förslag hur denna fråga praktiskt skall lösas. Menom
kan emellertid tänka sig vederbörande arbetsgivare förtecknar deatt
uppgifter hälso-är och sjukvårdsuppgifter och arbetstagarensom som
har fullgöra i egenskap biträde legitimeradatt åt yrkesutövare iav en
dennes vårdverksamhet. En kanutväg vederbörandeattannan vara
arbetsledare informerar arbetstagaren vilka arbetsuppgifternoggrant om
denne har fullgöra och de olika uppgiftemasatt Det är ocksåart.om
viktigt arbetstagaren fulltär införståddatt med det förenatäransvar som
med utförande hälso- och sjukvårsuppgifter i egenskap hälso- ochav av
sjukvårdspersonal. Det är också mycket viktigt legitimeradatt en som

icke legitimerad hälso-och sjukvårdsuppgift klargörenger artenen ny
denna uppgift och det med denna förknippade Samtidigtav ansvaret.

denmåste legitimerade direktiv och anvisningar hurge noggranna om
upppgiften skall utföras. Det bör också ankomma den legitimeradepå att
förvissa sig den får uppgiften dels uppfattaträttatt dess karak-om som

hälso- sjukvårdsuppgifttär och och dels tillfredsställande kan utföraav
jfrden Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1980 100 delegeringom

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård särskilt detav m.m., se ansvar
förenatär med själva delegeringsförfarandet.som

Ett förhållande tillsynsutredningenannat vill uppmärksamma isom
detta sammanhang är den konsekvens nuvarande bestämmelser,av som
innebär icke legitimerad,att undersköterska, är anställdt.ex.en en som
vid sjukhus och därmed tillhör hälso-ett och sjukvårdspersonal, fort-
farande räknas till denna personal hon fritidpå sin biträder exempel-om

legitimeradvis psykolog i dennes privata vårdverksamhet. Under-en
sköterskan tillhör då hälso- och sjukvårdspersonalen. Slutar hon sedan
detta arbete och får arbetsgivare ickeär legitimeraden arman som en
psykolog tillhör hon inte längre hälso- och sjukvårdspersonalen, trots att
hon utför exakt arbetsuppgifter hon hade hos sin förresamma som
arbetsgivare. För henne gäller då istället kvacksalverilagens bestämmel-
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legitimationenbetänkerkonstigtFörhållandet blir inte så attmanomser.
utbild-sådanlegitimerade genomgåttgaranti för densamhälletsär atten

tillfredsställande sättpåvederbörande kompetentning, gör attsom
har desådan garantitill yrket. Någonarbetsuppgifter hörutföra de som

förlita sig till.intelegitimerades patientericke att
och för siglegitimerade i ärden ickeanmärkasskall här vidareDet att

intedetta yrke ärförutsattsitt yrke,vidare utövabehörig attatt utan
jfr härom vadtandläkaryrkenaellerbammorske-, läkar-något somav

ilegitimerade sitt yrkeicke utövardenunder 8.3.3. Omanförs egen
vissalegitimerad medickemottagning eller hos någonprivat annan

legitimeradeden ickeomfattas ocksåavsnitt 8.3.3undantag, avse
bestämmelser.kvacksalverilagens

medförförslaginte framlägga någotTillsynsutredningen ämnar attsom
Skäletbestämmelser ändras.tillsynslagenskonsekvensersistnämnda av
underkvacksalverilagen ärlag, ersättatill detta är att som avsesen ny

altemativmedicinkommittén.förslag frånefterutarbetande

tillsynslagenandra stycket8.3.3 l §

ibestämmelserna l §vid tillämpningenskallEnligt detta lagrum av
jämställaslegitimerad yrkesutövaretillsynslagen medstycket 2första p.

motsvarande behörighet.föreskrift harenligt särskildden som
tillspecialmotiveringeninfördapropositionen 1978792220Enligt den i

begränsadharsyftar denna regel påbestämmelsedenna sompersoner
Bestämmelsentandläkaryrket.läkaryrket ellerbehörighet utövaatt

destycket liksomomfattas första 2sådan 1 §innebär att p.avpersonen
patienter.biträder honom i vården avsompersoner

moti-iden räckviddbestämmelse har emellertid inteDenna som anges
följandeFörhållandet ärven.

företräderde legitimeradeutövandet de yrkengällerNär det somav
förstaEnligtföljande obeserveras. 6 §förevarande sammanhangbör i

barnmorska, läkareyrkebehörighetslagen utövastycket är rätten att som
yrke.legitimation förtill innehavettandläkare knuteneller resp.av

legitimation erhålla behörighetden inte harEmellertid kan även attsom
emellertid i såEnligt lagrum krävsdessa yrken.utöva något sammaav

får dockförordnandensärskilt förordnande utfärdats. Sådanafall att ett
bemyndigande,efter styrelsenssocialstyrelsen eller,endast meddelas av

sjuk-i hälso- ochsjukvårdsnämnd, §och llhälso- organ som avsesav
sjukvårdsnämnd lederhälso- ochdvs. undervårdslagen somorgan

stycket behö-myndighet andrasjukvården, eller 6 §hälso- och annan
meddela sådanasocialstyrelsen harmöjligheterrighetslagen. De att

läkareförordnandebehöriga barnmorskor,innebärbemyndiganden att
offentliga vården. Detjänstgöra inom denoch tandläkare kommer att
bestämmelserna i §i tjänsten under ldärmed i sin yrkesutövningfaller

sjukvårdspersonalen.och Detdvs. de tillhör då hälso-tillsynslagen,l p.
förordnandebehörigheten faktiskt inte äremellertid observeraär att att

förordnandetden tjänsttill de uppgifter förenade medbegränsad ärsom
förordnandebehörigförhållande medförde tidigareDetta att enavser.
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läkare eller tandläkare kunde så länge förordnandet gällde under sin- -
fritid bedriva enskild läkar-t.o.m. tandläkarverksamhet.egen resp.
Genom särskild regel härom i behörighetslagen 6 § första stycketen
sista meningen har förordnandebehöriga läkare och tandläkarenumera
inte längre möjlighet yrkesverksammaatt läkare och tand-vara som
läkare i privat vård. Formellt skulle emellertid icke legitimeradesett
barnmorskor med förordnandebehörighet kunna bedriva enskild vård-
verksamhet. Huruvida detta förekommer är öppen fråga.en

8.3.4 förstal § stycket, 3 tillsynslagen

Enligt bestämmelserna i detta lagrum tillhör personalen inom detalj-
handeln med läkemedel, för vilken gäller särskilda föreskrifter hälso-
och sjukvårdspersonalen liksom personal inom den särskilda giftinforma-
tionsverksamhet bedrivs Apoteksbolaget AB.som av

Det ñnns i proposition 1978 1979220 inga motivuttalanden som
närmare förklarar innebörden bestämmelserna under förevarandeav
punkt. Tillsynsutredningen har emellertid vid kontakt med läkemedels-
verket fått bekräftat med apotekspersonal skall förståsatt apotekare,
receptarier, apotekstekniker och personal arbetar på apotek.annan som

begreppetI apotek innefattas också sjukhusapotek.
I specialmotiveringen till bestämmelsen emellertid den upplysning-ges

tillsynslagen också omfattaratt den sysslar med utlämningen som av
läkemedel vid utlämningsställe än apotek.annat Härmed åsyftas det
förhållandet det landsbygdenpå komplementatt till apotekensom- -
finns s.k. läkemedelsförråd tillhandahåller begränsat urval deettsom av
vanligaste läkemedlen och fungerar utlämningsställen försom som
apotek. Dessa förråd förestås inte sällan personal farmacevtiskutanav

Vad innebär inte personalensagts vid pressbyrå-att t.ex.examen. nu
kiosken i glesbygder, praktiska skäl kan komma förmedlaattsom av
läkemedelsförsändelser från avlägset belägna apotek, omfattas till-av
synslagen.

Tillsynsutredningen kan tänka sig det också på apoteken kan ñnnasatt
personal, i och för sig inte har några uppgifter kan betecknassom som

uppgifter inom läkemedelshanteringen, arbetsinsatser ändåsom men vars
nödvändiga förär apotekets funktion, Städpersonal. likhetIt.ex. med

vad tillsynsutredningen anfört i avsnitt 8.3.1 motsvarande personalom
vid sjukvårdsinrättningar, ifrågasätter utredningen starkt ställnings-ett
tagande, innebär sådan personal räknas till hälso-att och sjukvårds-som
personalen.

Utredningen vill i detta sammanhang erinra det under år,attom senare
vid sidan apoteksverksamheten vuxit betydande detaljhandelav upp en
med hälsobringande medel, örtmediciner, homeopatiska mediciner och
andra är avsedda användaspreparat, för förebyggaatt eller botaattsom
sjukdomar eller för hela brister i kroppsfunktionema.att Många av
dessa detaljhandelsställen har till det apoteksliknande karaktär,yttre en

där saluförs medel inte underställts läkemedelsverkets läkeme-men som
delskontroll. Däremot kan säga verksamheten än i blygsamattman om
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till hälso-Personalen hör intekonsumentverket.bevakasomfattning av
jämställa medsitt områdevälsjukvårdspersonalen är på attoch utan
kan fallaverksamhet knappastdessaltemativmedicinare, även ansesom

diskde intebestämmelser, såvida överkvacksalverilagensunder ger
sjukdomar.för olikabehandlingsråd och liknandekunderna

behand-altemativmedicinskamedarbetartill deMed hänsyn att som
etablerade hälso- ochinom denverksammaoch inte ärlingsmetoder som

och då verksam-sjukvårdspersonalenochtillhör hälso-sjukvården inte
omfattninghälsokostaffärer i betydandei dessaoch sortimentetheten

dettatillsynsutredningen inte ialtemativmedicinen ämnarnära,står
personal skall hän-dennaförslagframlägga någotsammanhang attom

återkommerUtredningensjukvårdspersonalen.ochhälso-föras till
diskuterar tillsynen överutredningenspörsmål, dåemellertid till detta

verksamhet.altemativmedicinskdem utövarsom
följande förhål-tillsynsutredningen klargöravillavsnittTill sist i detta
sjukvården ochhälso- ochläkemedelshanteringen inomlande. För

föreskrifter och allmännameddeladesocialstyrelsenfinnstandvården av
redanpersonalen tillhör påin dempåhär närmareråd. Utan att -

eller i egenskapvårdinrättningamaanställningen vidgrundval avav
sjukvårdspersonalenochhälso-legitimerad yrkesutövaretillbiträde -

visssammanhang krävsfunktioner i dettañr vissakan nämnas ut-att
avdelningläkemedelsförråd vid påSålunda gällerbildning. t.ex. att en
tjänstgörandeavdelningenförestås den främsta påskall avsjukhusett

legitimerade barnmorskanöverskötaren,sjuksköterskan,legitimerade
undantagsvisÖverläkarenmedicinsk-tekniska assistenten,eller om

kungörelseLäkemedelsverketsföreståndare.attutsett varaannan
sjukvårdsinrättningamavidläkemedelsförsöijningen19907][LVFS om

m.m.
personal bl.a. utförfinns vårdutbildadvårdinråttningamaVid som

läkemedelstillverkning, för framställ-inom områdetarbetsuppgifter t.ex.
och sjukvårdspersona-tillhör givetvis hâlso-dialysvätska. Dessaning av

apotekspersonal.skull betecknasför denlen attutan som

första tillsynslagenbestämning i 12 stycketViss §8.3.5

anledning kommenterainte finner närmareTillsynsutredningen, attsom
möjligheterna till hälso-första stycketi § 4bestämmelserna l attomp.

förevarandeföra yrkesgrupper, vill isjukvårdspersonalenoch sam-nya
i första stycket tillsynslagen,beröra den bestämning 12 §manhang något

sjukvårdspersonalen kanden tillhör hälso- ochstipulerar att somsom
ellerdisciplinpåföljd, såvida vederbörande uppsåtligenåläggas av

och detvad ålegat honom hans yrkesutövningåsidosatt ioaktsamhet som
i vissaringa. bestämmelse har ansvarsären-felet inte är Dennabegångna

frågan tillsynslagens tillämplighet,för avgörandeden använts omav
betydligt vidarebestämning harmärka nyssnämndavarvid är attatt en

denindividinriktad patientvård, i § äromfattning begreppet 1än som
och sjukvårdspersonalensbestämningen området för hälso-centrala av

mindre skarpdenna bestämning bliryrkesutövning, låt att genomvara
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motivuttalandet lagen omfattar alla dem arbetsinsatser krävs föratt vars
vården skall fungera. Frågan är bestämmelsernaatt i § eller de i1om

första12 § stycket skall avgörande för tillsynslagens bestäm-vara om
melser skall tillämpliga i det enskilda ansvarsärendet ellervara om

frågadenna skall bedömas utifrån båda paragrafema.
specialmotiveringenI till tillsynslagen12 § finns inget uttalande som

otvetydigt formuleringen åsidosätter vad åligger honomatt ianger som
hans yrkesutövning bestämmer det område, inom vilket hâlso- och
sjukvårdspersonals handlande förenatär med sådant disciplinansvar, som

Åkan prövas i HSAN. andra sidan finns där inget uttalande motsattav
innebörd.

Läget är alltså det finns åsiktsinriktning enligt vilken bestämmel-att en
i § tillsynslagenl lagens tillämpningsområde, medan dessaserna anger

bestämmelser enligt uppfattning enbart till förär definieraatten annan
den personkrets lagen omfattar.som

förespråkarDe det förstnämnda alternativet hänvisar till special-som
motiveringen till tillsynslagenl § i proposition 1978792220 om sam-
hällets tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. ff.prop. 38s.
Här bl.a. den individuellt inriktade patientvården såsom detanges

förcentrala den enskildes yrkesmässiga handlande i egenskap med-av
lem hälso- och sjukvårdspersonalen. På så sätt enligt dennastyrav
åsiktsriktning patientvårdsbegreppet lagens tillämplighet.

förordarDe det andra alternativet bestämmelserna iattsom anser,
första12 § stycket tillsynslagen och dessas centrering kring frågan om

fel eller försummelse begångna i hälso- och sjukvårdspersonalens yrkes-
utövning, är det är avgörande betydelse för tillsynslagens till-som av
lämplighet i det enskilda fallet. Detta innebär, den enligt l §att som

tillhörlagen denna personal omfattas i all sin yrkesutövning tillsyns-av
lagen. förutsätterMan sålunda här inte yrkesutövningen skallatt vara
knuten till den individinriktade patientvården eller eljest nödvändig för

vården skall kunna fungera, till alltatt handlande denutan ser som
enskilde utför yrkesmässigt, dvs. med användande sina yrkeskunska-av
per.

belysaFör denna fråga ytterligare häratt exempel från rättstill-ettges
lämpningen på denna problematik.

Regeringensrättens beslut den 27 1986maj 1986 ref. 92

Saken En för psykiska besvär sjukhus intagenpå patient avled plötsligt.
Dödsorsaken okänd. Klinisk obduktion därförmåste företagas, vilket
skedde anhörigas vilja. Klagomål anfördesmot häremot. Fråga om
huruvida det ankom på HSAN klagoanmälan.prövaatt

beslutHSANs 1984-06-19 Klagomål rör än vård och behandlingannat
patient. Nämnden ansåg, den därför förhindradatt attav upptavar

ärendet till prövning. Nämnden anmärkte dock enligt 3 obduktions-§att
fårlagen obduktion företagas anhörigas medgivande dödsorsa-utan om
okänd.ken är

beslutKammarrättens 1985-05-10 Socialstyrelsen hade överklagat
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nämndens prövningsrätt inteunder påstående ärbeslutHSAN atts
patientvård. Bestämmelserna i tillsyns-frågor §begränsad till rör 1som

motivuttalanden i anslutning till demföredragande statsrådetslagen och
den personkretsstyrelsens mening enbart avgränsaenligt att somavser
hade intelagen. sådan begränsning statsrådetskall omfatta Någonav

i tillsynsla-i anslutning till bestämmelserna 12 §i sina uttalandengjort
gen.

tillsynslagens tillämpningsområde begrän-förklarade,Kammarätten att
begreppet hälso- och sjukvårdspersonal idefinitionen 1 §genom avsas

rättsligen grundat.Därför beslutlagen. HSANsvar
Socialstyrelsen hade fullföljt sinbeslut 1986-05-27Rgeringsrättens

med hälso-sitt beslut förklarade rättenbesvär hos RR. Italan attgenom
yrkesutövning skall enligt propositionensjukvårdspersonalsoch om

verksamhet tillhör denna42 förstås den någontillsynslagen s. som som
hänvisade till olikaeller medverkar Vidare rättenpersonal utövar att

synnerhetåligganden, i detta fall ifinns personalensföreskrifter om
överläkares skyldighet enligt 10 § 4. allmännabestämmelserna om

obduktion patientföranstalta klinisk närläkarinstruktionen att enom
Eftersomoch obduktionen påkallad. klagomålensjukhuset äravlidit på

klinikchef föranstaltat obduktion,vederböranderiktat sig mot att om
ålåg klinikchefen i dennesåtgärd i yrkesutövningenhade de avsett som

sjukvårdspersonalen. Därför bordemedlem hälso- ochegenskap av av
ärendet.haHSAN prövat

bestämmelser kan tolkasolyckligt tillsynslagens ågivetvisDet är att
för lagens tillämp-i avgörandesidan bestämmelserna l § ärså attena

förstafallet andra sidan reglerna i §enskilda och å så 12lighet i det att
det följande kommer tillsynsutred-bestämmande hårvidlag. Istycket är

problem bör lösas.fram förslag hur dettaningen läggaatt om

överväganden förslag8.4 och

konstatera avgränsningenhar tidigare kunnatTillsynsutredningen att av
tillämpningsområde huvudsakligen förhållan-beror tvåtillsynslagens av

den personkrets lagendels hur bestämmerden, nämligen somman
sjukvårdspersonalen och dels hur definieraralltså ochhälso- manavser,

fall uppgifteråliggandenverksamhetsområden och i förekommandede
gäller. Samtidigt det utredningenpersonal lagen ärför denna somsom

olika bestämmelser lagenolyckligt, tolkningen ipåpekat när tvåavnyss
tillämplighet i ochslutsatser vad beträffar lagensleder till olika ett

anförts i kapitel finns detfall. framgår vad tidigare dettaSom avsamma
företräder uppfattningen lagensvilka denåsiktsriktningartvå attav ena

tillämpningsområde bestäms enbart reglerna i och andral § somgenom
personkretsen och förstahävdar meningen § avgränsat 12 §l attatt

vilket personalensdet verksamhetsområde, inomstycket bestämmer
ord-i den i lagen föreskrivna disciplinrâttsligahandlande kan prövas

detta område blir olikanackdelen ligger iningen. Den stortattstora
tokningsmetoder används.beroende vilken dessapå somav

Tillsynsutredningen, bestämmelserna i tillsynslagenatt omsom anser
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tillhörvilka hälso- och sjukvårdspersonalen uteslutande skall tjänasom
dennasyftet avgränsa personkrets, föreslår det vid sidan dennaatt att av

paragraf iinförs lagen, i vilken de områden för hälso- ochnyen anges
sjukvårdspersonalens handlande lagens bestämmelser gäller. Densom

paragrafen föreslås bli betecknad 1 nuvarande blir§ där-1nya som
med § med de förskjutningar i2 övrigt i paragrafemas numrering som

följd härav. Utredningenblir föreslår också vissa andra justeringar ien
paragrafemas nurnrering. Till detta återkommer utredningen längre fram

detta betänkande. Nyssnämnda förslagi innebär bl.a. den tillhöratt som
och sjukvårdspersonalenhälso- omfattas tillsynslagen endast i denav

vederbörande sitt yrkemån utövar inom område, i den för-som anges
ordade lnya

Tillsynsutredningen har inte för avsikt helt bryta med den teknikatt
för formellaMAK denanvänt avgränsningen begreppet hälso-som av

sjukvårdspersonaloch bestämmelserna kring delsatt centreragenom
personalens arbetsplats och dels det huvudsakliga verksamhetsområdet
patientvård.

tillsynsutredningensEnligt mening bör i förevarande sammanhangman
särskilt uppmärksamma de legitimerade yrkesgruppema, eftersom deras
yrkesutövning omgärdas den särskilda kvalitets- och trygghetsgarantiav

legitimationen Det är också dessa yrkesgruppersom avser. som gene-
rellt ombesörjer de behandlings- och vårduppgifter harsett störstsom
betydelse för patientsäkerheten. Många de legitimerade yrkesutövamaav
har betydelsefulla ledningsuppgifter inom hälso- och sjukvården. För

skull föreslården tillsynsutredningen punkt införs i denatt en ny para-
graf, utredningen i fortsättningen vill beteckna 2 Enligtsom som
denna punkt skall alla legitimerade yrkesutövare tillhöra hälso- ochnya
sjukvårdspersonalen. enlighetI med vad utredningen framhållitnyss
innebär inte detta de legitimerade i all sin yrkesutövning omfattasatt av
tillsynslagen enbart då vederbörande sittutövar yrke inomutan område

i den föreslagna l § tillsynslagen.som anges nya
nuvarandeI § tillsynslagen,1 enligt tillsynsutredningens förslag isom

fortsättningen bör betecknas föreslår2 § utredningen attsom passusen
eller enskilda med bidrag från det allmänna eller efter särskiltav
tillstånd i paragrafens första stycke ändras till1 eller enskildap. av

särskiltefter tillstånd. Skälet härför har utredningen utvecklat iovan
avsnitt 8.3.1.

sistnämnda avsnitt väckteI utredningen också frågan personalenom
landstingskommunalavid de sjukhem till följd äldrevårdsrefor-som av

övertas primärkommunema bör inkluderas i bestämmelserna imen av
paragrafens Utredningen1 har vid sina överväganden denna frågap. av
funnit, i och med sådant sjukhem övertas primärkommunatt att ett av en
upphör det inrättning för vård patienter. Hemmet ingåratt vara en av

ihärefter socialtjänstorganisationen och därutgör särskild boende-en
form. Den personal arbetar vid dessa hem är hälso-attsom anse som

sjukvårdspersonaloch i utsträckning, personal inomsamma som annan
socialtjänsten, dvs. de inär egenskap legitimerad yrkesutövare ellerav

biträde till legitimerad utför hälso- och sjukvårdsuppgifter isom en
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boendeform.förhållande till dem bor i dennasom
tidigare påpekats i 197879220 till hälso- ochSom attanges prop.

sjukvårdspersonalen hänförs vid sjukvårdsinrâttningama verksam-även
direktinte utför vårduppgifter varken eller indirekt ima personer, som

vidtill patienterna. Dit hör dels personal sjukvårdsin-förhållande en
centraladministration med enbart administrativa uppgifter ochrättnings

för stödfunktioner exempelvis lokalvårdaredels de vissasom svarar
Tillsynsutredningen konse-eller hantverkare olika slag. attav menar

blirutredningen föreslagna principernakvensen de att personerav av
sjukvårdspersona-dessa skall tillhöra hälso- ochtillhörande integrupper

omfattas tillsynslagen. det gäller denoch därför heller inte Närlen av
personalen har skälen för dettaadministrativt verksamma närmare

Utredningen vill dock redanutvecklats under rubrik 9.3.1 patientvård.
fullgöraframföra detta undantag inte gäller dem harhär attatt som

uppgifteradministrativa uppgifter vid sjukvårdsinrättningama, då dessa
betydelse för hälso- och sjukvårdens kvalitet och patienternashar direkt

säkerhet i vården klinikföreståndare och chefsöver-trygghet och t.ex.
läkare.

de stödfunktionema det visserligendet gäller nämnda ärNär sant att
röranläggningar felaktigt kanrörrnontör att monterat.ex. genomen

utförorsaka patienter skadas allvarligt, eller Städpersonal sittattatt som
arbete slarvigt därigenom kan framkalla olyckor eller tillbud. detI

bör emellertid lokal, där hälso- och sjukvårdsverk-sammanhanget en
helst. felkopplingsamhet bedrivs, betraktas vilken lokal Ensom som av

i privatbostad åstadkomma skadaelledning vanlig kant.ex. en en samma
ifelmonteringen skett i på sjukhus. Reaktionenettsom om rum an-

gjorda feletledning det bör principiellt densamma oberoendeav vara av
feletfelet begåtts, vilket naturligtvis inte hindrar kan bedömasattvar
förden lokal där arbetet gjordes vård och be-strängare använtsom

handling sjuka eller skadade. Med beslut HSAN tilldelaett attav av
fast erinran,exempelvis anställd trädgårdsarbetare vid sjukhusetten en

torde för övrigt inte individual- eller generalpreventivuppnå någonman
effekt. Tillsynsutredningen vill här vederbörande arbetsgivarepåpeka att

felhar möjlighet beivra eller andra brister i arbetstagarnas yrkes-att
utövning i arbetsrättslig ordning.

detta sammanhang vill tillsynsutredningenI påpeka det kanatt synas
egendomligt för dessa arbetstagare de skall kunna åläggas disciplin-att
påföljd enligt tillsynslagens för förseelseregler i arbetet viden en
sjukvårdsinrättning medan tillfälligt arbetar påen person som samma
arbetsplats och där fullgör uppgifter bestraffninginte riskerar isamma

ordning.samma
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9 Tillsynslagens
tillämpningsområde m.m.

9.1 Inledning
Vid bestämmande omfattningen tillsynslagens tillämpningsområdeav av

förstai handmåste söka besvara frågor Vilka uppgifter upp-treman
giftsområden omfattar hälso- och sjukvården Vilka har attpersoner
fullgöra dessa uppgifter förhållandeI till vilka bedrivs hälso- och
sjukvårdsverksamheten

kapitelI i detta8 betänkande har tillsynsutredningen diskuterat frågan
hur begreppet hälso- och sjukvårdspersonal generellt bör avgrän-settom
och hur denna avgränsning bör komma till uttryck i tillsynslagen.sas

Utredningen har i samband därmed framhållit bl.a. det förhållandetatt
enskild eller viss yrkesgrupp tillhör hälso-att och sjuk-en person en

vårdspersonalen inte behöver innebära den enskilde eller deatt som
tillhör yrkesgruppen i all sin yrkesutövning omfattas tillsynslagen.av
Bestämmande härför bör inom vilket eller vilka uppgiftsområdenvara
inom hälso- och sjukvården vederbörande är verksam. Somsom ovan
påpekats kan enligt åsikt med utgångspunkt i bestämmelserna iman en

tillsynslagen§l tillsynslagen tillämplig endast på hälso- ochse som
sjukvårdspersonalens yrkesutövning i den individinriktade patientvården.
Enligt uppfattning omfattar tillsynslagen i enlighet med be-en annan
stämmelserna i 12 lagen allt§ vad åligger hälso- och sjukvårdsper-som
sonalen i yrkesutövningen. För undanröja den tveksamhet kanatt som
uppkomma lagens tillämplighet i det enskilda fallet har tillsynsutred-om

iningen 8 kapitlet, utöver vad utredningen förordat rörande innebörden
begreppet hälso- och sjukvårdspersonal, föreslagit i tillsynslagenattav

införs i vilkenl de uppgiftsområden inom hälso- ochen ny anges
sjukvården, inom vilka hälso- och sjukvårdspersonalens handlande
omfattas tillsynslagen. Enligt utredningens uppfattning skall sålundaav
ifrågavarande bestämmelser i 12 § tillsynslagen i fortsättningen inte äga
den betydelse för frågan lagens tillämplighet, i vissa fall iom som
hittillsvarande praxis tillmätts dem.

detta kapitelI diskuterar utredningen vilka områden det gäller och
vilka uppgifter för hälso- och sjukvårdspersonalen ingår i dem.som
Utredningen vill framhålla, denna uppräkning inte här kanatt göras
fullständig får principuttalande,utan kan tjänamest ettses som som som
vägledning för tillämpningen. Denna diskussion kommer iatt utmynna
ställningstaganden innebärande också vissa verksamheter och uppgif-att

för närvarande inte omfattas tillsynslagen,ter, förs in undersom av
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sjukvårdspersonalen ochhälso- ochDiskussionen berör ocksålagen.
Också härsjukvårdspersonalens åtgörandenvilka hälso- ochdem avser.

gällande ord-förhållande till denbli fråga ändringar ikan det nuom
såväl utvidg-tillsynsutredningens förslag betydakanningen. På så sätt

tillämpningsområde. Utred-inskränkningar i tillsynslagensningar som
område isin diskussion avgränsningen dettaningen avslutar avom

vissa yrkesgruppers ochvilket diskuterarkapitel 10, i utredningen
förutsättningförhållande till tillsynslagen. allmänverksamheters Som en

förändringar härutinnan, tillsynsut-diskussionen gäller, deför att som
för tillsynslagensbehövliga, skall ligga inomredningen ramenanser

härom avsnittsyfte 7.4.se

9.2 viktiga bestämmningarNågra
följan-tillsynsutredningens i detviktig utgångspunkt förEn resonemang

sjukvårdspersonalens yrkes-det här fråga hälso- ochde ärär att om
bestämning emellertidhälso- och sjukvården. Denna ärutövning inom

personalens hand-omfattning tillinte avsedd begränsa tillsynslagensatt
sjukvårdsorganisationen, dvs. inom den allmännahälso- ochlande inom

och sjukvård bedrivsenskilda hälso- och sjukvården. Hälso- påoch den
ofta inslagolika håll utanför organisation och dådennamånga ettsom

helti vid sidan verksamhet medservicekaraktär eller ett annatav enav
härpå kanhuvudsyfte liälso- och sjukvård. exempel nämnasän Som

sjukvård meddelasföretagshälsovården, Skolhälsovården, hälso- och som
och inom verksam-kriminalvården, militärväsendet, socialtjänsteninom

psykiskt utvecklingsstörda. Tillsynsut-med särskildaheten omsorger om
yrkesutövningföreslår sjukvårdspersonalensredningen hälso- ochatt

tillsynslagen, alltid skallinom uppgiftsområde, i den §langes nyasom
sjukvården, och i vilkeninom hälso- och näräga oavsettmm var,anses

sjukvårdspersonalen fullgör uppgif-ställning den tillhör hälso- ochsom
fråga.iterna

ochviktig bestämning dem föremål för hälso-ärEn annan avser som
endast patien-sjukvårdspersonalens yrkesutövning, dvs. för närvarande

bestämning vad skall förstås med ordet patientklarNågontema. av som
197879220.finns sig betänkande eller i propositioninte i MAKsvare

åtskillnad mellan vård-förefaller i och för sig naturligtDet göraatt
enskildedensökande och patient, varvid utgångspunkten är näratt

kroppsskadaindividen faktisk eller befarad sjukdom,på grund etc.av
kontakt med läkare,vänder sig till eller eljest kommer i t.ex. enen

och graden besvä-tandläkare eller disktriktssköterska för att artenen av
han vårdsökandeskall bli fastställda och vid behov åtgärdade är menren

etablerats och vederbörande blirblir patient och med kontakteni att
föremål för várddtgärder.

patient exkluderas deMed detta synsätt på begreppet annansom av
söker kontakt hälso- och sjukvården, ñr genomgåorsak med t.ex. att en

emellertidhälsokontroll. 1978792220 framhållsallmän I proposition att
arbetsuppgifter förebyggande karaktär sådanaexempelvis somav -

densjukvårdspersonalens skyldigheter meddela vårdhälso- och att
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hälsokontrollerade, åt eleverna anställda.resp.
regeringens propositionI 19818297 Hälso- och sjukvårdslag, m.m.

har patientbegreppets innebörd preciserats på sätt. I dennaett annat
proposition uttalades. 49 det föredragande statsrådet följande i anslut-
ning till diskussionen patientens ställning i hälso- och sjukvårdenom

har valtJag genomgående använda begreppetatt patient beteck-som
ning för den enskilde i hans kontakter med hälso- och sjukvården.

betyderDetta den enskilde är patientatt variatt oavsettanse som
orsaken till kontakten med hälso- och sjukvården ligger eller åtgärderna

anledning kontakteni består. Denna definition kan emellertid miss-av
förstås eftersom den skulle kunna innebära patienten närståendeatt en

i denna sin egenskap kontaktar hälso- och sjukvården, dåperson, som
också blir betrakta patient.att som

Tillsynsutredningen föreslår därför med börpatient förståsatt varje
enskild i kontaktvarje denne har med hälso- och sjukvårdenperson som

frågor beröri hans hälsotillstånd. Vederbörande är sedanegetsom
patient så länge denna kontakt Det är härmed klart patientattvarar. en

avlider i hälso- och sjukvården upphör patient i och medattsom vara
dödens inträde.

anfördaDet innebär enskild söker hälso- och sjukvårdenatt som -
ellerinom hälso- och sjukvårdsorganisationenutom eller införs dit för-

erhålla undersökning, vård och behandling för sjukdom,att kroppsskada
liknanadeeller blir patient i och med kontakten etablerats. Det äratt

emellertid inte nödvändigt den enskilde personligen uppsökeratt och
träffar läkare, sjuksköterska eller tillhör hälso- ochen annan som
sjukvårdspersonalen för vårdsökanden skall betecknaatt attvara som
patient. Det tillfyllestär den enskilde i telefonsamtal medom t.ex. en
sjuksköterska i jourverksamheten sjukhuspå sina besvär ochett anger

sjuksköterskan får de upplysningar och de råd hon bedömer erforder-av
liga. I det ögonblicket denär enskilde beteckna patient,att oavsettsom

han sedan handlar i enlighet med de upplysningar han fått eller deom
råd han erhållit. Detsamma gäller exempelvis då tillhör apoteks-en som
personalen disköver kund behandlingsråd eller rekommenderarger en

förvisst den åkomma kundenpreparat sig lida Denuppger av. som
hälso-uppsöker och sjukvården för få sin hälsa undersökt föratt att

läkarintyg krävs för utfåt.ex. ett körkort är i det lägetatt ettsom att
patient. Men den enskildes ställning patient kan görasse som en som

gällande även efter det viss vårdepisod avslutats,att dent.ex.en om
vårdats i hälso- och sjukvården för viss arbetsskada och efter detsom en

han blivit medicinskt färdigbehandlad, återvänder till den behandlande
läkaren och ber intyg han behöver förett utfå arbetsskade-attom som
ersättning. Läkaren utfärdar då intyget på grundval sin behandlingav av

enskildeden patient.som
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9.3 Uppgiftsområdena
Patientvård3.1

god hälsa ochför och sjukvården enligt 2 § HSLMålet hâlso- är en en
bestämmelsevillkor för hela befolkningen. motsvarandevård lika Enpå

Ävenfinns i tandvårdslagen. dessa mål-tandvården 2 §avseende utan
vården och behandlingen patienterdet självklartbestâmningar är att av

sjukvårdsverksamheten. därförhålso- och Det årdet centrala iär natur-
i bestämmelserna i nuvarande § tillsynsla-lagstiftaren valt lligt attatt

patientvården.sjukvårdspersonalens anknytning tillhålso- ochangegen
vid sjukhus och andrastycke talas personalparagrafens förstaI 1 omp.

och styckes 2 vissaför várdinrättningar patienter avserav samma
meddelar vård och dem biträderdt patienterlegitimerade som ensom

första stycke och finnsvården. paragrafens 3 4legitimerad Ii pp.
sådan direkt angivelse det är uppenbartvisserligen ingen attmen apo-

medverkar i vården patienter itekspersonalen 3 ocksåp. attgenomav
vård och behandling tillverka eller beredaförekommande fall för deras

fall socialstyrelsen med stödläkemedel I deoch leverera m.m. av
tillsynslagen ochbemyndigande första stycket 4 3 §regeringens l § p.

med vissa bemyndiganden för socialstyrel-förordningen 19857961 p.
till hälso-föreskrifter anslutit vissa yrkesutövaremeddela m.m.attsen

styrelsen i sina föreskrifter rörande demsjukvårdspersonalen haroch
Alarmering ochviss personal vid SOS AB SOSFSSOSFS 19873 --

personal, då deangivit de tillhör dennaarbetsterapeuter198723 att-
inom området vård patienter.fullgör uppgifter av

föregående redogjort för vad enligtTillsynsutredningen har i det som
specialmotiveringen till till-1978792220 införda §den i proposition 1

förstås med uttrycket vård patienter. Utredningen villsynslagen skall av
såväl förebyggande åtgärdererinra bestämningenhär att avser somom

vård behandling sjukdomar och kroppsskadorundersökning, och av
skall viss individ elleroch vårdåtgärdernaatt avavse en gruppm.m.

utredningen bör patient-individinriktad patientvård. Enligtindivider -
framdeles individrelaterade förvårdsuppgifterna även att persona-vara

omfattas tillsynslagen. Därmedvid fullgörande dem skalllen avav
från tillämpningsområde,exkluderas allmänt inriktade åtgärder lagens

samhällsinriktade förebyggande åtgärder ägert.ex. som rum genom
hälsoskyddsnåmndemas försorg. En fördelarna medmiljö- och attav

svårigheterpatientvården individinriktad det sällan kan uppståär är att
identifiera i disciplinprocessen eller när det gäller avgöraattatt parterna

i det enskilda fallet behörig anmälan tillfrågan är göraom vem som
fall hälso- sjukvârdspersonals fel ellervid förekommande ochHSAN av

yrkesutövningen.försummelse i
tillsynsutredningen tidigare påpekat de egentliga vårdupp-ärSåsom

gifterna hälso- och sjukvårdspersonalen har företasådana attsom
indirekt förhållande patienten i förebyggandeantingen direkt eller i till

syfte eller för utreda, diagnostisera, vårda och behandla patienten,att
för bota eller lindra sjukdom eller kroppskadaatt m.m.

vårduppgifter företas direkt i förhållande till patient, förTill de som en
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bota eller lindra sjukdom eller kroppskada eller för utföraatt att en
förlossning, abort, sterilisering hör alla de undersökningar påen en
patienten krävs för fastställa hans hälsotillstånd, för ställaatt attsom
diagnos, val behandlingsåtgärder och alla de ochvård- behandlingsåt-av

råd till patientengärder, krävs för patientens behandling,m.m. som
omvårdnad och eventuella eftervård. uppräkning inteDenna anspråkgör

fullständig får exempel alla de vårduppgifteratt utanvara ses som
ingår i det direkta vårdarbetet med patienter.som

åtgärderTill företas indirekt i förhållande till patienten hör intesom
bara de analyser från denne utförs laboratorier förpå attav prov som

sjukliga förändringarutröna och liknande, röntgenundersökningar och
tolkning röntgenbilder och sådana undersökningar vävnadsprovav av
från patienten, i syfte utförs sjukhusenspå patologavdel-som samma
ningar också exempelvis sådana bandagearbeten, bandage-utan som en

utför, ellerarbetare tandproteser och liknande tandmaterial, som en
tandtekniker tillverkar, till viss patient efter läkares tandläkaresen resp.
direktiv och anvisningar.

Till förebyggande åtgärder hör vaccinationer och sådana under-t.ex.
sökningar företas barnssmå och blivande mödrars hälsa ochsom av
sådana hälsoundersökningar denutgör medicinska grunden försom
sådant läkarintyg, krävs för patienten skall få komma i åtnju-attsom
tande viss förmån, för söker förtidspension, fört.ex.av en person som

asylsökande söker uppehållstillstånd här i landet, och för demen som
önskar erhålla körkort eller flygcertiñkat. Det krävs inte sådanaattsom

hälsoundersökningar äger i liälso- och sjukvårdsorganisationen. Ettrum
exempel på sådant fall är, när läkare hos vämpliktsverket iett en sam-
band med inskrivning värnpliktiga undersöker dem och bedömerav
huruvida den enskildes hälsotillstånd är sådant han skall kunnaatt
fullgöra värnplikt eller inte. Också i dessa fall det frågaär om en

falleråtgärd, inom området patientvård. Vederbörande undersökan-som
de läkare omfattas i denna situation tillsynslagen.av

är uppenbart den individinriktadeDet patientvården är det centralaatt
uppgiftsområdet inom hälso- och sjukvården. Det är emellertid enligt
utredningens uppfattning viktigt söka komma till klarhet huruvidaatt om

patientvårdmed skall förstås enbart den yrkesmässigt bedrivna vård-
verksamheten. Vad beträffar denna fråga kan följande förhållanden
påpekas.

förekommer inteDet sällan i synnerhet läkare konsulterasatt av perso-
i sin dagliga omgivning, goda värmer och arbetskamrater.t.ex.ner

kanLäkaren komma skriva eller råd till den godeatt ut ett recept ge
eller allmänvännen göra bedömning dennes medicinska besvär.en av

förutsätts därvidDet konsultationen är gratis väns tjänst, heltatt en-
enkelt. Det förefaller också naturligt läkare undersöker ochatt en
behandlar sina anhöriga under premisser. En situa-egna samma arman
tion kan läkare eller vårdutbildad, råkarattvara en annan som vara
tillstädes, griper in för med sitt yrkeskunnande hjälpa någonatt som
skadats vid bilolycka eller blivit allvarligt sjuk allmänpå plats.t.ex. en
Frågan är handlandet i sådana fall bör omfattas tillsynslagen.om av
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diskussionen fråga har hävdats detI den allmänna denna bl.a. attom
finnas frizon för handlande, i vilken visserli-skulle läkares läkarenen

eller bör bortse från kunskapsbakgrund, där haninte kan sin mengen
inte formellt kan ställas till för följderna uttalade åsikter inomansvar av

för rättigheter. Det har också gjorts gällandegränsen attgemene mans
tillfälle inte till undersökning, råd avgives i sådantär ettom ges som

sammanhang inte yrkesmässigt råd eller yrkes-att ettanses som en
föreskrift, möjliggörsmässig läkaren vidtagit åtgärder som avmen om

hans speciella yrkesprivilegium legitimationen, skrivat.ex. attsom
eller utfärda remiss, bör han handla yrkes-ut ett recept anses somen

man.
skisseradeDet emellertid svårt komma från, i deär att att man ovan

vid-och liknande situationer har vård i detta ordsgeren person som -
bemärkelse ellerstråcktaste och äremottaren annan person, som-

föremål för vårdåtgärder, fråga föreligger dåde det är Detsom om.
relation från detmed andra ord vårdande-patient. Om bortser atten man

sig princip inteinte fråga betald tjänst, skiljer situationen iär såom en
privat-från vad dagligen och stundligen sker sjukhus, ipå ett ensom

tillämpliga.läkarmottagning då tillsynslagens bestämmelser är Ietc.,
regler tillhörden den vårdgivande i enlighet med tillsynslagensmån

hälso- och sjukvårdspersonalen i sin normala yrkesutövning, upphör inte
för legitimerade, då vederbörande yrkes-denna dem är ärstatus som

sin fritid. fritidspraktikema exempel hårpå.verksamma på De s.k. är ett
de betalt för sina tjänster eller inte torde från formell synpunktOm tar

förbju-sakna betydelse. finns för övrigt ingen bestämmelseDet som
der läkare betalt i sjukvårdande verksamhet fritid.på Dent.ex. att taen

tillsynsutredningen formulerade definitionen begreppetav ovan av
enligt mening också tillämpas ipatient skall tillsynsutredningens vän-

tjänstfallen och liknande situationer.
fråga hälso- sjukvårdspersonalens handlande iEn år ochannan om

i hälso- och sjukvår-sådana fall, diskuteras, bör ägasom anses rumnu
meningden och därmed omfattas tillsynslagen. Enligt utredningensav

talar övervägande skäl härför. bör dock endast gälla åtgärderDetta av
legitimerade och med dem likstållda dvs. de innehar s.k. förord-som
nandebehörighet, eftersom legitmationen sådan avsedd utgöraär attsom

särskild garanti säkerheten i yrkes-ñr kunnandet, kvaliteten ochen
legitimeradutövningen. garanti bör gälla och närDenna oavsett var en

i förhållande till enskild dåvidtar hälso- och sjukvårdsåtgärd somen en
är betrakta patient.att som

ambulans- och sjuktrans-Till patientvårdsområdet hör också helt klart
samband sådanaoch de vårdåtgärder vidtas under och i medporter som

ambulanspersona-ambulanssjukvård. Det skall påpekastransporter att
ofta har den plats där den skadade eller sjukelen mycket redan påatt

inteavhämtas fullgöra vårduppgifter ofta första-hjälpen-karaktâr ochav
uppgifter ocksåsällan livsuppehållande Utöver dessa måste annatart.av

områdethandlande i samband och under ingå imed transporterna anses
patientvård.

finns flertal hälso- och sjukvårdspersonalen,Det åligganden förett
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inte består i vårdåtgärdnågon skall fullgöras direkt ellersom som
indirekt i förhållande till patienten. emellertidDet är uppgifter som

fullgöras förmåste hälso- och sjukvården skall fungera och haratt som
betydelse för patienternas vård och behandling och säkerhetstor i

vården. Vissa dessa uppgifter ligger så nära patientvården, deattav
ingåmåste i detta uppgiftsområde. Som exempel uppgifterpåanses av

detta slag kan skyldighetennämnas föra patientjournal. Den be-att
tydelse joumalföringen har för patientens vård och behandling behöver
här inte betonas. deFörutom joumalföringspliktiga medverkar läkarsek-

i joumalföringsarbetet.reterare
Däremot torde skyldigheten förvara joumalema på sådant desättatt att

inte kan åtkommas obehöriga generellt inte ingå i begrep-settav anses
patientvård. Hur journalema förvaras saknar emellertid inte be-pet

tydelse från vårdsynpunkt. Om sekretessen inte fungerar kan patientens
förtroende för vården svikta och journal på grund otill-t.ex.om en av
fredsställande förvaring förkommer kan behandlingen patientenav
försvåras. Försummelse när det gäller joumalförvaring bör därför kunna
prövas HSANav .

Enligt tillsynsutredningens mening bör i fortsättningenäven vägran att
sjukjournalutlämna från hälso- och sjukvården inte falla under HSANs

prövning. Skälet härtill år rättelse möjligär vinna andrapå vägar.att att
fråga sjukjoumalerI förs inom den allmänna hälso- och sjuk-om som

vården gäller sekretesslagens 1980100 bestämmelser med de möjlig-
heter till överklagande följer härav 15 kap. sekretesslagen.sesom

Enligt 15 kap. andra6 § stycket sekretesslagen ankommer det den,på
enligt arbetsordning eller särskilt beslut för vårdensom ansvarar av

handlingar hos myndighet, i första hand frågapröva vissatten om
handling skall utlämnas till enskild Om överför be-en person. man
stämmelsen till den allmänna hälso- och sjukvården är den har dettasom

i regel läkare i ledande ställning t.ex. motsvarande tidigareansvar en
klinikchef. Om denne vägrar lämna den begärda handlingen hanärut
skyldig, sökanden begär det, hänskjuta utlämnandefrågan tillattom
myndigheten, dvs. närmast hälso- och sjukvårdsnämnden, eftersom

myndighetsbeslutendast kan överklagas. Sökanden skall underrättas
härom. Försummar den ansvarige lämna denna underrättelse kanatt
försummelsen efter anmälan till prövning HSAN Beträffandeupptas av .utlämnande sjukjoumaler, finns i enskild hälso- och sjukvårds-av som
verksamhet gäller bestämmelserna i patientjoumallagen12 § 1985562.

denOm är ansvarig för journal i enskild vård joumalenattsom anser
eller del därav inte bör lämnas han enligtär dessa bestämmelserut,
skyldig med yttrande överlämna frågan till socialstyrelsenatt genast eget
för prövning. I fråga överklagande styrelsens beslut gäller be-om av
stämmelserna 15 kap. sekretesslagen.

Tillsynsutredningen vill här också fästa uppmärksamheten på använd-
ningen inom hälso- och sjukvården telefaxapparater för utbyteav av
infommation. Då detta informationsutbyte ofta innefattar uppgifter om
enskilda patienter måste naturligtvis denna användas ochapparatur
telefax meddelandena handhas och förvaras på sådant sätt upplys-att
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ningarna inte kommer i obehöriga händer. felaktig hantering kanEn
också innebära behandlingen patienten försvåras. Fel elleratt t.ex. av
försummelse från hälso- och sjukvårdspersonalens sida i förevarande
hänseenden bör därför kunna till prövning i HSAN.upptas

Beträffande vissa andra anknytningen till patientvårdsom-uppgifter är
rådet tveksam. I del fall ligger uppgifterna klart utanför dettaenmer
område därför de gäller åligganden i förhållande till sjukvårds-attt.ex.
huvudmannnen.

fråga intresseEn gäller hälso- och sjukvårdspersonalensannan av
i samband med skrivandet och hanterandet Vad iintyg.ansvar av som

följande intyg i fråga utlåtandendet sägs gäller också läkare,om om av
tandläkare etc.

Mycket ofta i samhällslivet fordras intyg den enskildes hälsotill-om
stånd, för denne skall utfå körkort, erhålla förtidspension ellert.ex. att
erhålla medicinsk behandling. Avsikten med intygen oftastviss år deatt
skall ingå i underlagsmaterialet för beslut berör den enskilde ochett som

skall fattas myndighet. granskas och bedömsIntygent.ex.som av en
därför oftast medicinskt sakkunniga, anlitas beslutande.denav som av

Skriftliga intyg och utlåtanden utfärdas också för styrka talanatt parts
domstol. frågavid förhandling i Det kan intygt.ex.vara om om en

förälders lämplighet vårdnadshavare i vårdnadstvist eller ettsom en
skadorutlåtande i mål sexuellt övergrepp.omom

fråga baraSådana intyg det här utfärdas inte läkareär utansom om av
också andra yrkesutövare, psykologer. avfatta intygAtt ärt.ex. ettav
viktigt och grannlaga inslag i hälso- och sjukvårdspersonalens yrkes-
utövning. Som exempel på författningsbestämmelser gäller utfär-som
dande intyg inom hälso- och sjukvården kan här de finnsnämnasav som
i allmänna läkarinstruktionen. bestämmelser3 § 4 Dessa är allmänp. av
karaktär och inskärper betydelsen iaktta ochatt samvets-av omsorg
grannhet i sammanhanget. Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 198125
för hälso- och sjukvårdspersonalen avfattande intyg inne-om av m.m.
håller bestämmelser i Bl.a. betonas i dem intygsut-ämnet. attnoggranna
färdaren skall tillse endast uttala sig förhållanden,att omnoga som
denne har tillräcklig kännedom förutsätts den utfärdarDet attom. som

har haftintyg sätt eller har personlig kontakt i sin yrkes-på något
utövning med den intyget gäller, i relationen läkare-patient.t.ex.som

grundas intygen personlig undersökning den enskildeSom regel på en av
intyget kan baseras också material.på annatavser, men

olika ändamål för vilka intygen utfärdas saknar intresse för denDe
fortsatta diskussionen. själva vilket material för intygenDet är sättet på

användandet detta material vid avfattandet intygsamlas och av av som
försaken gäller. På läkare behandlingensätt t.ex.samma avsom en en

viss patient införskaffar härför erforderliga uppgifter rörande patienten -
från patienten själv, personlig undersökning, upplysningargenom genom

joumalhandlingar samla tillräckligtfrån tidigare har denneetc. att-
grundmaterial för kunna avfatta intyg rörande patienten. självaIatt
verket sålunda fråga åtgärder det slag ingår i den indi-är det somom av
vidinriktade patientvården. Härtill kommer förutsättningen denatt som
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utfärdar intyg rörande viss fullgörett denna uppgift deten person, av
skälet han i sin yrkesverksamhet har tillgångatt till de uppgifter rörande

hälsotillstånd, vård och behandling, utgör underlag ñren persons som
intyget och det kunnande krävs för den medicinska bedömning in-som

skall innehålla i förhållande till desstyget ändamål. dessaAv skäl bör
enligt tillsynsutredningens mening också hälso- och sjukvårdspersonalens
utfärdande intyg och utlåtanden ingå i patientvården ochav anses
omfattas tillsynslagen.av

I detta sammanhang skall påpekas, när läkare sjukskrivaatt en en
patient, utfärdar han i själva verket intyg för försäkringskassansett
bedömning patients till sjukpenning.rått Läkaren har vidav att ut-
färdandet sådana intyg följa föreskrifterna i SOSFSatt 198125 ochav
omfattas vid fullgörandet denna uppgift socialstyrelsens tillsyn ochav av
bestämmelserna i tillsynslagen. Däremot omfattar lagen inte ersätt-
ningsfrågor, läkare tagit felaktigt betaltt.ex. patienten.om en av

Vad gäller fast än uppenbartsagts också i fråga avfat-nu mer om- -
tande skriftlig information inom hälso- och sjukvårdenav annan t.ex.
utfärdande remisser.av

Vad beträffar bedömningen innehållet i intyg eller utlåtan-ett ettav
de, då denna bedömning görs den till vilket detta är riktat och vadav

åtgärderangår vidtas denne i anledning intyget ställer sigsom av av
saken annorlunda. Avgörande är då det syfte i vilket intyget är avsett att
användas. Har intyget utfärdats därför den intyget gäller vill styrkaatt
sin lämplighet exempelvis vårdnadshavare i tvist vårdnadensom en om

barn eller bilförare för erhållande körkort, görs den medi-av som av
cinska sakkurmigbedömningen intygets innehåll och utlåtandenav
däröver uppenbarligen inte i patientvårdande syfte. Avsikten med intyget
är i dessa och liknande fall inte i varje fall inte primärt denatt- -
intyget skallgäller undergå viss medicinsk behandling.t.ex. Bedöman-
det ochintyg utlåtanden och åtgärder i anledning intyg,av ut-av som
färdats inom hälso- och sjukvården bör därför enligt tillsynsutredningens
mening inte falla under tillsynslagen. Undantag härifrån bör gälla, då
intyget riktatär till någon inom hälso- och sjukvården och under-avser
sökning, vård eller behandling den intyget gäller. Den till vilkenetc. av
intyget är riktat förutsättes utföra vårdåtgärd fortsatt behandlingt.ex.en

rådeller till den behandlande. sistnämndaI fall bör sålunda också be-
dömningen och vidtagandet åtgärder i anledning intygets innehållav av
omfattas tillsynslagen.av

finnsDet anledning här också beröra den situationen,att i vilken
tillhörnågon hälso- och sjukvården uppträder i rätten vittnesom som

eller sakkunnig. Tillsynsutredningen har i det föregående hävdat, att
utfärdandet skriftliga intyg och utlåtanden avsedda företes i rättenav att
omfattas tillsynslagens bestämmelser. När vittne avlägger sittav ett
vittnesmål eller sakkunnig sakkunnigutlåtande under muntligaettavger
förhandlingar i rättegång situationenär enligt utredningens uppfattning
annorlunda, eftersom såväl vittnet den sakkunnige uttalar sig undersom
ed. dessa fallI bör de förpliktelser och konsekvenser förenadeårsom
med avläggande ed tillfyllest. Klagomål vittnesmål och sakkun-motvara
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därmed inte HSAN.fall skulle prövasi sådananigutlåtande av
patientens hälsotill-utredningi samband medutfärdasRemiss avsom

redan tidiga-och behandling ärfortsatta vårdför dennesstånd eller som
regler.tillsynslagensbör omfattasåtgärd ocksåpåpekats, avsomenre

full-administrativa uppgifterocksåsjukvårdenhälso- och måsteInom
direkt ibudgetfrågor, fullgörsuppgifter,dessadelgöras. En t.ex.av

uppgiftsområdetingå ioch kan intehuvudmannenförhållande till anses
vidhuvudsak personalenåligger iuppgifterpatientvård. Dessa en

emellertid inomfinnscentraladministration. Detsjukvårdsinrâttnings
berör vårdenadministrativa uppgifterocksåsjukvårdenochhälso- som

tillsynslagen. Detbör omfattasfullgörandet demsådant sättpå att avav
beträffande andrabetydelseavgörandediskussiondenna äri avsom

göromålen.administrativadeockså i frågaarbetsuppgifter gäller om
indirekt, haruppgifterna, direkt elleradministrativadedetKan sägas att

ioch säkerhettrygghetkvalitet och patienternasför vårdensbetydelse
exempel såda-patientvårdsområdet. påSomhänföra tillvården deär att

vård-arbetsuppgifternafördelningen pååligganden kan nämnas enavna
sjukvårdenarbetsuppgifter hälso- ochinomdelegeringenhet och av -
uppgiftsåväl den delegeratskall påminnasvarvid att somenom som

uppgiften bär sittdelegeradeoch fullgör denden emottar ansvarsom
uppgifter dennaexempel andrapåSOSFS 1980 100. Somhärför se av

för utförandeutarbetande rutinerkanadministrativa karaktär nämnas av
situationen någonligger denmedicinska behandlingar. Näraolika attav

personal ellereller instruerahar handledavårdpersonalen att nyav
för hur hanVederbörande bär sittvårdavdelning.elever på ansvaren

också sig förvissadoch bör göravilka råd haninstruerar, attetc. omger
upplysningama, rådenlämnadehandleder har förstått dehanden som

sittbär motsvarande sätthandleds, får råd påDenetc. ansvarosv.som
arbetsuppgifter dennaytterligare exempel påsammanhanget. Somi av

med uppgif-göromål förenadekan de äradministrativa nämnasart som
Slutligen kanläkemedelsförråd Vårdenhet.påförestå ettter att en

för densig uttryck iledningsansvar,detnämnas ansvarettarsom
det måsteutrustningen sjukhus ochmedicin-tekniska ansvar som

återanvändning.instrument föroch steriliseringför rengöringfinnas av

avlidnaOmhändertagande9.3.2 av

sjukvårdshuvud-laglig skyldighet förför närvarande ingenfinnsDet
Ändåsjukvårdsinrättning.avliditomhänderta den påmännen att som en

faststäl-uppgifter fullgörsregelmässigt varvid olika såsomdettagörs att
obduktion ochfall kliniski förekommandedödsorsakenla t.ex. genom

bisättningkropp i avvaktanförvara den avlidnes påiordningställa ochatt
uppgifter, inte fullgörsflertalHärtill kommeroch begravning. ett som

döds-ändå föranledsförhållande till den avlidnedirekt i avmen som
utfärdaadministrativdel demfallet. En är art, t.ex. attrentavav

närstående,den avlidnesriktar sig i första hand tilldödsbevis. Andra
dessinformationdödsfallet och lämnameddela demt.ex. att omom

konfronteras med och hardet personalen förstorsak. Ofta är attsom
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hantera de närståendes reaktioner.
Ett särskilt läge uppstår då fråga är omhändertagande avlidnaom av

organdonatorer. Utöver de åtgärder hälso- och sjukvårdspersonalensom
normalt vidtar, då patient avlidit, har personalen här tillse denen att att
avlidnes kropp, i avvaktan på donationsingreppet, hålls i sådan kondi-
tion, det donerade inte bliratt otjänligt förorganet transplanta-ett avsett
tionsändamål. Det donerade måste sedanorganet med minstatas ut
möjliga åverkan på den avlidnes kropp och på sådant sätt inteatt organet
skadas. Förvarandet därefter och tillorganet transportenav mottagaren

uppgifterär måste fullgöras med iakttagande höga gradsom av samma
Det måste förutsättas de åtgärder det häratt är frågaav omsorg. som

utförs under iakttagande tillbörlig hänsyn till den avlidne ochom av
Åtgärdernasdennes närstående. primära syfte dockär behandlingen av

svårt sjuk patient. För den skull torde dessa åtgärder kunna betraktasen
fallande inom området individinriktad patientvård. Något ärendesom

rörande detta förfarande har inte varit aktuellt för behandling i HSAN
borde kunna till prövning där, likavälupptas fel ellermen t.ex.som

försumlighet vid förvaring blod för transfusionsändamål.av
skallDet i detta sammanhang i enlighet med bestämmelser-noteras, att

i 7 andra§ stycket transplantationslagen 1975190 får, oäker-na om
het råder den avlidnes inställning härtill, inte från dennesom tasorgan
kropp för behandling patients sjukdom eller kroppsskada.av annan
Ingreppet får emellertid utföras nära anhörigs medgivande tillom
åtgärden först inhåmtats. Skyldigheten inhämta sådant medgivandeatt är
inte patientvård, dikteras hänsynen till den avlidnes integritetmen av

deoch närstående önskemål. denI tillsynslagenmån enligt utredningens
förslag kommer omfatta hälso- och sjukvårdspersonalensatt yrkes-
utövning vid omhändertagandet avlidna och bemötandet närståen-av av
de till avlidna inom hälso- och sjukvården, bör enligt tillsynsutredning-

mening också underlåtenhet iaktta ifrågavarande föreskriftatt iens
transplantationslagen kunna till prövning i HSAN.upptas I sådana fall
bör också vederbörande närstående tillerkännas anmälningsrätt. Vad nu

bör gälla alla sådana åliggandensagts hälso- och sjukvårdspersona-som
len har fullgöra vid eller i sambandatt med omhändertagande av av-
lidna, förutsatt den närstående kan åberopaatt honom i lag elleren
förordning tillförsäkrad irätt sammanhanget.

Orsaken till tillsynsutredningen enligt sinaatt direktiv har övervägaatt
hälso- och sjukvårdspersonalens handlande vid omhändertagandetom av

avlidna inom hälso- och sjukvården skall omfattas tillsynslagen, tordeav
ligga i den tveksamhet, råder lagens tillämplighet i dessa fall.som om

Tillsynsutredningen har hälso- och sjukvårdspersonalensnoterat att
handlande vid omhändertagande avlidna endast sporadiskt är regleratav

författningsbestämmelser. Sådana regler finns detnär gällergenom
administrativa rutiner i sammanhanget, vid utfärdande dödsbe-t.ex. av
vis. I transplantationslagen 1975 190 och obduktionslagen 1975191
finns bestämmelser vad viss hälso- och sjukvårdspersonal harom att
iaktta i sådana sammanhang. Någon övergripande bestämmelse om
hälso- och sjukvårdens åligganden vid omhändertagande avlidna ochav
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finns inte i HSL.närståendebemötande dessasav
tillsynslagen börfråganbedömatillsynsutredningen harNär att omnu

yrkesutövning inomsjukvårdspersonalensochtillämplig hälso-påvara
sjukvår-hälso- ochavlidna inomomhändertagandeuppgiftsområdet av

med undantagfinnsföljande. Detutredningen konstaterakanden -
avlidnasrealiserandetsamband medåtgärder iför vissamöjligen av

kvalitetskravellersäkerhets-inga medicinskaorgandonationer som-
disciplinansvarpersonalensutvidgningmotiv för denkan utgöra somav

devid utförandefrågastället detfråga ärIdet här är att avomom.
bjuderdödensvördnad närvarobesinna denhäruppgifter somavsessom

Enligt bestämmel-medmänsklighet.och allmänpietet, hänsynvisasamt
bedrivande bygga påsjukvårdensochskall hälso-i HSL2 §serna a

tillsynsutred-finns enligtintegritet.patienternas Detrespekt förbl.a.
integritetskravtanken dettamotsägelsefullt iingetmeningningens att

dödeslänge denavlidit och såefter patientendetskall gälla även att
föravlidna böromhändertaoch sjukvården.inom hälso- Attkropp finns

behandlingsverksamhetochförhållande till vård-iövrigt inte ses som en
vidtas medsjukvårdenhälso- ochåtgärder inomuppgift. Deapart som

verksam-naturligt led idärför betraktaavlidnes kropp ärden ettatt som
de allra flestadet alltjämt är såockså påpekasheten. börDet attatt

omhändertaUppgiftensjukvårdsinråttning.sina dagar påslutar atten
såväl kvalitativsålunda frånsjukvårdeninom hälso- och måsteavlidna

då ocksåbetydelsefull. börDetsynpunkt bedömaskvantitativ somsom
disciplinan-för prövningansvarsnämndenmöjligt kunna hosatt avvara

uppgift.dennahandhavandebrister i personalenspåpekasvaret av
och sjukvårdsperso-därför hälso-förslag blirTillsynsutredningens att

omhändertagandet avlidna inomomfattadisciplinansvar börnalens av
avlidnenärstående till denskull börsjukvården. För denhälso- och

omhändertagan-samband med dettaanmäla brister itillerkännas rått att
de.

uppmärksamhetensammanhang fasta påvill i dettaTillsynsutredningen
decennierna,under debefolkningen i Sverigeförhållandet senasteatt

betydandeharoch flyktingströmmen,den ökade invandringengenom
uppfattningarreligioner ochmänniskorinslag representerarav som -

främ-omhändertagande avlidna ärsamband medinte minst i somav -
handlande.ochför traditionellt svenskt tänkesättmande

svenskt bruk,de avvikelser frånkunnat finnaSåvitt utredningen avser
huvudsakligen närståendesfrågai detta sammanhang ärdet om,som

iordnings-samband med kroppensvid dödsbädden och ritualer inärvaro
medoch närståendesinför bisättning och begravningställande samvaro

obduktio-i principavlidne. förekommer religioner ården Det emotsom
ñnns inga absolutatillsynsutredningen haft tillgådet materialI attner.

ganskaFörbud kremering är däremottransplantationer.förbud motmot
jordbegravningalltid frågaförekommande. Enligt islam detofta är om

det andrareligioner är åefter dödsfallet. I andrahelst inom 24 timmar
påbjudet kroppen skall kremeras.sidan att

vidsjukvårdspersonalenbetona hålso- ochangelägetDet är attatt
möjligafall hänsynomhändertagnadet avlidna i avsedda störstatarnuav
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till seder, bruk och ritualer förknippadeär med främmandeetc., som
religionsuppfattningar, kulturer och etnisk grupptillhörighet i samband
med ligger förnågon döden, vid döendet och vidatt omhändertagandet

den dödes kropp. Detta förhållningssätt måste gälla ävenav gentemot
närstående till den avlidne. Men gränsen härför måste vidgå vad som
föreskrivs i svensk lag eller förordning och socialstyrelsen utfärdadeav
föreskrifter inom ämnesområdet.

Den gränsen bör också sättas så tillgodoseendet sådana önskemålatt av
och behov, det här kan fråga inte får gå över vårdenutsom vara om, av
andra patienter och omhändertagande andra avlidna, bemötandetav av
dem närstående dettaAtt ställer mycket kravetc. på personalensstora
omdömesförmåga och handlande är självklarhet.en

förekommenPå anledning interpellationse 19888923l vill tillsyns-
utredningen uttala vad också gäller vid utlämnandeatt frånsagtsnu
hälso- och sjukvården den dödes kropp till närstående. I det aktuellaav
fallet det fråga kvinna, bam efter förlossningen avled påvar om en vars
sjukhuset. Kvinnan önskade med sig barnets kropp, då honta lämnade
sjukhuset, för omhändertagande och begravning enligt hennes trosupp-
fattning. Enligt tillsynsutredningens mening är det rimligt närstå-att en
ende dettapå självsätt hand den döde förutsatt ingatar hinderattom
för bisättning och begravning föreligger, dvs. dödsbevis och intygatt

dödsorsaken kan utfärdas och någon rättsmedicinsk åtgärd inte ärom
aktuell.

En särskild fråga uppmärksamma i detta sammanhang denatt är om
begravning aborterade foster. Socialstyrelsen har utfärdat allmännaav

iråd ämnet. Gränsen vidgår foster, aborteras fr.o.m. trettondesom
havandeskapsveckan. Kvinnansmannens önskemål i det enskilda fallet

avgörande förär frågan begravning skall äga eller ej. Rentom rum
faktiskt innebär beslut begravning fostret kommerett behand-att attom
las i princip i nivå med vad brukas vid omhändertagandetsom av
avlidna patienter inom hälso- och sjukvården. När införtman nu en
möjlighet begrava foster, förefaller det självklartatt den be-att som

denna möjlighet också skall kunna ställa krav korrektpå ochettgagnar
värdigt omhändertagande fostret och försummelser från hälso- ochattav
sjukvårdspersonalens sida i det hänseendet skall kunna beivras. Tillsyn-
sutredningen emellertidär inte beredd föreslå lagbestämmelseatt en av
innebörd hälso- och sjukvårdens föratt omhändertagandeansvar av
avlidna också skall omfatta aborterade foster. Ett sådant skulleansvar

alltför långtgående med hänsyn till dess generella karaktär ochvara
förhållandet inte alla aborterade foster kommeratt begravas. Dettaatt
hindrar inte tillsynsutredningen förutsätteratt alla aborterade fosteratt

Ävenbehandlas på etiskt godtagbart sätt. Följande skall dock betonas.
lagbestämmelse hälso- och sjukvårdens i förevarandeom en om ansvar

hänseende inte utfärdas, gäller socialstyrelsens allmänna råd SOSFS
19908 i ämnet. Frågan hälso- och sjukvårdspersonalens förom ansvar
detta omhändertagande i det enskilda fallet måste enligt tillsynsutred-
ningens mening bedömas på sätt i andra fall, då har attsamma som man
bedöma handlande i strid med styrelsensett allmänna råd.
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är självklart hälso- och sjukvårdspersonalens färhállningsättDet att
närstående till avlidna också präglas medmänsklighetmåstegentemot av

och förståelse. Med undantag för sådana situationer i vilka den närståen-
de kan stödja sig författningenpå i fastlagd eller skyldighet i för-rätten
hållande till denne transplantationslagen,se 7 § andra styckett.ex.
torde personalens handlande i kontakten med de anhöriga i samband

omhändertagande föranledamed avlidna knappast kunna andraav
klagomål, sådana brister i relation eller gällerän dennasom avser
personalens attityder i sammanhanget och liknande. avsnitt 9.3.3I
lägger tillsynsutredningen fram förslag skallhur kunna kommaom man
till med detta problem.rätta

9.3.3 Bemötande närstående till patienter avlidnaochav

Såväl MAK regeringen i sin proposition 197879220 betonadesom
angelägenheten stärka patientens ställning i vårdsituationen ochattav ge
denne möjligheter till ökat inflytande i disciplinprocessen. Betydelsen
härav ñnns det all anledning understryka. Emellertid ñnns detatt

olikapatienter skäl inte själva kan hävda sin ställning i vårdensom av
eller föra talan i ansvarsärende. gäller exempelvis patienterDettaett

ochunder 18 år andra patienter saknar rättslig handlingsförmåga.som
Oftast träder i sådana fall vederbörande vårdnadshavare eller annan
närstående in och företräder patienten. Patienten kan också företrädas av
god förhållandet för patienten inteDet god tordeatt utsettsman. en man
innebära patienten därmed diskvalificerad behörig anmälare iäratt som
tillsynslagens mening. Regeringsrätten förklarade i beslut 1989-03-20ett
mål ref.1989 Kammarrätten i Stockholm, mål 1987,ll, 2338- HSAN-

med beteckningärende HSAN 68085 den omständighetenl att att en
patient är omyndig i sig inte hinder för patienten självutgör göraatt
anmälan till det enskilda fallet kan det finnas anledningHSAN. I att -

anmälaren omyndigär eller pröva anmälaren påoavsett om om-
grund sjukdom eller orsak saknar rättslig handlingsförmåga.av annan

awisatDå HSAN ärendet den grunden anmälaren förklaratspå att
omyndig och då det kunde befogat företa prövningattanses en av
anmälarens rättsliga handlingsfömiåga, återförvisade regeringsrätten
ärendet till nämnden för behandling.ny

finnsDet också andra patienter grund sitt hälsotillståndpåsom av
tillñlligtvis eller oförmögna för sig själva, inteärpermanent att svara
kan lämna i vårdsammanhanget erforderliga upplysningar, inte kan nås
med eller förstå innebörden föreskrivna informationen dendenav om

hälsosituationen och tillvilka behandlingsmetoder ståregna om som
buds och följaktligen inte själva kan fatta beslut densom egnaom
vården och aktivt medverka i dess genomförande. Tillsynsutredningen

här exempelvis i medvetslöst tillstånd införs tillavser personer som
sjukhus och äldre med allvarligt nedsatta själsförmögenheter. härDet är

frågaalltså situationer då den tillanhöriges medverkan och relationom
vårdpersonalen direktär betydelse för patientens vård. Man måsteav
emellertid förha klart sig patienter, frågade det här äratt som om
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full rättslig handlingsförmåga, och vården dem därförformellt har att av
gäller patienter i allmänhet bedrivas iliksom det måste så näranär-

överensstämmelse möjligt med patientens vilja. Det måste ocksåsom
jämförelse patienterdet finns gradskillnader vid olikaobserveras, att

gäller förmågan uttryck för den viljan.emellan vad Dett.ex. att egnage
därför lyhördhet från personalens sida, för vårdenfordras stor att av

skall kunna bedrivas i överenstämmelse medpatienter så näradessa
inte anhöriges villkor.vilja möjligt och på den Denpatientens som

patientens vård bör här aldriganhöriges uttalanden och önskemål om
vilja.dennes uttolkning patientensbetraktas änannat avsom

också beakta det intresse ligger isammanhang måstedettaI man som
handlande i förhållande till patienterhälso- och sjukvårdspersonalensatt

föras till för prövning dis-sedermera avlidit också kan HSAN avsom
avlidna inaturligt närstående till den sådanaciplinansvaret. Det är att

dennes ställe.fall träder i
Med närstående bör förstås patientens eller den avlidnest.ex.

avlidneellersambo eller med vilken patienten denmake, var-annan
sammanbott, barn, föräldrar och syskon. Med hänsyn tillaktigt att

samlevnadsñrhål-lagstiftningen också erkänner homosexuellanumera
bör också sådan sammanboende i ñrekommande fall kunnalanden
till kretsen anhöriga. Frågan huruvida den ellerräknas nära om ena

fallskall närstående eller får dock från tillandra prövasanses som
anhörigTillsynsutredningen föreslår orden anhörig och ifall. näraatt

olika böjningsformer genomgående utbyts i tillsynslagen ordetmot
närstående i motsvarande böjningsformer, eftersom detta ord i bättrestår
överensstämmelse med nuvarande reella familjeñrhållanden

Gällande tillgodoser de synpunkter anhörigas ställning ochrätt på
i hålso- och sjukvårdssammanhanget, för vilka redo-intressen ovan

ansvarsnämnden enligt första stycket tillsynsla-gjorts. Sålunda har 24 §
till prövning anmälan, i det enskilda fallet gjortsatt upptagen som av

till förutsatt patienten oförmögennära anhörig patienten, själv äratt att
innefattas också avlidna skall häranmäla saken. Häri patienter. Det

patientens anmälan till beroendepåminnas rätt göra HSAN äratt attom
denne själv sig ha liditpå något sätt någonatt ansett men genomav

från hälso- sjukvårdspersonalens sida.åtgärd eller underlåtenhet och I
disciplinprocessen alltså principiellt patienten och ellerår det någon

tillhöriga och sjukvårdspersonalen,hålso- stårnågra parter motsomsom
varandra. anhörig får uppträda endast patientenEn nära partsom om av

anledning inte själv kan föra sin talan.någon
patienter ochlämnade redogörelsen visar nära anhöriga tillDen attnu

betydande möjligheteravlidna redan, enligt gällande bestämmelser, har
patientens föra frågor hålso- och sjukvårdspersona-vägnar röråatt som
disciplinansvar till prövning och påverka där.lens HSANs processen

nyttjad ligger deras helt i linje med ändamåletKorrekt denna rätt att
trygghetbefrämja kvaliteten i hälso- och sjukvården och patienternas

säkerhet i vården.och
Tillsynsutredningen har enligt sina direktiv övervägaatt om persona-

bemötande till patienter avlidna bör omfattaslens närstående och avav
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tillsynslagen. framgårSom det föregående patientensär närståendeav
ofta värdefull tillgång i vården. Det är naturligtvis utomordentligten
viktigt de närstående bemöts med omtanke och respekt.att Det är emel-
lertid också uppenbart i flertalet fall är det patienten, iär behovatt som

samhällets skydd detpå sätt tillsynslagen medger. De närståendeav som
befinner sig inte i underläge. Utredningen har funnit attsamma om
personalens bemötande närstående generellt skulle kunna prövasav av

skulleHSAN, konsekvensen här bli ytterligare mycketatt storen grupp
skulle få tillrått anmälan till HSAN. Därmed skulle också risken för
oberättigade klagomål och anmälningar öka orimligtpå sätt. kanDetett
dock inte bortses ifrån i vissa situationer deär närstående i sådanatt en
situation bemötandet dem borde kurma prövas enligt tillsynslagen.att av
Detta gäller framför allt när patienten själv iär sådant tillstånd detatt
utesluter hans möjlighet tillvarata sina intressen dessa måsteatt utan att
bevakas närstående. Ett tillfälle fråganär när gällerannatav en av-
liden.

Tillsynsutredningenföreslår därför tillsynslagen bör omfatta hälso-att
sjukvårdspersonalensoch bemötande närstående till patienter ellerav

avlidna i fall när närstående bestämmelser i lag eller förordninggenom
patientensär eller den avlidnes ställföreträdare eller på något sättannat

har liknande ställning. Detta kommer till uttryck i de särskildaen
punkter, ingår i den utredningen föreslagna till1 § lagen.som av nya
Konsekvenser detta är de närståendes rätt i sådana fall anföraatt attav
klagomål till HSAN bör utökas till gälla även bemötande deatt av
närstående själva.

9.3.4 Forskning

hälso-Inom och sjukvården ständigtpågår och i betydande omfattning
viktig forskning för finna behandlingsmetoder och läkemedelatt nya nya
och liknande i kampen sjukdomar inte kunnat botas medmotvapen som
de medel för närvarande tillstår hälso- och sjukvårdens förfogande.som
Man söker också forskning förfina de behandlingsmetoder ochgenom
botemedel redan har tillgång till för demgöra säkrare, effektiva-attman

minska med dem förenade biverkningar En betydande deletc.re, av
denna forskning äger kliniska människa såväl pårum genom prov
dem redan är patienter friska frivilligt ställtsom som personer som
sig till förfogande för sådana I läkemedelsförordningen14 a§prov.
1962701 finns bestämmelser klinisk läkemedelsprövning. Enligtom
denna paragraf förstås med sådan läkemedelsprövning undersökning på
människor läkemedel i syfte få kunskapett medlets effekt ochattav om
biverkningar och medlets upptagning, fördelning, omvandling ochom
utvärdering. I läkemedelsverkets författning LVFS 199025 finns
föreskrifter och allmänna råd klinisk låkemedelsprövning.om

Det är självklart det inom all klinisk forskning inte bara inomatt den-
kliniska läkemedelsprövningen kan begås fel den hälso- och sjuk-av-
vårdspersonal är verksam inom forskningen och det då kanattsom vara
fråga fel bör prövas enligt tillsynslagens regler. Också deom som
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deltar ipatienter sådan forskning bör ha möjlighetersom samma som
andra patienter tillvarata sin derätt, då för fel eller försum-att utsatts
melse från personalens sida. Också personalen är verksam inomsom
forskningen bör friaha möjlighet sig från anklagelser från patienter-att

sida, eljest inte kunnat bli föremål för prövning i HSAN. Pånas som
grund härav föreslår tillsynsutredningen all klinisk forskning påatt
människa inom hälso- och sjukvården skall sådantettses som upp-
giftsområde, inom vilket hälso- och sjukvårdspersonalens handlande
omfattas tillsynslagen. skallDet påpekas den definition be-attav av

patient tillsynsutredningen i det föregående formulerat ärgreppet som
tillämplig också dem friskapå såsom deltar i sådansom personer
försöksverksamhet, det här fråga eftersomär deras kontakt medz som om
hälso- och sjukvården härvidlag också berör deras hälsa.

9.3.5 Rättsmedicin

Rättsmedicinsk verksamhet bedrivs läkare inom det statliga rättsläkar-avI
väsendet, även läkare i allmän tjänst och dem enskiltmen av av som

läkaryrket.utövar Sakktmnigbedömningar i rättsmedicinska ärenden görs
också socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinskaav
frågor. Tyngdpunkten i den rättsmedicinska verksamheten låg intill den

juli 1991 på rättsläkarstationer1 med socialstyrelsen chefs-statens som
myndighet. sistnämndaFr.o.m. dag inträdde den förändringen social-att
styrelsen upphörde chefsmyndighet för de verksamheteratt vara som
rättsläkarstationema och rättskemiska laboratorium för.svaradestatens
Socialstyrelsens uppgifter i det sammanhanget har tidigare nämntssom
övertagits självständig myndighet, rättsmedicinalverket. Inomav en ny
den myndigheten finns rättsserolgisk avdelning benämnd statensnya en
rättsserologiska institut med de uppgifter blodgruppsserologiskasom
avdelningen vid rättskemiska laboratorium fram till halvårsskiftetstatens
1991 hade haft för. Vid den myndigheten finns regionalaansvaret nya
rättsmedicinska avdelningar och rättskemisk avdelning tillsammansen
benâmnda rättsmedicinska institut bl.a. skall lämmnastatens som
rättskemisk service de regionalaåt avdelningarna. Dessa avdelningar
skall för de uppgifter rättsläkarstationema och den kemiskasvara som
avdelningen vid rättskemiska laboratorium hade, dvs. främststatens att
utföra rättsmedicinska undersökningar uppdragpå polisen och andraav
rättsvårdande myndigheter; 19909193prop. rättsmedicinsk verk-om
samhet Inomm.m.. rättsmedicinalverket kommer fr.o.m. den oktober1
1991 också finnas rättspsykiatriska avdelningar.att

Huvuduppgiftema för den rättsmedicinska verksamheten iär stort sett

utföra undersökningar avlidnaatt av

utföra2. undersökningar avseende skador, förgiftningaratt m.m.
hos levande

utlåtanden, s.k. rättsintyg, skadors och sjukdomarsatt avge om
uppkomstsätt och svårighetsgrad orsakssanunanhangsamt om
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förhållandenhandling eller andra miljö ochmellan t.ex.
effekt.

grundvalutlåtanden också på intyg, journalerRättsmedicinska avges av
rättsläkama för bedömning.tillstållsm.m. som

inte enbart de statliga rättslâkamaär det be-nämntsSom somnyss
läkarerättsmedicinsk verksamhet. Det gör också inomdriver sagtsom

sjukvården och läkare i enskild tjänst, fast ihälso- ochden allmänna
med huvudsaklig inriktning levandeundersökningarskala och påmindre
rättsintyg.utfärdandeoch av

uppgifter fallerhär detaljerat redovisa vilkasaknasAnledning att som
rättsmedicinska verksamheten. Följande skall dockför deninom ramen

ifrågavarandetill börja med konstatera, läkareskananföras. Man attatt
hälso- sjuk-ämnesområdet inte beteckna ochårinsatser inom att som

syftar medicinskt förebygga,åtgärderna till atti meningenvård den att
sjukdomar och skador. Detta gäller denbehandlautreda och oavsett om

rättsmedicinsk åtgärd levande ellerför årñremålär en en personsom
tillämpliga verksamheten.i HSL är sålunda inte på IReglernaavliden.

RRK-utredningens betänkande Ds S 19863 dens.k. rätts-den anges
uppgift biträda râttsvårdandeverksamhetens attmedicinska vara myn-

medicinsk sakkunskap de behöver för kunnasådandigheter med attsom
medicinska frågeställningar. Behovoch ärenden medbedöma mål av

domstolars socialauppkommer i polis, åklagares,biträdesådant samt
undersökningar har iblandverksamhet. Rättsmedicinskamyndigheters

verksamhet.betydelse ñr HSANsockså
förhållandet rättsmedicinenkunna uttrycka såtorde ocksåMan attsom

oförklarlig eller onaturlig död söka under-fallhar vidatt genomav
dödsorsakendödes kvarlevor fastställa den faktiska ochsökning denav

gäller levande sökaoch då det ocksåi övrigtatt personer ange--
förgiftningar deras uppkomstmellan skador,kausaliteten natur,m.m.,

myndigheterna intygtill de rättsvårdandeoch effekter attsamt avge
härom.

verksamheten ingår sålunda inte enbart utförarättsmedicinskadenI att
dödsorsaksundersökningar för utfärda dödsbeviskunnaenkla att om

död föreligger,dödsorsaken eller utesluta naturligsannolikaden att
dödsorsaksundersökningar rättsmedicinsk obduktionfullständiga om

resultatet likundersökningen kan betydelse förinte erfordras, men av
dödsfallet ochprövning eller åtgärd i anledningpolismyndighets av

dödsfallet misstänks följdobdukzioner bl.a.rättsmedicirzska om vara en
erforderliga utlåtanden ibrottsliga gärning och att avgeav annans

också utföra levandeundersökningar harsammanhanget. Förutom att
biträde domstol, åklagare och polismyndighetlämna åträttsläkama att

förundersökning, biträda vid brottsplatsen, olycks-undervid förhör att
undersökningar och laboratorieundersökningarliknande göraplats- och

och undersökningarhisto-patologiska undersökningarolika slag Lex.av
kläder.ochav organ

undersökande ochden râttsmedicinska verksamhetenTill sin ârnatur
fråga sjukvårddefinitivt inte hälso- ochanalyserande. Det âr om
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enskilda individerpatienter det tänkbartäven är resultatet detattom av
rättsmedicinska arbetet i vissa fall kan komma den praktiska hälso- och
sjukvården till godo och användas i den kliniska verksamheten. Därför
uppfyller inte rättsmedicinen med undantag för levandeundersökningar-

det för frågankrav närvarande dominerar omfattningenna som om av
tillsynslagens tillämpningsområde, nämligen det skall frågaatt vara om
personal sysselsatt i patientrelateradär hälso- och sjukvårdsom

Åindividbas. andra sidan ligger rättsmedicinen hälso- och sjukvården
mycket Det krävs grundkompetensnära. läkare inomt.ex. samma som

båda yrkesornrådena. finnsde Det också paralleller mellan den rättsme-
dicinska framförverksamheten och allt patologin inom hälso- och
sjukvården. anföra exempel, kanFör nämnas mikroskopis-att ett attnu

ibland frånka översänds patologisk institution till rättsläkarsta-preparat
för eftergranskning.tion förekommer vidareDet vid rättsläkar-att man

station från levande föräven undersökning där.tar prover personer
emellertid omhändertagandetOm avlidna inom hälso- och sjukvår-av

den kommer i enlighet med tillsynsutredningens fallaförslag inomatt
tillsynslagens tillämpningsområde, bör också rättsmedicinen föras dit.
Visserligen föreligger inte skälet adekvat omhändertagandeatt ett av
avlidna inom rättsmedicinen viktigt utifrån organdonationssynpunkt,är

kravet omhandpå avlidna med respekt och aktning siggöratt tamen
med styrka gällande inom rättsmedicinen inom hälso- ochsamma som
sjukvården.

ñnns emellertid fler likheterDet mellan rättsmedicinskän så verksam-
Ävenoch hälso-het och sjukvårdsverksamheten. hälso- och sjukvår-om

inteden rättsmedicinenpå sätt präglas undersökningarsamma som av av
avlidna företas dock där i inte obetydlig omfattning obduktioner klinis-

obduktioner.ka framgårSom det anförda omfattar tillsynslagenav ovan
Ävenredan i nuläget dem vid sjukhus utför sådana obduktioner.som om

ändamålet med klinisk obduktion delvis är änett annat t.ex.en en
rättsmedicinsk obduktion det gäller visserligen söka fastställaatt-
dödsorsaken inte utreda döden förorsakats brottsligattmen om genom
handling, självmord, olyckshändelse det tekniskaär utförandet iosv. -

detsamma. Från den synpunkten bör ingen skillnad isettstort sett
tillsynshänseende mellan hälso-göras och sjukvården och rättsmedici-
nen.

Man bör vid diskussionen i förevarande fråga inte heller bortse från att
rättsmedicinska åtgärder inte enbart har betydelse i rättsligt hänseende.
Obduktioner såväl rättsmedicinska kliniska värde bl.a.ärsom av

förebyggaför skador, olyckor, våldsbrott, missbruk, självmordatt
m.m.,

för få kunskap ändringar i sjukdomspanoramat effekterochatt om av
terapiformernya m.m. ,

för planeringen inom hälso- och sjukvården,

för forskningen,
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för korrigera kliniskkontrollera och diagnostik föroch utbildningatt av
sjukvårdspersonal.

indikation râttsläkarnaYtterligare på och naturligtvis också allaatten -
andra läkare i den de utför rättsmedicinska uppgiftermån bör föras in-

det faktumunder tillsynslagens regler utgör fel eller försummelseratt
utförande detta arbete fåvid kan synnerligen allvarliga konsekvenserav

ñr den enskilda människan. Det bör dock påpekas dettaatt argument
ligger vid sidan de huvudskål motiverar tillsynen enligt till-av som
synslagen, med den utvidgning tillämpningsområdetäven till-av som

förespråkat.synsutredningen preliminärt
parallellen med hälso- sjukvårdenFör göra och fullståndigareatt

föreslår tillsynsutredningen inte bara rättsläkama också deatt utan som
biträderinom rättsmedicinen eller eljest medverkar i det direkta omhän-

avlidna omfattasdertagandet tillsynslagen. anfördaDet innebärav av nu
rättsmedicinen enligt tillsynsutredningensockså mening bör utgöraatt ett

uppgiftsområde inom för tillsynslagen. Det skall tilläggas attramen
omfattas de levandeundersökningamaredan s.k. inom râttsmedicinennu

i tillsynslagen.reglernaav
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10 Tillsynslagen inom vissa
verksamheter

10.1 Inledning
förslag tillsynsutredningen framlagtDe i kapitel i8 och 9 detta betän-

kande innebär bl.a. tillsynslagens ansvarsregler i det enskilda falletatt
endast dengäller enligt 2 lagförslaget tillhör§ hälso- och sjukvårds-som

personalen, förutsatt förhållandedet sakfrågan i ansvarsärendetatt avser
innefattas ikan de uppgiftsområden,något i lagför-§lav som anges

slaget.
diskussionDen tillsynsutredningen hittills fört har i huvudsak gällt de

hålso- ochinom sjukvårdsorganisationen yrkesverksamma personalgrup-
arbetsuppgifter på något generelltsätt, och i individuellaperna, vars

fall, har betydelse för hälso- och sjukvårdens kvalitet och patienternas
trygghet och säkerhet i vården och eljest gäller omhänderta-m.m., som
gandet avlidna inom hälso- och sjukvården och bemötandet närstå-av av
ende till patienter och avlidna. inskränkningEn personkretsen iav
förhållande till vad för närvarande gäller har utredningen förordat,som
näm-ligen i vad personal, vid sjukvårdsinrättningar fullgöravser som
sådana uppgifter städning, trädgårdsarbeten, snickeri- och mål-som
ningsarbeten o.dyl. dvs. arbetsuppgifter inte har med vårdkvalitetsom,
och patientsäkerhet göra. innebär självfalletDetta inteatt att t.ex.
städarbetet kan nonchaleras. Den bland hälso- och sjukvårdsperso-som
nalen för hygienen vårdavdelning kan för brister it.ex.ansvarar en

sammanhangetdet ställas till inför HSAN. Enligt utredningenssvars
uppfattning bör den personal, vid sjukvårdsinrättning har attsom en
fullgöra enbart övergripande administrativa uppgifter för vårdinrätt-

vidkommande,ningens inte omfattas tillsynslagen, medan däremotav
personal med administrativa uppgifter kliniker,på vårdavdelningar etc.,
omfattas lagen. I mycket beror skillnaderna härvidlag deattav
administrativa uppgifterna kliniknivåpå och motsvarande fördel-t.ex.-
ning arbetsuppgifter inom personalen, förande joumalanteck-av av

och fastställandeningar behandlingsrutiner förutsättningarnagällerav -
detför praktiska arbetet med vården den enskilde patienten, vilket förav

kan hadenne omedelbar och påtaglig betydelse, när det gälleren mer
vårdkvalitet och säkerhet i vården, än det i och för sig viktigat.ex.
planerings- och budgetarbetet i sjukvårdsinrättningens centraladmini-
stration.

enlighetI med sina direktiv diskuterar utredningen i det följande vissa
verksamheter, ligger vid sidan den egentliga hälso- och sjuk-som av
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utsträckning personal inom dessa bör omfattasi vilkenvården, och av
tillsynslagen.

10.2 förutsättningarAllmänna

undantag personal,föregående har medDiskussionen i det något avsett
förlagd till området hälso- och sjukvård.yrkesverksamhet ärvars

överväganden har hittills lämnats vårdutbildadeutredningensUtanför
syfte meddela hälso- ochverksamheter, vilkas inte ärarbetar i attsom

förtillgång till medicinsk expertisbehöversjukvård attegenmen som
vårdutbildad personal med enbartuppgifter. Härkunna lösa sina avses

uppgifter hos myndigheter.administrativa Såsom storen annan grupp,
kan urskilja vissa verksamheter inomdiskuterasockså måste mansom

hälso-huvudsyfte dock bedrivavårdsektom, vilkas är änett annat att
kan äldre-exempel sådana verksamheter nämnassjukvård. Som påoch

med särskildaoch verksamhetenvården inom socialtjänstens omsor-ram
utvecklingsstörda.psykisktger om

vid statliga10.3 Vårdutbildad personal
myndigheter m.fl.

enbart admi-âmbetsverk finns vårdutbildad personal medVid statliga
personaluppgifter. Exempel myndigheter med sådan ärnistrativa på

ocksåoch arbetarskyddsstyrelsen. Hår kan nämnassocialstyrelsen
förtroendeläkare, emellertid behandlas iförsäkringskassomas ettsom

i det följande.särskilt avsnitt
här har statliga administrativa uppgifter.myndigheterDe som avses

centralenligt sin instruktion 1988 1236Socialstyrelsen, ärt.ex.,
bl.a. hälso- och sjukvård,förvaltningsmyndighet för verksamhet rörsom

psykisktSmittskydd och särskildatandvård, hälsoskydd, omsorger om
styrelsen för god hälsa ochutvecklingsstörda. allmänt skall verkaRent

och vård hög kvalitet lika villkor förvälfärdsocial samt omsorg av
högsta tillsynen hälso-Styrelsen har utöva överhela befolkningen. att

dess personal.sjukvården ochoch
delar arbe-och yrkesinspektionen ingår iArbetarskyddsstyrelsen som

för verket gällande instruktionenEnligt dentarskyddsverket.
med1987393, arbetarskyddsstyrelsen central förvaltningsmyndighetär

och arbetarskyddet ochgäller arbetsmiljön äravseende frågorpå som
skall utarbetayrkesinspektionen. Styrelsenchefsmyndighet för t.ex.

och allmänna råd i anslutning till lagstiftningenföreskriftererforderliga
i utbildning företagshälsovårdensoch medverkadessa områdenpå av

för medic-finns särskild enhetarbetarskyddsstyrelsenpersonal. Vid en
personal.finns vårdutbildadsociala frågor. Vid enheteninska och

ansvarsnämnd självständigsjukvårdens HSAN ärHälso- och myn-en
nämnden gäller i högstahandläggs och iärenden avgörsdighet. De som

i allmänhet hälso- ochmedicinsk eftersom degrad frågor natur, avserav
yrkesutövning. Sådana ärendenhandlande i sin måstesjukvårdspersonals
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följaktligen utredas och avgöras under medverkan medicinskt sakkim-av
niga. Tillsynsutredningen vill erinra det är HSAN, haratt attom som
avgöra huruvida visst hos nämnden påtalat handlande någonav som
tillhör hâlso- och sjukvårdspersonalen ägt i överensstämmelse medrum
vetenskap och beprövad erfarenhet eller allmänna3 § läkarinstruk-
tionen, eller1963341 kan betecknas sakkunnig och omsorgsfullsom
vård 5 första stycket§ tillsynslagen. Tidigare hade HSAN inte tillgång
till medicinsk expertis helt hänvisad till för de nödvän-utan attegen var

medicinskadiga bedömningama ärendena, för föredragning ären-av av
dena i ansvarsnämnden anlita medicinsk sakkunskap.externm.m.

finns givetvisDet flermånga exempel på myndigheter anlitarsom
eller vårdutbildad personal för medicinskt administrativaexternegen

frågor inom myndighets verksamhetsområde. Det finns skäl på-resp.
peka det också i den regionala statliga förvaltningen, länsstyrelserna,att,
finns vårdutbildad personal med administrativa uppgifter liksom i
landstingskommunernas oentralförvaltningar och i kommunersstörrei
förvaltningar m.fl.

Rent allmänt torde kunna dela in de administrativa uppgifterna iman
huvudgrupper,två första gäller frågor, inte är personrelate-en som som

rade och andra gäller eller fler enskilda människor. Till denen som en
första hör ärenden planeringen viss verk-t.ex.gruppen som avser av
samhet inom myndighetens ansvarsområde, utarbetande föreskrifterav
och allmänna råd Till den andra kan räkna s.k.etc. gruppen man
individärenden, begäran från enskild prövning visstt.ex. person om av
förhållande, ankommer myndighetenpå avgöra.attsom

denDet är andra de huvudgruppematvå administrativa ärenden ochav
bedömningarde och beslut i dem, från tillsynsutredningenssom syn-

punkt är intresse. Denna ärendegrupp innehåller självklart mängdav en
olika varianter har det ellerär möjligen fleraett gemensamtmen en

hävdar personligt intresse, i vilket hålso- och sjukvårdettpersoner som
eller involverad.sätt är Det kan fråga patientersett annat vara om

klagomål blandnågon hälso- och sjukvårdspersonalen, begäranmot en
få vissa joumalhandlingar helt eller delvis förstörda, begäranattom en

tillstånd till abort i skede graviditeten, fråga medi-sentom av en om
cinskt hinder för viss anställning, för exempel.någraatt tanu

Karaktäristiskt för handläggningen sådana ärenden här ärav som avses
bedömningama och besluten regelmässigt sker på grundval skrift-att av

ligt material. Endast i undantagsfall förekommer muntlig handläggning
medicinskaoch undersökningar patienter. Som exempel på attav per-

sonliga kroppsundersökningar förekommer kan nämnas, invandrar-att
verkets fömoendeläkare i utlänningsärenden enligt uppgift i vissa fall
personligen undersöker de ärendena gäller för fastställasökaattpersoner
huruvida medicinskt hinder föreligger för awisning från riket. Vidare
kan påpekas socialstyrelsen anlitade tandläkare vid inspektioneratt av
ibland personligen undersöker klagande patienters förtänder självaatt
kunna bedöma den anmälde tandläkaren behandlat patienten felaktigtom
eller lege artis.

Men också individärendena kan ha olika karaktär. Med utgångspunkt
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från de synpunkter tillsynsutredningen har beakta, kan skiljaatt man
mellan várdärenden, vilka patientdvs. ärenden i vården är ettav en

förmânsärenden,huvudmoment, och dvs. ärenden i vilka enskilden
förmånsöker erhålla visst slag, varvid den enskildes hälsotillstånden av

central betydelse för huruvida han skall erhålla förmånen ellerär av
skall påpekas mellan dessa ärendegrupper inte alltidDet gränsen tvåatt

helt tydlig.är
till föraMan torde vårdärenden kunna alla ansvarsärendengruppen

allaoch ärenden på något sätt innebär klagomål eller kritikettsom en
hälso- och sjukvårdspersonalen. och för sig handlar dessa ärendenImot

ofta vårdkvalitet och patientsäkerhet. kan naturligtvis ocksåMannog om
dem utflöde tillsynsfunktionen. sådanasåsom Det är ärendenettse av

blir aktuella just grund det finns tillsynsverksamhet.på attsom enav
Detta förhållande talar varken för eller de handläggermot att som
ärendena borde underkastade tillsynslagen. Deras bedömningar ochvara
slutsatser kan i och för sig felaktiga eller korrekta. Vid fel kanvara

Ånaturligtvis patientintresset komma i kläm. andra sidan föreligger
patientrelationingen mellan den enskilde och den vårdutbildade, som

handlägger det enskilda ärendet. Viktigt också komma ihåg,är iatt att
sådana ärenden det inte enbart vårdutbildadeär deltar. medi-Desom
cinska Synpunkterna delär olika expertsynpunkter, måsteen av som

i och för det slutliga beslutet. Skall alltså devägas vårdut-samman
bildade handläggarna i uppgifterdessa underkastade tillsynslagensvara
bestämmelser, skulle kunna gällande också andra befatt-göra attman
ningshavare deltar i handläggningen myndighetenspå vägnar, t.ex.som

omfattasjurister, skall lagen. sådan ordning skulle innebäraEn attav
vilkasäven yrkesutövare, sakkunskap ligger helt områdepå änett annat

det medicinska, skulle falla under tillsynslagen, enbart den anled-av
ningen, de deltar i handläggningen ärende med medicinskaatt ettav
implikationer.

Vad beträffar förmånsärendena de i för sigså har och inte mycketså
göra med vårdkvalitet och patientsäkerhet. Vad de vårdutbildadeatt

handläggarna i dessa ärenden har bedöma handlingarna âr deatt om
mediko-legala förutsättningarna för villfara den enskildes begäran äratt
uppfyllda det föreligger medicinska skäl sökandensnågra mot attom
patientjoumal förstörs, från medicinskdet synpunkt inte föreliggerom
något hinder sterilisering dessa fall föreligger inte hellerImot etc.

relation patient-vårdgivare. Också här den medicinska be-någon är
dömningen endast del, låt viktig del, beslutsunderlaget.en vara en av

Tillsynsutredningen kan konstatera det inom den offentliga förvalt-att
ningen förekommer antal olika administrativa uppgifter,ett stort som

kan fullgöras medverkan vårdutbildadinte personal. Sådanutan av
expertmedverkan säkerställs i förekommande fall myndighetensgenom

eller anlitande utanförståendepersonal sakkunniga t.ex.egen genom av
för avgivande expertutlåtande. ställning ochDessaett expertersav
åligganden i förhållande till den myndighet, anlitar dem, sigskiljersom

inte från vad gäller för den myndighetens övriga tjänste-i princip som
och uppdragstagare. medicinska visstmän De belyserexperterna att
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ärende från medicinsk synpunkt, de juridiska bedömerexperterna
ärende juridisk synvinkel, behovet sociala synpunktersamma ur av

tillgodses socionomer Alla dessa synpunkter utgöretc. expertersav
sedan det underlag, på grundval vilket myndigheten sedan fattarav
beslut. Det igörs ansvarshänseende ingen skillnad mellan vårdutbildade
och andra administratörer hos viss myndighet. Såvitt tillsynsutred-en
ningen kan finna finns inga skål motiverar de vårdutbildadeattsom

i administratörema hos myndighet skall omfattas tillsynslagen siniav
verksamhet hos myndigheten, medan övriga administratörer skall om-
fattas de disciplinrättsliga befogenheter dem, myndig-gentemotav som
heterna och de disciplinrättsligaäger reglerna i LOA. Det skall påpekas,

också de vårdutbildade administratörema hos myndighet deltar iatt en
handläggningen ärenden, inte har medicinska inslag, vilket medav som

ansvarsordning denän nuvarande skulle innebära dennaattannanen
personal i vissa ärenden skulle omfattas tillsynslagen och i andraav
ärenden ansvarsbestämmelser övriga tjänstemän.av samma som

skall ocksåDet än betonas,gång det i de ärenden,atten som en
vårdutbildad administratör har medverka inte föreligger någonatt
relation enligt vilken den enskilde, ärendet rör, betraktaär attsom som
patient i förhållande till administratören. Om emellertid administratören
själv skulle undersöka den enskilde, uppkommer däremot sådanen
situation, omfattas tillsynslagen. Detta är emellertid betraktaattsom av

undantag från huvudregeln. Men också utanför tjänsten kanett densom
vårdutbildade administratören hos myndighet komma i enlighetatten

tillsynsutredningensmed uppfattning omfattas tillsynslagen, nämligenav
i den mån han hos myndigheten i egenskap legitimerad ellerav som
biträde till legitimerad meddelar hälso- och sjukvård hanoavsett om
erhåller ersättning härför eller ej.

Tillsynsutredningen finner således vårdutbildade administratörer hosatt
myndighet inte bör omfattas tillsynslagen i andra fall deän närav
personligen undersöker enskild.

10.4 Invandrarverkets förtroendeläkare i
utlänningsärenden

invandrarverketVid finns förtroendeläkaretvå ñr rådgivning i ärenden
enligt utlänningslagen 1989529. Till börja med och till följdatt ettav
uppdrag 1981 från regeringen till invandrarverket förordnades vid verket

sådan läkare. Denne skulle ha allmän medicinsk kompetens. Efter etten
uppdrag år 1988 från regeringen till invandrarverket förordnades ytterli-

förtroendeläkare vid denna myndighet. Denne läkare skulleengare
inneha specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri.

beslut denGenom 16 maj 1991 har regeringen bemyndigat invandrar-
verket förtroendeläkare i den utsträckning verket finneratt utse vara
nödvändigt för samråd i ärenden enligt utlänningslagen.

Allmänt dessaär förtroendeläkamas främsta uppgift medverkasett att
i invandrarverkets handläggning vissa ärenden rörande utlänningarav
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uppehållstillstånd, avvisning i vilka invandrarverketärenden m.m.,om
sakkunskap.behöva anlita derassiganser

ansvarsförhållandena för dessa ñrtro-råder på sina hållOsäkerhet om
egenskap omfattas tillsynslagen ellerde i denna sinendeläkare, avom

bl.a. ärende hos dnrfråga aktualiserades i JO 1442-Denna ett
erinradebeslut den januari 1988 i ärendet JOsitt 271986. I attom

fallbl.a. och i itillsynsutredningen har i uppdrag överväga såatt om
verk-vårdutbildad personal, administrativtutsträckning ärvilken som

de frågoromfattas tillsynslagen. Då JO ansåg,bör att somavsam,
med detta utredningsupp-aktualiserades i detta ärende, väl förenligavar

kopia beslu-till tillsynsutredningen överlämnabeslöt JOdrag, att en av
överväganden utredningen kunde finna påkallade.för detet

arbetssätt har till-klarhet i förtroendeläkamas uppgifter ochfåFör att
den junitagit del bl.a. de invandrarverket 20synsutredningen av av

fråga förtroendeläka-meddelade, gällande allmänna råden i1989 omnu
invandrarverket utarbetatallmänna råd harutlånningsårenden. Dessaire

efter samråd med socialstyrelsen och riks-uppdrag ochregeringenspå
polisstyrelsen.

invandrarverk, arbets-framhålls i dessa allmänna rådDet att statens
och polismyndighet får anlita förtroendeläkamamarknadsdepartementet

utlänningslagstiftningen.rådgivning i ärenden enligtför
allmänna råden framgår förtroendeläkarnas medverkan ärdeAv att

stöd föri sådana ärenden i vilka medicinska skäl tillendast t.ex.aktuell
Arbetsfördelningen demuppehållstillstånd åberopas.begäran om

följandeemellan är

Ärenden vilka medicinska skäl åberopasi

i fråga ålder förtro-endast över 18 årsa om vuxna personer -
medendeläkaren allmän kompetens

endast i fråga barn eller ungdomar förtroendeläkaren medb om -
särskild ungdomspsykiatrikompetens i barn- och

fråga både och den förtroendeläkama,i barn påc om vuxna av-
ivilken de skälen bedöms falla; det ankommer sådanatyngsta

fall förtroendeläkaren vid behov samråda med den andrapå att
förtroendeläkaren.

emellertid yttrande från förtroendeläkaren skallär inteAvsikten att
alla bör förtroen-rörande läkarintyg. Enligt de allmänna rådeninhämtas

tillfrågas endast redan ingivna läkarintyg anledning tillnärdeläkare ger
intyget svårbegripligt, dess slutsatserärtveksamhet, t.ex. terom om

strid innehålletbristfälligt motiverade eller slutsatserna istårsig motom
eller kan myndighetensbetvivlas bakgrundandra intygi mot av egen

ocksåärendet. Beslutet anlita förtroendeläkarekunskap ärattom
den få i detvikt de medicinska omständigheterna kanavhängigt av

Vilken vikt skall kanfallet. viss läkarintyg tillmätasenskilda typen av
fall till fall. Det de medicinska omständigheternavariera från är när

sigläkarintyg tveksamma och då dessa kan betydelse,tertrots som
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yttrande från förtroendeläkare bör inhämtas, framhålls det i de allmän-
råden.na

Förtroendeläkamas primära uppgift att bedöma läkarintyganges vara
utfärdats läkare eller inom hälsovården ochsom av annan annan person
rör utlänningens hälsotillstånd. Förtroendeläkama har möjlighetsom att

efter bedömande infordra över utlänningeneget förda sjukjoumaler. I
den mån intyg förhållanden, liggerett utanför förtroendeläka-avser som

särskilda kunskapsområde kan han konsultera erforderligrens egna
expertis. Förtroendeläkama skall normalt inte själva undersöka de
aktuella utlänningama. I särskilda fall kan de dock på uppdrag denav
beslutande myndigheten vid behov göra undersökningar berördegna av
utlärming, heter det i de allmänna råden.

Det understryks förtroendeläkamas funktionatt är enbart rådgivande
och deras yttrandenatt utgör del beslutsunderlaget, när denen av
beslutande myndigheten avgör ärendet. Det påpekas också förvalt-att
ningslagens regler kommunikation även gäller i fråga förtroende-om om
läkarnas yttranden.

För del kan tillsynsutredningen konstatera invandrarverketsegen att
ñrtroendeläkare har medverka i myndighets handläggningatt vissaav
ärenden, dvs. i administrativt förfarande.ett Häri ligger deras arbeteatt
härvid är knutet till de skriftliga handlingarna i det enskilda ärendet. På

sätt för andra tjänstemän hos myndigheten, deltar isamma som som
handläggningen visst ärende, krävs för förtroendeläkamasett med-av
verkan regelmässigt ingen personlig kontakt mellan dem och den eller
de ärendet gäller. I princip utför invandrarverkets förtroendelä-personer

ikare denna sin egenskap arbete all hälso- ochartav samma som annan
sjukvårdspersonal med admininstrativa uppgifter i den offentliga förvalt-
ningen. Enligt tillsynsutredningens mening bör därför samma ansvars-
regler gälla för dessa förtroendeläkare för all hälso- ochsom annan
sjukvårdspersonal i administrativa funktioner. Det innebär de vidatt
fullgörandet sina arbetsuppgifter hos invandrarverket inte bör omfat-av

tillsynslagen. Ett undantag fråntas denna princip bör emellertidav
göras. Ovan har nämnts invandrarverkets förtroendeläkareatt i vissa fall
kan ha personligen undersökaatt den utlänning visst ärende gäller.ett
När någon förtroendeläkama utför sådan undersökning eller vidtarav en
någon hälso- och sjukvårdande åtgärd i förhållande till utlän-annan
ningen eller i förhållande till någon bör läkarenperson omfattasarman

tillsynslagen. I den situationen har nämligen sådan relation läkare-av en
patient uppstått, gör denna lag tillämplig. Det skall framhållas,som att

förtroendelâkaren i det läget dokumenterar sina fynd vid denom person-
liga undersökningen är han skyldig följa de regler, gäller försom
läkares utfärdande intyg och utlåtandenav m.m.

Det måste också påpekas det görs gällandeatt någon förtro-attom av
endeläkama gjort sig skyldig feltill eller försummelse i sin tjänste-
utövning hos invandrarverket har denna myndighet, liksom alla andra
statliga myndigheter och i förhållande till sina anställda, befogen-var en
heten på arbetsrättslig grundatt vidta disciplinrättsliga åtgärder gentemot
denne. Ytterligare bör möjlighet finnas då skäl därtill föreligger,att,
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Enligt bestämmelserna isaken till ansvarsnämnd.ianmälangöra statens
denna nämndoch 1976600första stycket 2. LOA15 kap. l § tar

beträffande dem innehar eller uppehåller delsfrågorsådana somupp
justitieråd eller regeringsråddomartjänst tjänstordinarie än somannan

byråchef därmed jämställd eller högre tjänst videllertjänstoch dels som
avgränsningsbestämmelserosäkert dessamyndighet. Det ärstatlig om

förtroendeläkare. Regeringen har dockinvandrarverketsomfattar också
meddelajämlikt kap. första stycket LOA15 1 §möjlighet att gene-

mening börförordnande härom. Enligt tillsynsutredningensrellt statens
medicinsk expertis.sådana ärenden också kunna höraiinvandrarverk

fel eller försummelseTillsynsutredningen vill också erinra att somom
i straffrättslig ordning isig skyldig till kan beivrasgörtjänstemanen

reglerna i kap. brottsbalken.20enlighet med
ansvarsregler bör gällafinner såledesTillsynsutredningen att samma

för läkare med administrativainvandrarverkets ñrtroendeläkareför som
andra myndigheter.viduppgifter

Förtroendeläkarna och förtroendetandläkarna10.5
försäkringskassornade allmännavid

skall det enligt kap. lagen allmänförsäkringskassa 18 12 §allmänI om
finnas eller flera förtroendeläkare och förtroen-1962381försäkring en

skall biträda kassan i frågor, kräver medicinskdetandläkare. Dessa som
sakkunskap, verka för samarbete mellanodontologisk ocheller ett gott

inomläkare och tandläkare, verksamma kassansoch de ärkassan som
område.

inga bestämmelser förtroendeläkamas ochfinns närmarelagenI om
riksförsäkringsverketförtroendetandläkamas uppgifter. Däremot har

råd tillämpningen kungörelsenallmänna RFFS 1982 12givit ut om av
försäkringskassorna dessaorganisation de allmänna Iav m.m.om

intagits befattningsbeskrivning för förtroendeläkar-råd harallmänna en
skall förtroendeläkareEnligt dennana.

försäkringskassanBiträda vid utredning och bedömning1. av
försäkringsfall förekommande fall inhämta erfor-och därvid i

uppgifter frånderliga behandlande läkare.

förbättra försäkradsFöreslå åtgärder kan hälsotill-2. antagassom
och arbetsförmåga.stånd

Medverka i uppföljning till försäkringen anslutna läkaresav
sjukgymnasters taxetillämpning.och

Medverka till försäkringen förhindras.missbruk4. att av

för främja försäkringskassanArbeta samarbetet mellan och5. att
inom dess verksamhetsområde verksamma läkare och sjukgym-

till dem informationlämna i frågor, fallersamtnaster som
förtroendeläkaresinom arbetsområde.
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Årligen6. upprätta verksamhetsberättelse.

7. I övrigt biträda försäkringskassan i frågor kräver medi-som
cinsk sakkunskap.

skall påpekasDet denna befattningsbeskrivning finns intagen iatt en av
riksförsäkringsverket under utgiven informationsskriftår 1988 Försäk-
ringsmedicin och denna i ñroch sig inte formellt förtroende-att avser
tandläkare.

motion 198283I hemställde riksdagens ledamöter atten en av rege-
ringen borde besluta utredning och redovisning möjligheten attom av

försäkringskassornaslåta förtroendeläkare medverka aktivt imera
ärendena bl undersökning patienter, vilkas ärenden är| a genom av

i föremål för avgörande i högre instans. anledningI motionen hördeav
socialförsäkringsutskottet riksförsäkringsverket och försäkringskasseför-
bundet. l sitt betänkande 198384l ñrtroendeläkares medverkan iom
sjukförsäkringsärenden redovisade socialförsäkringsutskottet remiss-
instansernas yttranden och avstyrkte anfördapå skäl bifall till motionen.,i Enligt referatet i betänkandet hade riksförsäkringsverket i sitt yttrande
understrukit förtroendeläkamas roll medicinska rådgivare vidsom
handläggning ärenden hos försäkringskassoma. Förtroendelälcamasav
uppgift i utredningsarbetet är, hade verket vidare framhållit, utifrånatt

i behandlande läkares intyg hjälpa kassans utredare klarlägga ochatti förklara den försäkrades medicinska del det underlagstatus, en av som
behövs för kassans beslut, varvid det sålunda förtroendeläkareninte är

beslutar. Avsikten inte, framhöllär verket, ñrtroendeläkarenattsom
skall överta den behandlande läkarens roll undersöka och behandlaatt
patienten. Riksförsäkringsverket menade, denna åtskillnad inteatt om
fanns, skulle risken för sammanblandning förtroende-stor attvara en av
läkarens och den behandlande läkarens roll skulle försvåraresp. sam-
arbetet dem emellan. Skulle förtroendeläkaren i omfattning under-stor
söka patienterna skulle detta innebära genomgripande förändringen av
roll- och ansvarsfördelningen inom hälso- och sjukvården. Verket
påpekade i sammanhanget, utländska erfarenheter visatatt att ett system,
där låter vissa till försäkringsorganen knutna läkare undersökag man

i patienterna, kan leda till betydande administrativa och andra problem.
medicinskaDet underlag de allmänna försäkringskassoma behöversom

för sina beslut måste naturligtvis tillräckliga för korrekta avgöran-vara5i den, eventuella kompletteringar detta underlag kan ske på andramen av
i änvägar förtroendeläkaren undersöker den enskildeatt t.ex.genom

vederbörande behandlande läkare eller kassan i samrådattgenom genom
förtroendeläkarenmed remitterar den enskilde till läkare ellerannan

klinik för bedömning eller specialistundersökning.
Även försäkringskasseförbundet underströk förtroendeläkarens enbart

rådgivande roll, vilken förbundet ansåg borde bestå fortsättnings-även
VIS.

del framfördeFör socialförsäkringsutskottet synpunkter heltegen som
stämde överens med vad riksförsäkringsverket och försäkringskasseför-
bundet anfört i ärendet.
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uppgifterhar inte skett i förtroendeläkamas ochändring ställ-Någon
Debattenallmänna försäkringskassoma. i riksdagenning inom de om

fortsatt.och deras ställning har emellertid sittförtroendeläkama I
1984 framhöll socialutskottet regeringen bordebetänkande SoU 852 att

regler för förtroendeläkare försäk-nuvarande iöverväga om ansvarom
och privata försäkringsbolag lämpligt utfomiade. dettaringskassor är I
uttalade sig Socialutskottet i anledning bl.a. motionbetänkande av en

till riksdagen, vari hemställdes riksdagen skulle hos198384 1411 att
skärpta ansvarsregler för förtroendeläkare hos försäk-regeringen begära

försäkringsbolag. motionenoch Bakgrunden till enligtringskassor var
dessa läkare inte under socialstyrelsens tillsyn i vadmotionärerna ståratt

utövande. kan, anförde motionärerna, därför integäller vårdyrkets De
ñr tjänsteutövningfelaktigheter i sin med stödställas till ansvar av

till förtroendeläkamas tjänsteställningMed hänsyn ochtillsynslagen. att
sig läkarbehörighet kan detta inteuppgifter grundar på deras anses

framhölls itillfredsställande, det motionen.
förhållandetpekade i sitt betänkande tillsynslagenSocialutskottet på att

personal verksam inom hälso- och sjukvården,enbart äravser som
den individuellt inriktade vården till förebyggande,varmed avses upp-

utredning eller behandling sjukdom, skada eller kroppsfelspårande, av
samband med bamsbörd.vård isamt

enligt förarbetena till tillsynslagen, personkret-Utgångspunkten är att
inom hälso- sjukvård för kvalitetskall omfatta personal den och varssen

påtagit sig omfattar inte förtroendeläkamasamhället Lagenett ansvar.
försäkringskassoma eller hos försäkringsbolagen,vid de allmänna

i sin verksamhet inte meddelar hälso- och sjukvårdeftersom dessa denna
Bestämmelserna i tillsynslagen innebär, framhöll utskottet,patienter.åt

och sjukvårdspersonal omfattas lagen såledesall hälso-att avsom -
särskilt offentligrättsligtprivata yrkesutövare är underkastadäven ett-

grund sin verksamhet inom och sjukvården.hålso-påansvar av
erinrade emellertid också det finns bestämmelserSocialutskottet attom

i hos kom-disciplinansvar även LOA, gäller anställda staten,somom
allmänna försâkringskassor m.tl.; beträf-landstingskommuner,muner,

fande anställda hos kommuner och landstingskommuner dock endast om
anställningen statligt reglerad. Om tillsynslagen tillämplig har denär är

framför Vidare gäller brottsbalkens bestämmel-företräde LOA. givetvis
framhöll utskottet.ser,

Avslutningsvis konstaterade socialutskottet de läkare iatt som avses
arbetar i den direkta de har sinmotionen inte vården, ändåattmen

uppgifter just läkarbehörighet.tjänsteställning och sina grund sinpå av
bedömningar förtroendeläkare olika sammanhanggörs i ärDe som av

ingripande betydelse för enskilde. Betydelsenvidare ofta den liggerav
vissserligen i huvudsak på det ekonomiska planet, kan ävenmen vara av
psykologisk patientens trovärdighet berörs. Motart, t attex genom

bakgrund fanns enligt utskottets mening anledning ifrågasättadenna
den omfattasavgränsningen krets tillsynslagens ansvarsregler.av som av

de läkareUtskottet tillade, arbetar medicinskt sakkunnigaatt som som
ñrsäkringsbolag tillhos privata kan ställas enligt reglernaens ansvar
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i LOA. På grund vad sålunda utskottet funnit, hemställde det attav om
skulleregeringen överväga nuvarande regler för förtroen-om om ansvar

deläkare lämpligt utformadeär och tillräckliga med hänsyn till patienter-
sittintressen. I betänkande S0U 1986 871 underströk Socialutskottetnas

vikten tillsynslagenpå översyn skulle komma tillnytt att stånd.av en av. Tillsynsutredningen, sig in i förtroendeläkarnas arbets-sattsom noga
uppgifter och deras ställning och funktion i de allmänna försäkrings-r

kankassoma, det varken i riksdagsdebatten eller eljest gjortsnotera att.
gällande, ñrtroendeläkarna sådanasåsom medverkar i den indivi-attj
duellt inriktade vården till förebyggande, uppspårande, utredning eller
behandling sjukdom, skada eller kroppsfel vård i samband medsamtav
bamsbörd, dvs., det centrala området ñr hälso- och sjukvårdspersona-a yrkesverksamhetlens och tillsynslagens tillämpbarhet. Skulle stats-
makterna besluta förtroendeläkarena i sin yrkesutövning i de allmän-att

försäkringskassoma skulle omfattas tillsynslagen, skulle detna av
L innebära utvidgning lagens tillämpningsområde helt vid sidanen av av

lagens huvudsyfte, nämligen befrämja hälso- och sjukvårdens kvalitetatti
och patienternas trygghet och säkerhet i vården. De ärenden i vilka
förtroendeläkama medverkar har karaktär, eftersom deen annan
gäller frågan den enskilde skall komma i åtnjutande sådan ekono-om av
misk ersättning, eller förmån, den allmänna försäkringen omfattar.som

och för sigI är naturligtvis enskilda ekonomiska intressenpersoners
angelägna bevaka, speciellt detta har med individensatt trygghet attom

i situationgöra betingadär dennes sjukdom eller hälsosvag-1 en som av
i het. Det är självfallet största betydelse läkarnas bedömning iattav
3 individärenden hos allmän försäkringskassa sker med största noggrann-

ochhet den enskildes rått, rättsförlusterså inte uppstår.attomsorg om
finns likvälDet anledning tänka efter dessa intressen äratt noga om av

den karaktären förtroendeläkamas skall kunna göras gällandeatt ansvar
enligt tillsynslagens regler. Man kan i det sammanhanget inte bortse från

läkarnas bedömning deti enskilda fallet del det underlag,att utgör en av
grundvalpå vilket försäkringskassan, försäkringsbolagetav resp. senare

beslut.fattar sitt Företrädare för andra yrkeskategorier, jurister,t.ex.
j medverkar också i utarbetande beslutsunderlagen. I konsekvensav

härmed borde förtroendeläkama vid allmänna försäkringskassorom nu-
skall kunna ställas till enligt tillsynslagens regler också allaansvar --
andra på något bidrarsätt med sina fackkunskaper till besluten isom
ifrågavarande ärenden, också omfattas tillsynslagen. Vidare kanav man
inte underlåta i detta sammanhang framhålla, det finnsatt att en
mängd andra angelägenheter på många olika områden berör densom
enskilde individens intressen olika slag och där också läkare med-av

med sinverkar medicinska sakkunskap det sigrör hälso- ochutan att om
sjukvård ii egentlig mening, och där också andra yrkesutövare med-
verkar. Ett exempel härpå är tidigare påpekats handläggningensom av
individärenden hos socialstyrelsen. Det i fallså ologiskt ställaattvorei
alla handläggare i sådana och liknande ärenden berör enskildasom
individer utanför tillsynslagen.

diskussionDenna gäller principiellt frågan hur bäst skallsett man
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träds för honmänniskans rätt inte när,den enskildakurma bevaka attatt
tillförsäkrad. Man kanlagstiftningen blivitfå vadskall hon segenom

sådant medel, dettillsynslagen, närstatliga tillsynen enligtden ettsom
tillfrågor den enskildes rättsjukvård. ärgäller hälso- och När om

försäkringen kan dennaallmänna rätt sägasenligt denförmåner t.ex.
allmän försäkrings-för överprövningdetskyddad system avgenomvara

alltså den enskilde vinnakanfinns. På denna vägkassas beslut som
Vidare skallbeslut honomförsäkringskassans gåtträttelse, emot.om

vid allmän försäkringskassatjänstemänförtroendeläkama ärpåpekas att
tjänstemänansvarsregler gäller allaomfattas därmedoch somav samma

disciplinpåñljd i arbets-de kan åläggasinnebärvid sådan kassa. Det att
inför ansvarsnämndtillde kan ställasrättslig ordning. Om statenssvars

osäkert. Regeringen har dockreglerna i däremotmed LOA äri enlighet
vidga befo-kap. första stycket LOAjämlikt 15 4 §möjlighet attatt

disciplinansva-ansvarsnämnd frågaför prövagenhetema attstatens om
dettai punkterna och 2 ipersonkrets, ldenutöverret som anges

lagrum.
övervägande skäl talar för för-Tillsynsutredningen har funnit attatt

försäkringskassoma i sin yrkesutövningvid de allmännatroendeläkama
omfattas tillsynslagen. Utred-heller framdeles börsådana intesåsom av

förtroendeläkareframhålla, sådan ivill emellertidningen att om en
förundersöker enskildverksamhet personligendenna sin attpersonen

åtgärd, kanhälsotillstånd eller vidtar någonbedöma dennes somarman
betrak-sjukvårdsåtgärd, den enskildehälso- och ärbetecknas attensom

vilket i sin medför förtroen-till förtroendeläkaren,patient attturta som
denne harsituationen omfattas tillsynslagen ochdeläkaren i den attav

i denna lag.den åtgärden i enlighet med reglerna Vadföratt ansvara
försäkringskassa gällerförtroendeläkama vid allmänsagts omovan

förtroendetandläkare.också kassomas

10.6 vid privata försäkringsbolagLäkare

utföraförsäkringsbolagen ñnns läkare, har vadVid de privata attsom
samband med tecknande liv- ochkan kalla riskbedömningar i avman

affärsdrivande företag och premie-olycksfallsförsäkringar. Bolagen är
riskerdet enskilda fallet beroende vilka ekonomiskasättningen iär av

försäkring. klart äldredå tecknar Det ärbolagen attt.ex.tar, enman
livförsäkring, får medsjuklig vill teckna räknaoch attperson, ensom

helt frisk människa. Läkarna med-betala premie ochhögre än en ungen
skaderegleringsfall.då försäkringar skall falla iverkar också ut, t.ex.

försäkringarriskbedömningen i samband med tecknandeVad gäller av
förhindra osund konkurrens mellankan följande nämnas. För att en

riktlinjer för denna riskbedömningförsäkringsbolagen har enhetliga
försäkringen mindre belopp denna bedömningutarbetats. görsAvser

kopplas in endastmedverkan försäkringsbolagets läkare. Dessautan av
försäkringen högre belopp.då avser

med för-vid dessa riskbedömningar ingen direktkontaktLäkarna har
personligen undersöker demsäkringstagama i den meningen deatt t.ex.
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vidtar hälso- och sjukvårdsåtgärd i förhållande tilleller någon dem.
kontakter med försäkringstagama inskränker sig till besvaraDeras att

anslutning till försäkringen inplaceringfrågor i i riskklass.t.ex. om
förekommer bolagets läkare för diskussion med denDäremot att en

haft försäkringstagaren hand patient ellerläkare, som om som som
aktuellt i samband medskrivit det läkarintyg, är tecknandetsom av

försäkringen. Det kan också fråga inhämta kompletterandeattomvara
upplysningar försäkringstagarens hälsotillstånd etc.om

också iBolagens läkare deltar nämnts skadereglenngsärendena,som
förorsakadbedöma graden invaliditet inträffatför t.ex. ettatt av av

skadefall. medicinska bedömningarDe gör också med avseende på
fömxåga efter skadaförsäkringstagarens bedriva sin yrkesverksamhetatt

finns också riktlinjer fastställda för hur sådana bedömningarDetm.m.
skall tillgå.

viktigt de privata försäkringsbolagens läkareDet är att notera att
sina medicinska bedömningar efter i princip för alla försäk-fullgör

ringsbolag riktlinjergällande och dessa läkareutan attgemensamma
undersöker försäkringstagarenpersonligen den enskilde eller har någon

patientrelation i förhållande till denne.annan
Viktigt år också dessa läkare endast har rådgivandeatt notera att

funktion i förhållande till försäkringsbolagen. Det är sålunda inte lä-
fattar beslut viss enskild skall fåkarna tecknaatt t.ex.som om person

livförsäkring till visst belopp eller ersättningen, då olycks-ett atten en
fallsförsäkring utfaller, skall till visssättas eller ingenatten summa
ersättning skall utgå.

för alla privata försäkringsbolag finns särskild olycks-Gemensamt en
och sjukförsäkringsnämnd,falls- tjänstgör slags överinstansettsom som

skadeârenden inom olycksfallsförsäkringenoch prövar finnsDetm.m.
naturligtvis också möjlighet för försäkringstagama vid tvister vändaatt
sig till allmänna reklamationsnämnden eller föra visst ärende till pröv-
ning vid allmän domstol.

bolagens skulleOm någon läkare ha gjort sig skyldig till fel ellerav
försummelse eller på sätt brustit i sina åligganden hos försäk-annat
ringsbolaget, har bolaget möjlighet vidta åtgärder läkaren iatt mot
arbetsråttslig ordning.

Tillsynsutredningen har i sina överväganden inte funnit skäl föreslå, att
privata försäkringsbolagensde läkare i sin yrkesutövning sådanasom

skall omfattas tillsynslagen, såvida inte iläkaren det enskilda falletav
själv undersöker försäkringstagaren eller vidtar hälso- ochnågon annan
sjukvårdsåtgärd i förhållande till denne.

10.7 Företagshälsovården
kan företagshälsovårdensAllmänt uppgift sägas följa desett attvara

förhållanden kan påverka de anställdas hälsotillstånd och arbetsan-som
passning och härav föranledda råd medverka till arbetsta-att samt attge

hälsa skyddas och dessa erhåller lämpligtså arbeteattgarnas som
möjligt. Verksamheten sålunda inriktadär på dels arbetsmiljön som
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maskinell faktorerutrustning och överhuvudtaget i dennasådan lokaler,
utförainverkar arbetstagarnas förmåga sitt arbetemiljö på ochattsom

själva i hälsa,arbetstagarna vad deras deras anpassning tilldels avser
företagshälsovårdensitt rehabilitering På så sätt arbetar iarbete, m.m..

syfte för förhindra och sjukdomarförebyggande skadoratt att upp-
följd ieller återkommer till brister arbetsmiljön ellerkommer t.ex.av

fysiska eller psykiska olämplighet för viss arbetsupp-viss arbetstagares
företagshälsovården i förebyggandegift. princip är ägnadTrots att

enligt uppgift i hälften företagsläkarens tidverksamhet åtgår stort sett av
traditionelltill bedriva sjukvård.att

finns olika yrkesgrupperföretagshälsovården antal före-Inom ett stort
företagsläkare, företagssköterskor, undersköterskor,trädda t.ex. mottag-

sjukgymnaster, laboratorieassistenter, skyddsingenjörer,ningsbiträden,
psykologer,skyddstekniker, personalkonsulenter, kuratorer, läkarsekre-

administrativ personal.ochterare annan
fråninom företagshälsovården personalsynpunktolika enheterna ärDe
företagscentralerenhetligt Det finns mycket medinte sammansatta. stora

serviceon1råde och anställda, ocksåmånga små enheter.ett stort men
finns företagsenheter drivs i offentlig regi och sådana harDet som som

karaktär enskild verksamhet.av
givetvisför tillsynsutredningen intressanta frågan ärDen om persona-

sjukvårdspersona-len vid företagshälsovården skall räknas till hälso- och
len eller ej.

i detta sammanhang företagshälsovårdenintresse ärAv attatt notera
arbetstagareindividerarbetar dels med direkta vårduppgifter avseende

uppgifter för skapaoch dels med skyddskommittéer bättreåt att en
Företagshälsovården kan därför inte betraktasarbetsmiljö. som en

i enbarthomogen verksamhet den meningen inom denna bedrivsatt en
företagsinriktad hälso- och sjukvård i detta begrepps egentliga betydelse

tekniskt i syfte möjligaeller renodlat arbete skapa bästa miljöför-attett
företagshälsovård iutsättningar arbetsplatsen. När därför propositionpå
patientvård, omfattas197879220 exempel påettanges som som av

tillsynslagen detta med modiñkation.39 är sanning Närprop. s. en
företagshälsovårdscentral genomför allmänvid hälso-t.ex. en enman

undersökning bland de anställda vid visst företag, är undersökningenett
fyller kraven individinriktad patientvård.sådan åtgärd på Denen som

hälsoundersök-personal vid företagshälsovårdscentralen utför självasom
därvid tillsynslagen. gäller också i fråganingen, omfattas Dettaav om

hälsoundersökningens förhållande till dentolkningen resultat i enskil-av
och de hälso-och sjukvårdsåtgärder inom företagshäl-de undersökte som

denne följd undersökningen.sovården företas till Men sådanav en
kan också indikationer vissa faktorer i denhälsoundersökning attge

aktuella arbetsmiljön sjukdomsframkallande och därförär måste åt-
gärdas. finna lösning sådana problem krävs samarbeteFör påatt en

företagshålsovårdens medicinska tekniskamellan och personal. Detta
arbete syftar visserligen till förebygga uppkomst sjukdom elleratt av

inte betecknas patientvård, eftersom åtgärdernaskada kan ärmen som
arbetsmiljöninriktade sådan.på som
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Med frånutgångspunkt bl.a. nyssnämnda uttalande i proposition
197879220 har emellertid hittills betraktat företagshälsovårdenman

helhet, verksamhet till alla delar principiellt bedrivs inomen varssom
för den individinriktade patientvården. Detta framgår bl.a.ramen av

uttalanden härom i betänkandet SOU 198766. Arbetsmiljö och sekre-
55 ff. Enligt detta skulles. synsätt alla de verksammaärtess som

företagshälsovården omfattasinom tillsynslagen. En konsekvensav
ocksåhärav är den tekniska personalen inom denna verksamhet kanatt

disciplinpåföljdåläggas enligt tillsynslagens regler, även det kritise-om
rade handland.et i och för sig inte har något helst med vårdsom av
patienter göra. Det skulle kunna leda till också den tekniskaatt att
personalen har tillgång till de inom företagshälsovården förda patient-
joumalema, när denna personal sig ha behov därav för kunnaattanser
följa utvecklingen i arbetsmiljön inom visst företag. Detta striderett mot

sekretessden normalt omgärdar uppgifter inom hälso- och sjukvår-som
patienternasden rörande hälsotillstånd och personliga förhållanden i

övrigt.
mycket viktigaDet arbete utförs inom företagshälsovården för attsom

skapa god och säker arbetsmiljö ligger enligt tillsynsutredningensen
uppfattning vid sidan tillsynslagens huvudsyfte befrämja hälso-attav
och sjukvårdens kvalitet och tryggheten och säkerheten för patienterna i
vården. Däremot bör den personal, i företagshälsovården meddelarsom

och behandlingvård och utför andra uppgifter traditionellt är attsom
betrakta hälso- och sjukvårdsåtgärder, räknas till hälso- och sjuk-som
vårdspersonalen. gäller alltsåDet företagsläkare, ñretagssköterskor,
sjukgymnaster, undersköterskor, vårdbiträden, läkarsekreterare Detetc.
förutsätts dock de härvid utför sådana arbetsuppgifter, falleratt som
inom något de uppgiftsområden i den tillsynsutred-av som anges av
ningen föreslagna tillsynslagen.§ sinl I innebär det,tur attnya om

företagsläkare lämnar medicinska synpunkter vissapå tekniskat.ex. en
åtgärder för förbättra arbetsmiljön, dettaär handlande inteatt ett som

tillsynslagen.omfattas Till denna bör också räknas personal-av grupp
konsulenter inom företagshälsovården. För personalkonsulentema i
företagshälsovården innebär det, de verksammaär vid före-att om en
tagshälsovårdscentral, betraktaär sådan allmän ellerattsom som en
privat sjukvårdsinrättning, i den tillsynsutredningensorti avses av
föreslagna tillsynslagen,2 § omfattas de tillsynslagen, när de utförav
vårduppgifter. Det gäller också när de biträder legitimerad meden

uppgiftersådana vid privat företagshälsovårdsenhet jfr tillsynsut-annan
redningens lagförslag 2 första§ stycket tillsynslagen.3 Då personal-p.
konsulentema inom företagshälsovården anlägger synpunkter på arbets-

omfattasmiljön, de inte tillsynslagen.av
Skyddsingenjörer och teknisk personal inom företagshälsovårdenannan

sålunda intebör räknas till hälso- och sjukvården. De skall alltså enligt
tillsynsutredningens mening inte stå under socialstyrelsens tillsyn i sin
yrkesutövning och inte heller kunna åläggas disciplinpåföljd enligt reg-

i tillsynslagen.lema Det innebär emellertid också skyddsingen-att t.ex.
intejörema vidare har tillgång till företagshälsovårdensutan patient-
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uppgifter, kan finnas i ñre-andrainte heller kanjournaler och som
ochpatienters hälsotillstånd personligaenskildatagshälsovården om

tillsynsutredningen erhållitEnligt de upplysningarövrigt.förhållanden i
för såväl den medicinskaSammanträffande medvid representanter som

företagshälsovården, förekommer detpersonalen inomden tekniska
ha direkt tillgång tillskyddsingenjörema behövermycket sällan att

för fullgöra sina arbetsuppgifter. Det skall ikunnapatientjoumalema att
sekretesskyddade uppgifter inom hälso-erinrassammanhangdetta attom

det helt klart röjandelämnas förutsatt stårkanoch sjukvården, att attut
patientför vederbörande ellerinte medföruppgifterna något menav

möjlighet inhämta de berördanärstående. ärEndennenågon attannan
samtycke till utlämnandet.patienternas

heller de verksamma inommening bör inte ärutredningensEnligt som
omfattas tillsynslagen. Tillsynsut-företagshälsovårdens administration av

inte hellererinra utredningenvill härredningen attatt anser, perso-om
centraladministration skall tillhörasjukvårdsinrättningamasnalen vid

sjukvårdspersonalen.hälso- och

rättspsykiatri, rättskemiRättsmedicin,10.8 m.m.

betänkande förordathar i kapitel i dettaTillsynsutredningen 9 att perso-
skall omfattas tillsyns-rättsmedicinska verksamhetennalen inom den av

arbetar med rättsodontologis-gäller den personallagen. Detsamma som
frågor.ka

verksamheten intar i före-rättspsykiatriskapersonalen i denhellerInte
inom denna verk-hänseende särställning. I den månnågonvarande man

för-vårduppgifter och liknande direkt eller indirekt isamhet fullgör
omfattas personalens handlande självklartintagnahållande till de av

gäller åtgärderna i enlighetregler.tillsynslagens Detsamma attom avser
undersökningbeslut utföra rättspsykiatriskdomstolsmed allmän av en

fall det fråga hälsounder-misstänkt sådana ärför Ibrott omperson. en
synpunkt principielltfrån tillsynsutredningens ärsökning settsom

helst företas inomvilken hälsoundersökninglikställd med sorti som
meningenligt utredningens omfattassjukvården ochhälso- och avsom

tillsynslagen.
rättskemiska verksamheten förhållandena intebeträffar den ärVad

den rättskemiska verksamhetenIntill den juli 1991 bedrevslikartade. l
Linköping. Vidrättskemiska laboratorium i laborato-i landet vid statens

blodgruppsserologisk avdelning och rättskemiskfanns delsriet enen
blodgruppsserologiska avdelningen den centralaavdelning. Den var

faderskapsärenden, medan denblodundersökningar iinstansen för
huvuduppgift utföra toxikologiskaavdelningensrättskemiska attvar

rättsmedicinalväsendet och alkoholbestänmingarundersökningar åt av
för rattfylleri.från misstänktablodprov personer

organisation för verksam-juli gäller dessaden 1991Fr.o.m. l nyen
till redogörelsen i avsnittUtredningen hänvisar här 9.3.5.heter.

rättskemiska verksamheten innebär den organi-beträffar denVad nya
rättsmedicinalverket skall finnas rättsserologiskinomsationen detatt en
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avdelning med de uppgifter den blodgruppsserologiska avdelningensom
inom rättskemiska laboratorium svarade för. Vidare skall inomstatens
rättsmedicinalverket finnas regionala rättsmedicinska avdelningar och en
rättskemisk avdelning, bl.a. skall lämna rättskemisk service åt desom
regionala avdelningarna. avdelningarDessa skall för de uppgiftersvara

rättsläkarstationema och den kemiska avdelningen vid statenssom
rättskemiska laboratorium fullgörahade före organisationsförändring-att
en.

Såvitt tillsynsutredningen uppfattat det innebär omorganisationen inga
förändringar i den råttskemiska verksamheten sådan. Utredningensom

då konstaterakan den verksamhet bedrivs vid rättsmedicinalver-att som
kets rättsserologiska och rättskemiska avdelningar ligger vid sidan deav
ändamål och intressen tillsynslagen till förär befrämja. Iatt stor ut-
sträckning sysslar vid dessa avdelningar med frågor är be-man som av
tydelse för den enskildes rättssäkerhet eller sociala situation. finnsDet
emellertid för närvarande uppgift åligger den rättsserologiskaen som
avdelningen är speciell betydelse för den enskilde patienten isom av
hälso- och sjukvården. Detta gäller de s.k. HLA human lymfocytanti-

analyser utförsgen vid denna avdelning. Det är härvid frågasom om
analyser går på fastställa viss patient lämpligärut attsom om en som

från människa vid transplantation.mottagare Ettettav organ en annan
fel i sådan analys kan få mycket allvarliga konsekvenser för denen

undersökningen gäller. Sådana analyser utförs också vid mångaperson
sjukhuslaboratorier, varvid den personal utför undersökningarna isom
fråga omfattas tillsynslagen enligt den allmänna regeln i den utred-av av
ningen föreslagna första2 § stycket i lagen.2 Det finns inget skäl varför
inte också de denpå rättsserologiska avdelningen inom rättsmedici-som
nalverket utför analyser skulle omfattas tillsynslagens be-samma av
stämmelser. Ett besvärande hinder kan härvidlag möjligen ligga i deatt

utför dessa analyser i sammanhang inte tillhör hälso- ochannatsom
sjukvårdspersonalen, därför vederbörande inte legitimeradår elleratt
anställd vid sjukvårdsinrättning och inte heller arbetar under ledningen

legitimerad. Man har emellertid frånutgå den beställeratt attenav som
HLA-analys legitimeradär läkare och vederbörande laboratorie-atten

personal på rättsserologiska avdelningen utför analysen på läkarens
direktiv och anvisningar varigenom laboratoriepersonalen biträder läka-

i dennes vårdverksamhet och på så sätt enligt bestämmelserna i 2 §ren
första stycket 3. i utredningens förslag till ändring tillsynslagen i denav
situationen räknas till hälso- och sjukvårdspersonalen.

10.9 Annan laboratorieverksamhet

Merparten den patientrelaterade laboratorieverksamheten i landetav
tillhör den offentliga sjukvården. Härutöver finns fåtal privata labora-ett
torier, mestadels inom klinisk kemi och patologi. Dessa laboratorier leds

undantagslöstnästan läkare med specialistkompetens inom områdetav
haroch organisation och utbildningsnivå på personalen lik-ären som

artad med den vid sjukhuslaboratoriema. tillsynsutredningensFrån syn-
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vid dessa laboratorier liksom vid sjukhuslabora-punkt personalenär
hälso- och sjukpersonal och i sitttorierna tveklöst arbete underkastade

bestämmelser.tillsynslagens
emellertid fåtal privata laboratorier, inte ledsfinnsDet ett som av
sådan kompetens arbetet vid labora-med nämnts. Omnysssomperson

legitimerad yrkesutövare kommer den personaltoriet leds en somav
till hälso- sjukvårdspersonalen.biträder denne räknas och Om detatt

vid laboratoriet,legitimerad yrkesutövare harinte finns någon som en
arbetsledande funktion, bör enligt tillsynsutredningens mening densådan

utför det beställda arbetet handla beställa-laboratorietpå ansessom
och anvisningar och denne legitimerad därmeddirektiv äromrens --

omfattas tillsynslagen.av

laboratorieverksamhet10.10 Tandteknisk

fem yrkeskategorier urskiljas tandläkaretandvården kanInom stora
tandvårdspersonal dvs. tandsköterskor, tandhygienis-assisterandesamt

tandvårdsbiträden.tandtekniker ochter,
utförs iassisterande tandvårdspersonalens arbete nära samverkanDen

och deras yrkesverksarnhet. Tandläkama och tand-med tandläkarna
tillhör självklart hälso- och sjukvårdspersonalen grundhygienistema på

också helt klart tandsköterskor ochsin legitimation. stårDet attav
funktioner i patientvården.tandvårdsbitrâden det grund sinagör av

därföromfattas de tillsynslagen antingen de tillhörFormellt attsett av
sjukvårdsinrättning eller därför de biträder tand-personal vid atten en

råder emellertidvårdverksamhet. Viss osäkerhetläkare i dennes om
ställning i förevarande hänseende.tandteknikemas

biträder i allmänhet inte tandläkaren i det direktaTandteknikema
patienterna. medverkan kankliniska arbetet med Deras sägas vara

tandtekniska oftameningen de utför de arbetenmedelbar i den att som
meddela adekvat tandvård,för tandläkaren skall kunnanödvändigaär att

tandteknikematillverka jacketkronor, laga tandproteser. Attattt.ex. -
självständig arbetssituation och speciella yrkes-de hartrots att egnaen

arbete framgår denbiträder tandläkarna i deraskunskaper av om--
tandteknis-ersättningen från allmänna försäkringen förständigheten att

försäkringen och tandteknikem. delsak mellan Denka arbeten inte är en
tandläkaren.patienten skall för betalar denne direkt tillkostnaden ståav

för sitt arbete från vederbör-erhåller i sin ersättningTandteknikem tur
ande tandläkare.

ligga i direkt anslutningTandteknikema arbetar i laboratorier, kansom
helt fristående ochvederbörande tandläkares mottagning ellertill vara

tandtekniska laboratoriertandläkarmottagningar. finnsflera Detbetjäna
uppgiftprivattandvården. Enligtfolktandvården inomsåväl inom som

privata tandtekniskasocialstyrelsen finns för närvarande 050från 1ca
laboratorier.

tandteknikema biträderråda tvivel ocksåtorde inte någotDet attom
kunnandede i den deras särskildatandläkarna i den meningen, månatt

viss behandlingsuppgift,tandläkarna skall kunna lösabehövs för att
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utför det härför nödvändiga arbetet för tandläkarens räkning. Detta
arbetsförhållande faktisktär förutsettockså i proposition 1978792220.
Som exempel fall, ipå vilka bestämmelserna i § första1 stycket 2.
tillsynslagen är tillämpliga följandestår bandagearbetareEn påsom en
läkares direktiv och anvisningar tillverkar och bandage förutprovar ett

viss patient och tandtekniker tillverkar dyl. åten en protesersom o. en
tandläkare blir deäven biträder läkaren tand-att anse som resp.
läkarenf prop. 41. Förhållandet står naturligtvis särskilt klart i dens.

tandteknikemmån arbetar lokalmåssigt nära tandläkaren och dennes
mottagning eller alltid utför arbeten viss tandläkare.en

fullt lika klart läget,är då tandteknikem, ofta tillsammans med flera
andra tandtekniker, arbetar i fristående tandtekniskt laboratorium.ett I

sådan situation blir tandläkaren, åt vilken de tandtekniska arbetenaen
utförs, för tandteknikerna. Det är inte heller säkertmer anonym att en
och tandtekniker alltid utför arbete åt och tandläkare.samma en samma

skallDet i detta sammanhang påpekas tandteknikerna vid sådanaatt
fristående laboratorier inte arbetar under ledning någon vid laborato-av
riet anställd tandläkare. I varje fall det inteär förutsatt i de för laborato-
riemas verksamhet gällande bestämmelserna. Enligt förordningen
1980 1070, ändrad 1986360 godkännandesenast enskil-genom om av
da tandtekniska laboratorier skall varje sådant laboratorium ñrestås av

heltidsarbetande tandtekniker, genomgått för yrket föreskrivenen som
utbildning eller godkänts socialstyrelsen. Det fordras dessutomannars av

föreståndaren skall ha arbetat i yrketatt i minst fyra efterår genom-
gången tandteknikerutbildning eller efter motsvarande godkännande av
socialstyrelsen.

Den omständigheten tandteknikerna på enskilt tandteknisktatt ett
laboratorium och vederbörande tandläkare ofta inteatt i sådantstår
förhållande till varandra, falletär då tandteknikem anställdärt.ex.som
på tandläkarens mottagning eller alltid utför tandtekniska arbeten åt

tandläkare, har medfört tveksamhet huruvida tandteknikernasamme om
sådanai fall kan tillhöra hälso- och sjukvårdspersonalen. Denanses

omedelbara arbetsrelationen mellan tandläkare och tandtekniker, som
ordalagen i nuvarande § första1 stycket tillsynslagen enligt ordaly-
delsen förutsätta, föreligger inte i de här fallen.avsedda Det ârsynes
för övrigt väl tänkbart tandläkaren, önskar få tandteknisktatt ettsom
arbete utfört, vänder sig till laboratoriet sådant och sålunda intesom -

tandteknikemtill med sin beställning och sina direktiv hur han villom-
arbetet skall utföras.att

Enligt tillsynsutredningens uppfattning kan det inte ha varit lagstifta-
mening vissa tandtekniker skall omfattas tillsynslagenatt medanrens av

andra tandtekniker i yrkesverksamhet och med arbetsupp-samma samma
gifter skall stå utanför denna lag och denna skillnad skulleatt vara
motiverad någonstans det tandtekniska arbetet utförs. Utred-av var
ningen emellertid, redan den nuvarande utformningenatt 1 §menar av
tillsynslagen ändå för tolkningen allautrymme tandtekniker,attger
oberoende arbetsplats och anställningsförhållanden, omfattasav av
tillsynslagen. det skall föreliggaAtt arbetsmässigt samband mellanett
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tordevårdverksamheten,denne ibiträderoch denlegitimeradeden som
densig uttryck iskallsambanddettaliksom atthelt klart, taattvara

förhållande tilliförmånuppdragsgivareställninglegitimerade har av
dendirektiv tillmeddeladenne kanHäri justliggerbiträdande.den att

skallhjälpform dennamed, vilkenvill ha hjälpvad hanbiträdande om
formelltsambanddettaföreskrift huringenfinnsha Däremotetc. om

anställningsför-givetvis frågakanetablerat. Det ettskall omvaravara
heller inget krav påfinnsdet. Detinte attbehöverhållande varamen

arbete tand-utföra detskalltill dendirektskall lämnasdirektiven som
arbetsuppgiften ävendirektivensålundaMenbeställer.läkaren omom

tillbiträde utför arbetei egenskaptill denmedelbartlämnaskan avsom
framgårdet klartfordrasdet kunnalegitimerade, måsteden att vem som

vad skallutföras ochskallräkning arbetetfördem,utfärdat somvems
för arbetsupp-behövsi övrigtde upplysningaralla attutföras med som

beställande tandläkarensenlighet med denikunna lösasgiften skall
Även sammanhangskall i dettahaltandeparallellen ärönskemål. om

enligt vilket1978792220,propositionmotivuttalande ideterinras om
under-utför diagnostiskauppdrag läkarelaboratoriepersonal på avsom

bedrivermänniskorsjukaoch misstänktfrån sjukasökningar provav
39.meningpatientvård i lagens prop. s.

allatillsynsutredningenanfördadetframgår attSom anserovanav
tandtekniskafriståendearbetar idesålundatandtekniker, även som

sjukvårdsperso-ochtillhöra hälso-böri nulägetlaboratorier redan anses
i dettaändringföreslå någonför avsikthar inteUtredningennalen. att

förhållande.

i socialtjänsten10.11 Personalen

för socialtjänsten påmålet1980620 ärsocialtjänstlagen attEnligt §1
ekonomiskamänniskornasfrämjagrundoch solidaritetensdemokratins
deltagande iaktivaochlevnadsvillkorjämlikhet itrygghet,socialaoch

skallsocialtjänstenparagrafiVidaresamhällslivet. attsammaanges
andras socialaför sin ochmänniskanshånsynstagande tillunder ansvar

ochenskildasutvecklafrigöra ochpåsituation inriktas att egnagruppers
verksamhet.primårkommunalärSocialtjänsten enresurser.

olikaverksamheten inrymmersocialtjänstlagenframgårDet attav
bestämmelser åtgär-Sålunda finnsolika målgrupper.aktiviteter och om

missbrukmotverkaochförebyggaförsocialtjänstensder inom attram
aktivitetmedel.beroendeframkallande Enandraochalkohol annanav

de fårangelägenhetenungdom ochochspeciellt på barn attsikte avtar
särskild uppmärk-varvidförhållanden,och godaunderväxa tryggaupp

teckenvisat påharoch ungdom,barnskallsamhet ägnas en ogynn-som
verksamhet medomfattar ocksåSocialtjänstenutveckling. omsorgersam

handikapp.medmänniskormänniskor ochäldre omom
tillgodose,skallsocialtjänstenmänniskor,enskildabehov hosDe som

skyldighetenbl.a.socialtjänstlagen talasomfattande. I 5 §mycketär om
vård,råd, stöd ochupplysningar,och service,föratt omsorgsvara

behöveroch enskildafamiljerbistånd tillochekonomisk hjälp annat som
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det. I och för sig härnämns inte hälso- och sjukvård i socialtjänstens
regi, vilket kan naturligt, eftersom skyldigheten erbjudaattses som
befolkningen god hälso- och sjukvård hittills varit landstings-en en
kommunal uppgift och legat den särskilda hälso- och sjukvårdsorgani-
sationen. hindrarDet emellertid inte socialtjänsten sedan lång tidatt
tillbaka tillhandagått de vårdbehövande med viss hälso- och sjukvårds-
service hemsjukvårdskaraktär under medverkan socialtjänstensav av

personal också med hjälp och stöd främst landstingsanställdegen men av
hälso- och sjukvårdspersonal distriktsläkare och distriktssköterskor.som

reguljäraMer insatser hälso- och sjukvårdspersonal inom social-av
tjänsten förekommer i den verksamhet regleras i lagen l99052som
med särskilda bestämmelser vård och enligt lagenom av unga
1988870 vård missbrukare i vissa fall.om av

den hälso-I mån och sjukvård meddelas inom för socialtjänstenramen
icke legitimerad personal faller dess handlande härvidlag redanav nu

tillsynslagenunder med stöd bestämmelserna i nuvarande förstal §av
stycket 2. tillsynslagen. Denna personal inom socialtjänsten vidanses
fullgörandet hälso- och sjukvårdsuppgiftema sålunda tillhöra hälso-av

sjukvårdspersonalenoch biträda legitimerad i dennesattgenom en
verksamhet med vård patienter. Det förutsattär uppgifterna iattav
fråga utförs på den legitimerades direktiv och anvisningar. Det enbartär
i sådana situationer socialtj änstpersonalen har varit och är underkas-som

tillsynslagenstad bestämmelser.
Hälso- och sjukvård utgör framgår det anförda endastsom av ovan en

mindre del socialtjänstens uppgifter och motiverar inte ordningav en
innebär all socialtjänstpersonal i all sin yrkesutövningatt inomsom

socialtjänsten omfattas tillsynslagens bestämmelser. Till allt övervä-av
gande del sammanfaller inte socialtjänstens uppgifter med det huvudssyf-

tillsynslagen enligt tillsynsutredningens uppfattningte tillär för att
befrämja. Man kan inte på allvar hävda riskmoment fört.ex. patien-att

normalt ingår i all hälso- och sjukvårdsverksamhetterna ochsom som-
utgör starkt motiv för tillsynslagen finns i socialtjänstverksamheten-

finnseller där risker motsvarandeatt art.av
enlighet med de i inledningenI till detta betänkande nämnda tilläggs-

direktiven har tillsynsutredningen emellertid också haft beakta denatt
tidens utveckling inom äldreomsorgen.senaste

regeringensI proposition 198788 176 äldreomsorgen inför 90-taletom
anfördes bl.a. samordningen mellan primärkommuneratt och landstings-
kommuner behövde utvecklas och målet därvid bordeatt åstad-attvara
komma sammanhållet för samhälletsett insatser för äldre.mer ansvar

bordeBl.a. primärkommunema, utöver det de redan hade,ansvar vara
huvudmän För hemsjukvård, dagverksamheter och lokala sjukhem.
Riktlinjerna i propositionen enhälligt riksdagen rskr.antogs av
888955.

sambandI med ovarmämnda proposition föreladesatt riksdagen in-
rättade regeringen delegation S 1988A, den s.k. äldredelegationen,en

fick i uppdrag utarbeta förslag till nämiare utformningatt ettsom av en
förändrad ansvarsfördelning mellan huvudmännen inom samhällets
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rättsliga och ekonomiskaanalysera organisatoriska,äldreomsorg samt att
sådan ñrândring.konsekvenser av en

medicinska insatseringick bl.a. analysera behovetuppdragetI att av
omvårdnad.service ochför äldres behov av

förslag ipresenterade under maj sina Ds1989Delegationen rapporten
grundval framladeför äldreomsorgen. På härav198927 Ansvaret

för serviceförslag proposition 199091i 14. Ansvaretregeringen sina
Riksdagen har tagit ställningoch handikappadevård till äldreoch m.m.

âldrevårdsreformen skallförslag. beslutadeDentill regeringens att vara
januarigenomförd den 1992.1

inom äldrevårdenkonstatera, förhållandenaTillsynsutredningen kan att
i mycket ringa omfattningsocialtjänsten överhuvudtageteller inom --

helt enkeltuttryck i förarbetena till tillsynslagen. Mantillkommit synes
innebärgenerella ansvarsñrdelning, åfrån denha utgått attsom ena

erbjuda hela befolk-har skyldighetlandstingskommunemasidan att
deras boende eller be-bl.a. de äldresålunda inkl.ningen oavsett-

den hälso- och sjukvård den enskil-socialtjänstens serviceroende av -
har tillgo-medan andra sidan prirnärkommunemaåde har behov attav

i tillsynslagen harsocial service. Reglernabehovdose innevånamas av
socialtjänstsammanhang endast, då hälso- ochtillämpliga idärmed blivit

sjukvårdsåtgärder i förhållande tillsjukvårdspersonal vidtar hälso- och
stödåtgärder inom för socialtjänsten.åtnjuterdem ramensom

Äldrevårdsreformen äldrebakgrund bl.a. andelenmåste attmot avses
utgjordeblir allt Sedan början 1950-taletbefolkningen större.i av

befolkningen,och äldre drygt %i åldrarna 65 10andelen år avpersoner
stigit till %. Sedan 1950 har2025 väntas ha 21 årandel årsomen

från tilloch däröver ökat 107 000 369 000antalet 80 år perso-personer
tillförväntas vid sekelskiftet uppgå 450 000.och1990ner

inverkanålderssammansättningen har naturligtvisförändradeDen stor
Ävenoch service. äldre för tiden ivårdbehovenpå personer nuomav

för decennierbetydligt vitalare och friskare bara någraallmänhet änär
kraftigthälso- och sjukvård och social servicebehovensedan, ökar av

i åldrarnaålder. I proposition 199091 14 85-89med stigande attanges
institution och i åldrarnatredje kvinna och fjärde påborår var manvar

kvinna ochmotsvarande andel drygtoch däröver är90 år varannan
45 % männen.av

vidare allt fler människor i dag kanpropositionen konstaterasI att
hjälp och kvalificeradeboende där de kan erbjudasvälja bo i egetatt

flyttar människor mellanI allt mindre utsträckningsjukvårdsinsatser.
vårdformer, vilket har medfört vårdtyngden Ökatocholika boende- att

ålderdomshem och inom den somatiska långtidssjukvården,både på men
den hemtjänsten och sjukvården i hemmet.framför allt inom sociala

somatiska korttidssjukvården har minskatMedelvårdtiden inom den
allt fler utförs, vilket medföroch operativa ingreppunder år attsenare

konvalescenstidentillbringar förhållandevis andelpatient störreen aven
primärvårdens efterbe-mellan länssjukvårdens ochi hemmet. Gränsen

flytande.blir allthandlande ansvar mer
livets slutskede praktiskt möjligti har blivitVård hemma genom en
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utbyggnad primärvården och den sociala hemtjänsten medicins-av samt
ka möjligheter till smärtlindring. Detta medfört.ex. dock krav påstora
medicinteknisk säkerhet och på Ökad kompetens bland personal som
utför service- och vårduppgifter i hemmet.

För växande mycket gamla människor meden grupp sammansatta
vårdbehov är gränsen mellan huvudmännens ansvarsområden utom-
ordentligt svår dra. Det handlar äldreatt allmäntärom personer, som
ålderssvaga och besväras yrsel, dålig blodcirkulation och hjärtsvikt.av

har iDe fallmånga rad funktionsnedsättningar. En sådanen sammansatt
sjukdomsbild i kombination med avsaknad närstående ligger oftaav
bakom förhållandet dessa människor ofta besökeratt den somatiska
korttidssjukvårdens akutmottagningar. De återfinns också ofta som
medicinskt färdigbehandlade inom korttidssjukvården i väntan på andra
vårdaltemativ.

Redan denna fragmentariska redovisning besked behovetattger om av
samhällsinsatser för de äldre människorna i såväl socialt medicinsktsom
hänseende växer samtidigt dessa vårdområden går in i varandra ochsom
svårigheter föreligger strikt dra gränsen mellan hälso-att och sjukvår-
dens och socialtjänstens ansvarsområden.

Syftet med äldrevårdsreformen är skapa klara ansvarsförhållandenatt
och ändamålsenliga organisatoriska förutsättningar för utvecklaatt
samhällsinsatsema efter de målsättningar riksdagen lagt fast i frågasom

samhällets äldreomsorg.om
Primärkommunema har reformen givits utvidgat förettgenom ansvar

långvarig vård äldre. Kommunerna skall den januari1 1992 överta deav
sjukhem och andra somatiska långvårdsinrättningar i landstingen som
har lokalt upptagningsområde ellerett vårdinrättningar landstingettsom
och kommun kommer överens skall föras till kommunen.överen om

sjukhemDe och motsvarande dettapå blirsätt överförda till pri-som
märkommunerna skall efter övertagandet inte längre sjukhusanses som
i rättslig mening. I stället skall de särskild boendeform förses som en
service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen.

förhållandetDet dessa sjukhem ochatt motsvarande inrättningar över-
förs från landstingskommunemas hälso- och sjukvård till den primär-
kommunala socialtjänsten innebär inte någon förändring de därav
intagnas behov medicinska insatser. Däremot överförs landstings-av
kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar i denna del till primärkommu-

Detta har också fått sitt uttryck i HSL. Enligt den intill dennema. l
januari 1992 gällande lydelsen HSL har endast landstingskommuner-av

lagstadgad skyldighet erbjuda befolkningen god hälso-att ochna en en
sjukvård. Varje primärkommun har sin sidaå haft det yttersta ansvaret
för de vistas i kommunenatt får det stöd och den hjälp de behöver,som
vilket dock hittills inte inneburit någon inskränkning i vederbörande
landstingskommuns hälso- och sjukvårdsansvar. Den januari1 1992
förändras dessa förhållanden, nämligen såtillvida primärkommunemaatt

särskilda bestämmelser i HSL åläggs skyldighet erbjudagenom att en
hälso-god och sjukvård åt dem bor i sådan boendeform ellersom en

bostad, här och juridiskt betecknas särskildsom avses som som en
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med behovmänniskoräldreomvårdnad förservice ochförboendeform
dess1980620 isocialtjänstlagenstycketandrajfr §stöd 20särskiltav

sjuk-ochhälso-Primärkommunernas19901403.lagenligtlydelse
männi-också deomfattaemellertidkommervårdsskyldighet att yngre

funktions-nedsättningellerhandikappgrundpåskor, avannanavsom
hänvisade tillboende ärordinärttillmöjlighet utanharinte ettförmågan

enligtprimärkommunemaservice,särskildmedbostädersådana som
lag 19901403enligtlydelsei desssocialtjänstlagenstyckettredje21 §

skyl-primärkommunemakommerVidare attinrätta.skyldiga varaär att
dagverksamhetersocialtjänstensisjukvårdhälso- ocherbjudadiga att

enligtlydelsei desssocialtjänstlagenstycketförsta§enligt 10 samma
ivistaserbjuda demprimärkommunernafårVidareändringslag. som

sjukvård i hemmet.hälso- ochkommunresp.
skyldig-primärkommunaladenanförda blirdetframgårSom ovanav

Tillsynsutred-omfattande.sjukvård mycketochhälso-erbjudaheten att
sjukvård inomochhälso-frågadet här ärningen ramenattnoterar om

äldrevårdsrefor-innebäromständigheterUnder allasocialtjänsten.för
socialtjänstensförsjukvårdsansvarochhälso-ökatväsentligtettmen

ärdettabetonasl9909114proposition attIhuvudmän. ansvar av
med denmotsvarandelandstingskommunemas ansvar,art somsamma

framhålls vidare,läkarinsatser. Detomfattarintedetbegränsningen att
sjukvårdochhälso-dentvekanråda någonfårinte attdet somomatt

denkvalitetskallsocialtjänsteninommeddelasskall somsammaavvara
sjukvården.hälso- ochlandstingskommunala

och sjukvårdenhälso-primärkommunaladenskall observeras,Det att
primär-har karaktärbedöma närmasttillsynsutredningen kansåvitt av

landstingskommunemasininnebär iläkarinsatser. Det attturvård utan
till bl.a. demförhållandeiskyldiga,blirfortsättningeni attäven som

tredjestycket och 21 §andrai §20boende,sådantbor i som anges
ochoch hälso-läkarvårddenerbjudasocialtjänstlagen,stycket annan

inte ärprimärkommunemaochbehovde harsjukvård somavsom
erbjuda.skyldiga

hälso-primärkommmunalaskall det i denäldrevårdsreformenEnligt
godmeddelabehövs förpersonalfinnas densjukvården attoch som

inommeddeladestidigaresjukvårdsservice,ochhälso-vård. Den som
ochhemsjukvårdskaraktärdefinitivtsocialtjänstenför avvarramen

landstingskommunala primärvården,med densamverkanibedrevs nära
Socialtjänstpersonalen kundedistriktssköterskor.ochdistriktsläkaredess

hälso- ochutföra enstakamedverkahärnämnts atttidigare genomsom
distriktssköter-ellerdistriktsläkaresexempelvissjukvårdsuppgifter på en

socialtjänst-tidigare ansågsnämntsanvisningar. Somochdirektivskas
patient-legitimerad i dennesbiträdasammanhangsådanaipersonalen en

och sjuk-hälso-ställningdärmedoch fickverksamhetvårdande som
dessautförandevidtillsynslagenenligtochvårdspersonal avansvar

innebär inteäldrevårdsrefonnengenomförande attuppgifter. Ett av
ochmeddelande hälso-legitimerade vidtillbiträdedenna avtyp av

ellerSådanaförsvinna.kommersocialtjänstensjukvård inom att mer
fortsättningenikommer ävenbiträdesinsatser atttillfälligamindre
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med âldrevårdsreformenbehövas. Men kommer också avanceradmer
hälso- och sjukvård hemsjukvård bedrivas inomän för social-att ramen

Framförtjänsten. allt gäller det dem bor i de särskilda boendefor-som
för service och omvårdnad äldre människor med behovmema av av

särskilt stöd, dvs. bl.a. de tidigare landstingskommunala sjukhemmens
Deras behov medicinska insatserpatienter. och omvårdnad har inteav

förändrats verksamheten vid dessa hem drivs huvud-attgenom av annan
och under juridisk beteckning. Förutom medverkanen annanman av

undersköterskor och biträdespersonal krävs för hälso- och sjukvårdens
bedrivande i dessa boendefonner insatser sjuksköterskor, sjukgym-av

och arbetsterapeuter framhålls idet proposition 19909114. Detnaster
framgår propositionen tillgång till sådan personal också behövs iattav
bostäderna med särskild service och i dagverksamhetema i hem-samt
sjukvården.

förutsatt denDet är personal krävs härför i princip skallatt som vara
anställd hos vederbörande primårkommun kommunen bör ocksåmen

köpa tjänster frånkunna vårdgivare, i första hand från landstings-annan
kommun.

har tidigare denDet nämnts primärkommunala hälso- och sjukvår-att
inte omfattarden läkarvård. kommerDet sålunda i denna verksamhet

finnasinte läkarnivånågon på bestrider ledningsuppgifter. Iatt som
âldrevårdsreformen ligger emellertid varje primärkommun skall, påatt
motsvarande sätt landstingskommun, indelad i verksamhets-som en vara
områden del kommunent.ex. eller viss vårdinrättning och atten av en
det i varje sådant verksamhetsområde skall finnas sjuksköterskaen som
skall ha för vissa medicinska uppgifter inom området. Deansvaret
uppgifter det här frågaär bl.a.är ñr rutiner kontaktatt attom ansvara

med läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal, när patientstas arman en
fordrartillstånd det och beslut delegering arbetsuppgifter tillom av

vederbörande personal. verksamhetsområdeOm inom primärkommu-ett
enbart rehabilitering skall dock uppgifterna ifråga ankommanen avser

legitimerad sjukgymnast eller arbetsterapeut.en en
tillsynsutredningensFrån synpunkt innebär äldrevårdsreformen främst

prirnärkommunemas för hälso- och sjukvårdande verksamhetatt ansvar
väsentligen utvidgas och däri kommer ingå kvalificeradatt att en mer
medicinsk service än tidigare. I 28 § HSL i lagens lydelse enligt
1990 1465 omfattas också primärkommunemas hälso- och sjukvård av
socialstyrelsens tillsyn under villkor gäller för styrelsenssamma som
tillsyn den landstingskommunalaöver hälso- och sjukvården.

Vad beträffar tillsynen över den i den primärkommunala hälso- och
sjukvården verksamma personalen vill tillsynsutredningen erinra attom

i nuläget omfattasredan personalen tillsynslagen i den utsträckningav
fråga är insatser legitimerad personal och biträden till legitimera-om av

förhållandetde. Det de landstingskommunala sjukhemmen ochatt mot-
svarande överförs till primärkommunema innebär hemmen därefteratt
inte betecknaär sjukvårdsinrättningar. De anställda vidatt ärsom som
dessa hem och inte tillhör någon de legitimerade yrkesgruppemasom av

därförkommer i och med överföringen inte längre grundvalatt av
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till sjukvårdspersonalen. förhållan-anställningen räknas hälso- och Detta
problem praktiskt,emellertid teoretiskt än eftersomde är ett ettmer

föreslår i fortsättningenäven skall detillsynsutredningen att som
legitimerade i deras patientvårdsarbete tillhöra hälso-biträder ochanses

sjukvårdspersonalen vid fullgörandet hälso- och sjukvårdsuppgifter.av
svårigheterna ligger i biträdespersonalenpraktiska närmast kanDe att

de i sitt arbete omfattas till-klara närproblem med överatt vara av
fallet. Tillsynsutredningen haroch så inte är i detsynslagens regler när

kunna kommaavgivit synpunkter hur bör till rättaföregående på man
detta problem kap. 8.med se

beredd föreslåTillsynsutredningen för sin del sålunda inteär att att
yrkesutövning börsocialtjänsten i all sin omfattaspersonalen inom av

framhållaskäl härtill vill utredningen socialtjäns-tillsynslagen. Som att
aktiviteterövervägande del innefattar antal olika intetill ett stortten som

hälso- och sjukvård. Utredningen tillsyns-betecknaär attatt som anser,
till hälso-tillämpningsområde begränsat och sjuk-lagens måste vara

och sådan verksamhet, normalt ingår i hälso-vårdsverksamheten som
Skulle socialtjänsten i hela dess omfattning inkluderas isjukvården.och

får räkna med ärendetillströmningenlagens tillämpningsområde attman
och medför behov tillföratill i betydande grad HSANHSAN ökar attav

kansli särskild social kompetens.och dess

särskilda10.12 Verksamheten med omsorger om
utvecklingsstördapsykiskt

det gäller avgränsningen tillsynsla-Tillsynsutredningens uppdrag, när av
itillämpningsområde, överväga vad dettaär närmast månattgens

förområde utvidgas till omfatta fler yrkesgrupper än närvarande.bör att
uttryckligen bl.a.utfärdade direktivenI de för utredningen nämns perso-

förverksamheten särskilda psykiskt utveck-inom mednalen omsorger
lingsstörda.

framställninggjorde den februari 1983 tillSocialstyrelsen 8 rege-en
föreslog ändring tillsynslagen denna lagringen, dâr så attman en av

omfatta personal för psykiskt utvecklingsstörda.skulle även omsorg om
konstaterade tillsynslagen med den utformning, dess §Man 1att som

för psykisktfått innebär all personal vid andra inrättningar utveck-att
specialsjukhus kommit falla utanför den personkrets,lingsstörda än att

fann otillfredsställan-omfattas tillsynslagen. Socialstyrelsen dettaavsom
i förarbetena grund förde och menade de motiv, åberopasatt som som

särskild lagstiftning inom hälso- och sjukvården också giltiga -iblandär
för personalen inom verksamheten medi högre gradän omsorger om-

psykiskt utvecklingsstörda. Förslaget remissbehandlades och tillstyrktes
Landstingsförbundet.alla remissinstanser bl.a. Fleraså gottav som av

påpekade dock det viktigtremissinstanser attatt var omsorgerna om
psykiskt utvecklingsstörda inte skulle betraktas hälso- och sjukvård.som

gjorde den ytterligare framställ-Socialstyrelsen 22 oktober 1987 en
ning till regeringen med förslag ändring gällande lex Maria-avom
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förordning så den skulle komma omfattaatt ävenatt omsorgsverksam-
heten. Socialstyrelsen ansåg det kan verka förvirrandeatt förord-att en

ining ämnet skall gälla för hälso- och sjukvårdens del medan det för
omsorgsverksamhetens vidkommande räcker med socialstyrelsenav
utfärdade föreskrifter. Regeringen har ännu inte beslutat någonom

ändringsådan i lex Maria-förordningen. En förutsättning för att rege-
ringen skulle vidta den föreslagna författningsändringen torde allattvara
omsorgspersonal omfattas tillsynslagen.av

skapa sigFör så klar bildatt möjligt omsorgspersonalensen som av
åligganden och ställning i organisationen har tillsynsutredningen in-
hämtat information härom Sammanträffande med tjänstemän vidgenom
socialstyrelsen, vilka i styrelsen handhar frågor omsorgsverksam-om

Vidareheten. har utredningen besökt Kopparbergs län och under två
dagar studerat verksamheten ifråga där.

För omsorgsverksamheten gäller bestämmelserna i lagen 1985568
särskilda psykiskt utvecklingsstörda m.fl. den s.k.om omsorger om

omsorgslagen och förordningen 1986565 i ämne. Dessasamma
författningar har 1967 års lagstiftningersatt på området. vissI utsträck-
ning gäller övergångsvis alltjämt de äldre bestämmelserna.

Enligt nyssnämnda lag skall de särskilda syfta till attomsorgema ge
psykiskt utvecklingsstörda möjlighet leva andra och iatt gemenskapsom
med andra. Omsorgema skall inriktade på utveckla den enskil-attvara
des egna resurser.

§I 4 lag vilka de särskilda år, nämligensamma anges omsorgema

1 rådgivning, personligt stöd stödannat särskildsamt av en
kontaktperson,

daglig2 verksamhet i dagcenter eller sysselsättning förannan
dem är över skolåldem och saknar förvärvsarbete och intesom
befinner sig i utbildning,

3 korttidsvistelse utanför det hemmet i syfte främst attegna
avlösa anhöriga i vård och tillsyn, kontidstillsyn utanförsamt
hemmet skolungdom över 12 år,av

boende familjehem4 i eller elevhem för barn och ungdomar som
behöver bo utanför föräldrahemmet,

5 boende i gruppbostad för inte kan bo i bostad.vuxna som egen
I de aktiviteter under punkterna 2-5 hårovan ingår ocksåsom anges om-
vårdnad. I de benämns boende i elevhem och boendeomsorger som

gruppbostadi ingår också fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
lagenI 16 § det för verksamheten skall finnasatt den personalanges

behövs för meddela godattsom omsorg.
Varje landstingskommun har för de särskildaatt svara omsorgema

psykiskt utvecklingsstörda, är bosatta inom den landstings-som egna
kommunen. Men också psykiskt utvecklingsstörda under kortare tidsom
vistas i landstingskommunen, skall denna få det stöd och den hjälp,av

de är i omedelbart behov 7 första§ stycket. Det i lagensom av som
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i lands-inte ingårgäller också kommunlandstingskommunsågs somom
ting.

får tillenligt 12 § lagenlandstingskommunkanDet attnoteras enen
uppgift omfattasöverlåtalandstingskommuneninomkommun avsom

utvecklingsstörda borpsykisktfrågaskall dålagen. Det somomvara
uppgiften.skalli den kommun,tid vistasunder kortareeller som
ha träffatskall dockvederbörande kommunochIxmdstingskommuner

det. Måletmedgett årregeringen skall hahärom ochöverenskommelse
sikt kommerverksamheten påkommunalisering attsådandock att av

genomföras.helt
enskildbedrivs iomsorgsverksamhet,emellertid ocksåfinnsDet som

socialsty-har hosverksamhetdriva sådanenskilde villregi. attDen som
underverksamhetenskild stårhärtill. Sådantillståndrelsen ansöka om

omsorgsnämnd, harlandstingskommunalavederbörandetillsyn somav
verksamheten.inspekterarätt att

enligtbedrivsverksamhetallhar tillsynen överSocialstyrelsen som
och stödja verksam-uppgift följastyrelsensDet äromsorgslagen. att

inspektioner 18 §.företaocksåäger rättStyrelsenheten. att
iaktiviteter, ingårkan deanfördadetframgårSom som om-av ovan

sjukvårdsinsatserspecielladefrånsettsorgsverksamheten som nyss-
gi-uteslutersjukvård. Dettahälso- ochbetecknasintenämnst som-

ochbehov hälso-kan finnasomsorgsverksamhetendet ivetvis inte att av
föreller konsulteranställdakan finnasoch därsjukvårdsinsatser att

sådanhärvid frågasådana behov. Det ärjusttillgodoseende omav
tillfäl-alla människorprimärvårdskaraktär,sjukvårdochhälso- somav

kontinuer-kan hautvecklingsstördavissaMenligtvis har behov ettav.
talbe-sjukgymnastik ochsjukvårdsinsatser,speciellabehovligt t.ex.av

utvecklingsstörde till 5 §den rättspeciell vård harhandling. Sådan
sistnämnda slaghonom själv.begäranendast påi princip avavmen --

därmedomfattasochde särskildaivårdinsatser ingår avomsorgema
hälso-7 §.skyldighet i sammanhanget Annanlandstingskommunemas
lands-ingår ikan ha behovutvecklingsstördadeoch sjukvård avsom

förhållan-HSL. Dessasjukvårdsskyldighet enligt 3 §tingskommunemas
omsorgspersonalen ihuruvidafrågandock betydelse förden saknar om

tillsynslagen.yrkesverksamhet bör omfattassin av
ocherforderliga hälso-dekrav i omsorgslagenfinns ingaDet att

landstingskommunensskall fullgörassjukvårdsuppgiftema egenav
Sådana tjäns-omsorgspersonalen.ellersjukvårdspersonalochhälso- av

vårdgivare.köpas från privataocksåkan alltsåter
lex Maria-lik-framhålla, det finnsvillTillsynsutredningen också att en

social-Sålunda haromsorgsverksamheten.just gällernande regel, som
SOSFS anmälanföreskrifter 198374meddelatstyrelsen om per-om

utvecklings-psykisktmedverksamhetenisonskador omomsorger
för läkare197190i instruktion MFhade styrelsen1971störda. Redan

inackorderingshem ochdaghem, sysselsättningshem,vid vårdhem,
anmälnings-föreskrivit vissutvecklingsstörda,psykisktelevhem för

sjukdomfått allvarligallvarlig skada elleråsamkatsnågonskyldighet om
inrättningen.behandling ellermedi samband annan omsorg
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Enligt de gällande föreskrifterna, sålunda SOSFS 198374, skall,nu
utvecklingsstördpsykiskt blivit skadad i samband med hälso- ochenom

sjukvårdande åtgärder i omsorgsverksamheten, reglerna anmälnings-om
skyldighet enligt lex Maria-förordningen 1982772 tillämpas. Det

i fall innebära vederbörandemåste så landstingskommun haratt att
anmälningsskyldigheten.fullgöra
psykiskt utvecklingsstördHar skadats i omsorgsverksamheten utanen

skadan uppkommit i samband med någon hälso- och sjukvårdandeatt
åtgärd, skall anmälan också inges till socialstyrelsen. I detta fall åvilar
anmälningsskyldigheten vederbörande omsorgsnämnd eller motsvarande.

dock utredningenDet angeläget denna skyldighet, i vad denattsynes
anmälan skador uppkommit i samband med någon hälso-avser om som

sjukvårdandeoch åtgärd, samordnas ingående med socialstyrelsensmer
föreskrifter SOSFS ändrade198279; SOSFS 198816genom om
tillämpningen lex Maria-ñrordningen enbartän med hänvisningav en

föreskrifter skall tillämpas. Utredningen har i sistnämndaatt sammaom
föreskrifter inte finnakunnat något uttryckligen knyter till densom an
anmälningsskyldighet sålunda gäller för omsorgsverksamhetensom
beträffande där inträffade skador följdtill hälso- och sjukvårdandeav
åtgärder.

Sedan de ingresseni till detta avsnitt nämnda framställningama från
socialstyrelsen gjordes har utvecklingen i mångt och mycket förändrat
omsorgsverksamheten. På grund dessa förändringar representan-av var

utredningensför socialstyrelsens handikappbyrå vid Sammanträf-tema
fande med dem tveksamma till det fortfarande berättigat föraattom var
in omsorgspersonalen under tillsynslagen. Som exempel härpå kan den
pågående avinstitutionaliseringen inom verksamheten nämnas. Vård-
hemsplatser awecklas. I stället på integrering de utveck-satsar man av
lingsstörda i samhället, exempelvis boende i gruppboståder ochgenom
daglig verksamhet i samhället. Vidare kan nämnas barn förute att nu

intetiden bor vårdhem. allrapå De flesta bor i sina hem och fåregna
egentligen ingen vård enligt omsorgslagen i formän stöd tillannan av
föräldrarna habiliteringsinsatser sjukgymnaster, logopedergenom av

Utvecklingsstörda barn,m.fl. olika skäl inte kan bo i sitt föräld-som av
ibor elevhem eller i familj.rahem, Samhällsintegreringen äldreav

utvecklingsstörda har gått långsammare. höstenPå 1988 fanns det
fortfarande omkring 7 dem000 alltjämt bodde vårdhem.på Detav som

ungefär tredjedel allaär äldre utvecklingsstörda. Men det ären av vuxna
helt klart avinstitutionaliseringen fortgår.att

Tidigare hade i verksamheten tillgång till särskilda s.k.man omsorgs-
fannsläkare. Det vid nyssnämnda tidpunkt endast 15 sådana läkare kvar.

och med de utvecklingsstördaI lever i samhället allaatt andrasom
replierar de också allmännapå den hälso- och sjukvården jfr 2 § om-
sorgslagen. Minskningen de fasta läkarinsatsema betyder emellertidav

behovetinte hälso- och sjukvårdsinsatser i omsorgsverksamhetenatt av
också minskat. ställetI vill det behovet hälso- ochsynas som om av
sjukvård har breddats ocksåså psykologer och audiologeratt t.ex.
medverkar. Förhållandet innebär inget krav förändradpå lagstiftning,
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personalen inom ornsorgsverksamheten redan i nulägeteftersom om-
i den de utför hälso- och sjukvårdsuppgifter.fattas tillsynslagen månav

Tillsynsutredningen nuvarande möjligheter komma tillatt attanser
ornsorgsverksamheten relativt goda.med brister inom är I den månrätta

hänför medicinskamissförhållandena sig till personalens handlande
fortsättningen anmälan kunna inges till förkommer i HSANäven att

disciplinansvaret. Vidare skall erinras den skyldighetprövning omav
enligt SOSFS 198374 till socialstyrelsen anmäla fallföreligger attsom

inträffade skador i samband med hälso- och sjukvårdande åtgärder iav
omsorgsverksamheten. Enligt tillsynsutredningens mening detär väsent-

tillsynsverksamheten inte ålägga disciplinpâföljd vidi någonligaste att
vidta åtgärder för avhjälpa före-eller försummelser ochfel utan att att

uppdagade brister i verksamheten.bygga upprepningar av
tillsynsutredningen framhålla ornsorgsverksamhetenSlutligen vill att

ligga socialtjänst hälso- ochkan sin närmare ännatur ansesgenom
gäller det, bedrivs sjukvårdäven nämnts, inomsjukvård. Detta om som

vilket för övrigt också sker inom socialtjänsten.omsorgsvårdens ramar,
påminner socialtjänst kommer ytterligareAtt attmer omomsorgen

avinstitutionaliseringen och kommunalisering-den pågåendemarkeras av
därför allt förDet blir svårare att argumentera att omsorgspersona-en.

omfattas tillsynslagen.socialtjänstpersonalen skalllen inte Somavmen
finnstillsynsutredningen dessutom det goda möjlig-finner attsagtsovan

till med brister inom ornsorgsverksamheten.heter komma rättaatt
föreslår därför omsorgspersonalen inte hellerTillsynsutredningen iatt

omfattas tillsynslagen de fullgörskall än närfortsättningen annatav
sjukvårdsuppgifter.hälso- och

10.13 inom allmänna hälsoskyddetPersonalen det

hälsoskydd hälsoskyddslagenverksamhet medSamhällets styrs av
hälsoskyddsförordningenoch den till denna lag anknutna19821080

Enligt lagen med hälsoskydd åtgärder för hindra1983616. attavses
Sanitära olägenheter och för undanröja sådana olägen-uppkomsten attav

Sanitär olägenhet förstås störning kan skadligMedheter. en som vara
hälsa. stömingen skall föranleda åtgärder frånför människors För att

får inte ringa tillfällig.hälsoskyddets sida den ellervara
primärkommunal angelägenhet. varje kommunHälsoskyddet är Ien

miljö- och hälsoskyddsnämnd. Uppgifterna förskall det finnas en en
följandesådan nämnd är

uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen i miljö-1 att
och därvid utarbeta förslaghälsoskyddshänseende deoch som

påkallade medverka i planeringen där miljö- och hälso-är samt
skyddsfrâgor berörs,

samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda2 att
verksamhet berör miljö- och hälsoskyddsområdet,vars
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3 lämna allmänheten råd och upplysningaratt miljö-rör ochsom
hälsoskyddsområdet.

Varken i hälsoskyddslagen eller i hälsoskyddsförordningen finns några
bestämmelser hur vederbörande kommunala nämnd skallom vara sam-

vilka kompetenser skallmansatt, representerade i denna.som vara
Emellertid hälsoskyddetangår de enskilda människorna på sådant sättett

medverkan medicinskt sakkunnigaatt nödvändig för kunnaav attsynes
lösa många frågor inom för verksamheten med hälsoskydd. Till-ramen
synsutredningen har fått uppgift i bl.a. Stockholms ochatt Göteborgsom
miljö- och hälsoskyddsñrvaltning ingår läkare fasta medlemmar.som

De ärenden kan bli aktuella i hälsoskyddsarbetet kan naturligtvissom
beröra såväl enskild individ individer. Det förefalleren som grupper av
uppenbart vårdutbildades uppgifter iatt detta sammanhang inte är pa-
tientvårdande. Såvitt utredningen förstår kan deras medverkan i hälso-
skyddet bestå i bedöma i vilkent.ex. utsträckningatt och vilketpå sätt

påstådd Sanitär olägenhet kan påverka människors hälsa. Tillsyns-en
utredningen har uppfattningen, de uppgifter ombesörjsatt vård-som av
personal i hälsoskyddsarbetet inte är den karaktären, de i dennaattav
verksamhet bör omfattas tillsynslagen. Skulle det emellertid förekom-av

denna personal i hälsoskyddsarbetetatt utför uppgifter, kanma, som
betecknas patientvårdande omfattas de i den situationen till-som av
synslagens regler.

10.14 Personal inom smittskyddsverksamheten
Verksamheten med Smittskydd huvudsakligenstyrs bestämmel-genom

i smittskyddslagen 19881472 och smittskyddsförordningenserna
1989301. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd
SOSFS 1989 18 tillämpningen smittskyddslagen.om av

Enligt 5 smittskyddslagen§ har varje landstingskommun föratt svara
behövliga smittskyddsåtgärderatt vidtas inom det landstingsom-egna

Irådet. varje landstingskommun skall det enligt 6 § lag finnassamma en
smittskyddsläkare, har bl.a. planera, organiseraatt och leda smitt-som
skyddsarbetet i området. Det föreskrivetär smittskyddsläkaren skallatt
biträda miljö- och hälsoskyddsnämndema, läkare och andra ärsom
verksamma inom smittskyddet i deras verksamhet.

finns ingaDet närmare föreskrifter hur smittskyddsorganisationenom
i den enskilda landstingskommunen skall uppbyggd. Där kan för-vara

smittskyddsläkaren finnasutom eller flera läkare, sjuksköterskor,en
beteendevetare, hälsoskyddsinspektörer m.fl. Tillsynsutredningen har
bl.a. besök hos smittskyddsorganisationen i Stockholmsgenom läns
landsting inhämtat upplysningar hur smittskyddsarbetet praktisktom
bedrivs. Såvitt utredningen kunnat finna har smittskyddspersonalen inga

helst patientvårdande uppgifter i förhållande till enskildasom personer,
lider samhällsfarlig eller smittsam sjukdom ellersom av ärannan som

smittbärare. De kontakter har med dessa går förhindrautman att
smittspridning bl.a. uppspårande smittkällor och anvisningargenom av
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sjukdom försini anledningiakttavad de harsjukadetill att avt.ex. om
till smittadeanmaningarbl.a.Vidaresmittan sprids.förhindra attatt ges

tvångsåtgärder förvård. Beslutochundersökningförsöka läkare omatt
patientvårdsåt-betraktaintesmittspridning ärförhindra att som enatt

gård.
smittskyddsor-personalen inommening hartillsynsutredningensEnligt

omfattasböruppgifteringa sådanayrkesutövningsiniganisationen som
tillsynslagen.av

verksamhetalternativmedicinsk10.15 Utövare av

yrkesmässigtsjukvårdspersonalenhålso- ochtillhöraDe attutansom
bestämmel-följanulägetiverksamhet haraltemativmedicinsk attutövar

verksamhet påfalli vissaförbud1960409 moti lagen omserna
Alternativ-kvacksalverilagen.den s.k.områdesjukvårdensochhälso-

lämnat198960huvudbetånkande SOUsitthar imedicinkommittén
föror-verksamhetaltemativmedicinsk samtlagförslag till m.m.omen

social-lagñrslaget börEnligtupphävas.skallkvacksalverilagendat att
i den före-bestämmelsernaefterlevnadentillsynen överhastyrelsen av

med stödmeddelatsvillkorföreskrifter ochochlagenslagna avsom
intedagens lägeåligger iuppgiftermotsvarandelag. Någradenna so-

anledningbeslut iinte fattat någotStatsmaktema har ännucialstyrelsen.
tillsynsutred-skull hardenförslag. Föralternativmedicinkommitténsav

altemativmedicinskhuruvida utövarefrågan öppenningen lämnat avom
tillsynslagenbestämmelserna iomfattasframtiden börverksamhet i av

eller ej.
alter-användningenberöraocksåvill här någotTillsynsutredningen av

ochetablerade hålso-deninombehandlingsmetodernativmedicinska
vissinneburithartidunderUtvecklingensjukvården. en upp-senare

tillhör hälso-deuppfattningen,rigidatidigare attluckring den somav
behandlingsverksam-ochundersöknings-i sinsjukvårdspersonalenoch

medicinskgrundade påmetoder, inte äranvända sigfårintehet somav
läkare får påpåpekas,kanerfarenhet. Detbeprövad attochvetenskap -

sininjektion inaturmedel föranvända vissadärompatientens begäran -
till sistdeterinravill ocksåUtredningenbehandlingsverksamhet. attom

behandlings-vissavgörafallet harenskildai detHSAN attär omsom
erfarenhetbeprövadvetenskap ochmedöverensstämmelseimetod är

inte.eller
hälso-fritt fram förårinte detinnebärutveckling attDenna numera

alternativ-användayrkesutövningsinsjukvårdspersonalen ioch att
erhållitpatientendåi det lägetEndastbehandlingsmetoder.medicinska
erbjudasjukvården kanochetablerade hålso-denbehandlingden som

behandlingsmetoderaltemativmedicinskabörhjälpt därav,blivitoch inte
s.k. halmstrå-det densjälv bettpatientenförutsattfå tillgripas, att om

förekommergälla. Detbör ocksåbegränsningEnindikationen. annan
samti-allmänhetenförenskild verksamhetbedriverlegitimerade,att som

altemativmedi-vissbedriveroch delegitimeradede ärdigt attattanger
böruppfattningtillsynsutredningensEnligtbehandlingsverksamhet.cinsk
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sådan annonsering inte få förekomma, eftersom den kan skenen ge av
vederbörandes legitimation också altemativmedicinska behand-att avser

lingar.
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11 Vissa myndigheters
tillsynsuppgifter

11.1 Inledning
I inledningen till detta betänkande har tillsynsutredningen betonat statens

ñr befolkningens hälsa. Detta kommer till uttryck i bl.a.ansvar ansvar
statsmakternas hälso- och sjukvårdspolitiska beslut och den verksamhet

på myndighetsnivån bedriver förstaten följa hur dessa beslut verk-att
ställs i praktiken. I kapitel 5 har tillsynsutredningen närmare redogjort
för myndigheternas roll i tillsynsarbetet, de principer gäller försom
deras utövande tillsynen och det regelverk denna verksam-styrav som
het.

Hälso- och sjukvård bedrivs tidigare nämnts inte bara inom densom
hälso- och sjukvård inklusive tandvård, lyder under kommunalt ochsom
enskilt huvudmannaskap, dvs. inom det kan kalla hälso- ochsom man
sjukvårdsorganisationen, också särskild verksamhetutan inomsom en
ansvarsområdet ñr vissa myndigheter, vilkas huvuduppgifter ligger

helt område hälso-än ochett sjukvård,annat Skolhälsovård undert.ex.
Skolverket, hälso- och sjukvård i kriminalvården under kriminalvårdssty-
relsen, hälso- och sjukvård inom militârväsendet under försvarets
sjukvårdsstyrelse och företagshälsovård under ledning arbetarskydds-av
styrelsen.

ocksåSom framgår vad tillsynsutredningen anfört i kapitel har5av
socialstyrelsen enligt gällande ordning dels verksamhetstillsyn i fråga om

hälso-den och sjukvård bedrivs inom för hälso- och sjuk-som ramen
vårdsorganisationen och dels individtillsyn med avseende hälso-på och
sjukvårdspersonalens yrkesutövning eller inom vilken organi-oavsett var
sation dess yrkesverksamhet utövas. Hälso- och sjukvård inom annan
myndighets ansvarsområde står under myndighets verksamhetstill-resp.

Medan sålunda exempelvis kriminalvårdsstyrelsen har verksam-syn.
hetstillsyn hälso-över och sjukvården inom kriminalvården hälso-står

sjukvårdspersonalenoch där i sin yrkesutövning under socialstyrelsens
tillsyn.

Tillsynsutredningen har inte för avsikt diskutera och föreslåatt några
förändringar i denna principiella fördelning tillsynsansvaret. Varjeav
myndighet med egen hälso- och sjukvårdsverksamhet känner själv bäst
till de förutsättningar, gäller för dess verksamhet och de krav,som som
bör ställas delspå hälso- och sjukvård, hur den bör organiserad,vara

behovdess personal och utrustning och bör därför iävenav m.m.,
fortsättningen utöva verksamhetstillsyn över den hälso- och sjuk-egna
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social-åliggande förhittillsbör liksomIndividtillsynen ettvården. vara
patientvårdandesjukvårdspersonalensochhälso-eftersomstyrelsen

grundvetenskapligaoch vilar pådetsammaprincip äriarbete samma
dessutompatienter ärsåvälPersonaldet utövas.oberoende somvarav

likahandlande påägerpersonalensbedömningenbetjänta rumatt avav
ihandläggsförsummelsefel ellerfrågorochför allavillkor att om

praxis.sammanhållenbakgrundochordning mot av ensamma

socialstyrelsensförförutsättningar11.2 Vissa nya
häravkonsekvensernaochtillsynsverksamhet

redovisningen harhistoriskalänmadekapiteli 3i denangivitsSom
och desssocialstyrelsensjukvårdsmyndighet,ochhälso-centralalandets

omorganiserats. Deloppunder årenstillfällenflertalvidföregångare, ett
i frågainnebar1980-taleti inledningengjordesförändringar omavsom
nämntsbl.a. såsomtillsynsverksamhetsocialstyrelsens att ovan --

länsläkarväsen-tillsynsorganisation,regionaladittillsvarandestyrelsens
ochansvarsnämnd brötsmedicinalväsendets utochupplöstesdet, att

sjukvårdensochhälso-myndighetensjälvständigatill denombildades
socialstyrelsensproposition l979806IHSAN.ansvarsnämnd om

riktlinjerdelvisbl.a.ocksåorganisationochuppgifter nyaangavsm. m.
landstingskommunaladenallt rörandeframförtillsynsocialstyrelsensför

tillsynsutredningenvadsjukvårdsverksamheten. Utöverochhälso-
till denhänsynstagandeunderbedrivandetillsynenstidigare nämnt om

utredningen konstaterakan attsjälvbestämmanderätten,kommunala
tillsynsarbetettonvikten iinnebärgäller,alltjämt attriktlinjer,dessa som

byggertidigareinteerfarenhetsutbyte ochochkunskaps-påligger som
inteemellertidinnebärsida. Detta attmyndighetensfrånmaktspråkpå

iförloratsjukvårdsverksamhetenochhälso-övertillsynsocialstyrelsens
framtida roll,socialstyrelsens198990 130propositionbetydelse. I om

socialstyrelsensikärnantillsynenbetecknasinriktningochuppgifter som
beslutstatsmaktemashärföruttryckkanManverksamhet. ett omsesom
regionalafemfinnasskallorganisationsocialstyrelsensinomdetatt

landet.iplatserfem olikastationerade påtillsynsenheter
läkemedelsavdelningtidigareSocialstyrelsensförhållandetDet att

julimed denoch loch frånorganisationsocialstyrelsensbrutits ut ur
läkemedelsverketmyndighetensjälvständigatill denombildats1990

propositionjfrtillsynsverksamhetsocialstyrelsensocksåberör
läkeme-och tillsynen påkontrollenförmyndighet19899099 en nyom

uppgifter påharmyndigheternabäggeEftersomm.m..delsområdet
det nödvän-funnittillsynsutredningenharsjukvårdsområdetochhälso-

ochsocialstyrelsensmellangårgränsenbestämmasökadigt att var
deföreslåområdedettatillsynsuppgifter på samtläkemedelsverkets

aktuella.blikangrund häravpåtillsynslageniändringar som
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11.2.1 Apotekspersonalen och dess ansvar

Tillsynsutredningen har i kapitel 8 redovisat vilka yrkesgrupper inom
detaljhandeln med läkemedel, tillhör apotekspersonalen ochsom som
därmed enligt förstal § stycket tillsynslagen också räknas till hälso-

sjukvårdspersonalen.och
skallHär ytterligare några förhållanden redovisas.

Vederbörande apotekare vid varje apotek har det övergripande ansvaret
för expedieringen läkemedel från apoteket. I övrigt har ochav var en

arbetar på apoteket i likhet med vad gäller för alla tillhörsom som som
hälso- och sjukvårdspersonalen personligt yrkesansvar,ett eget kansom

gällandegöras inför HSAN. Tillsynsutredningen finner för sin del ingen
anledning rubba på dessa ansvarsförhållanden.att Utredningen räknar
härvid med fråga endast är denatt personal, på ellerett annatom som

aktivtsätt medverkar i hanteringen läkemedel på apotek vidt.ex.av
tillredning läkemedel, vid utskrift etiketter på läkemedel skallav av som
expedieras, vid kontroll läkemedel skall expedierasatt stämmerav som
överens med vad förskrivningen avser. Ansvaret omfattar också exem-
pelvis den situationen personalen över disk kimdenatt råd visstger om
läkemedels användning eller rekommenderar visst läkemedel använ-att

viddas viss sjukdom eller liknande. Enligt utredningens mening hör
visserligen arbetar på apotek intepersoner, harsom medmen som

läkemedelshanteringensjälva göra, Städpersonal, inteatt till hälso-t.ex.
sjukvårdspersonalen.och

Den personal arbetar med framställning och utveckling läkeme-som av
del på det industriella planet omfattas inte tillsynslagen. Deras arbeteav
och produkter är likväl föremål för statlig kontroll. Intill den junil 1990
svarade i huvudsak socialstyrelsen för denna kontroll. I det följande
återkommer tillsynsutredningen till frågan den statliga kontrollen iom
tillverkningsledet fr.o.m. nyssnämnda dag. Utredningen vill dock redan
här konstatera, utredningen inte funnit skälatt föreslå ifrågavaran-att att
de personal inlemmas i hälso- och sjukvårdspersonalen. Det skall till-
fogas personal arbetaratt med klinisk prövning läkemedel isom av
denna sin verksamhet omfattas tillsynslagen liksom den personalav som

apotekpå och sjukhus tillreder och bereder läkemedelt.ex. i sin yrkes-
verksamhet.

Tillsynsutredningen har inte funnit skäl föreslå någon förändring vad
tillsynslagens tillämplighet depå personalgrupper industrielltavser som

arbetar med läkemedel.

11.2.2 Socialstyrelsens tillsynsuppgifter läkemedels-
området fr.o.m. den juli1 1990

Intill den julil 1990 socialstyrelsen enligt l§ förordningenvar
19881236 instruktionmed år socialstyrelsen central förvaltnings-
myndighet för verksamhet gäller socialtjänst, hälso- och sjukvård,som
tandvård, läkemedelsförsörjning, hälsoskydd, smittskydd, särskilda

psykiskt utvecklinsstörda frågor alkoholomsorger ochom samt om
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statliguppgift för någondet inte ärsåvittmissbruksmedel, allt annanen
följastyrelsen bl.a.detålåginstruktionen att2 §Enligtmyndighet.
där-verksamheterifrågavarande samtutvärderaochinomutvecklingen

behövsutsträckningdenisamhällsorganmed andrasamverkavid son1
densäkerhetochkvalitetgäller samtvadverksamheternavaka översamt

hadesocialstyrelseninnebarordningDenna atträttigheter.enskildes
läkeme-ochtillverkningiläkemedelbådegälldevadbl.a.tillsynsansvar

vidsocialstyrelsenomorganiseradesnämntsSomanvändning.del i nyss
inrättades.läkemedelsverketmyndighetenvarvid1990,halvårsskiftet

förförvaltningsmyndighetcentralstyrelsenupphördeDärmed att vara
1990517.ändringsförordningläkemedelsförsörjningen; se

framtida roll,socialstyrelsens198889 130proposition upp-Enligt om
uppgifterhuvudsakligasocialstyrelsensskallinriktning varagifter och

kunskapsutveckling ochuppföljningkontroll och samtformitillsyn av
i för-expertfunktionockså haskallStyrelsenkunskapsförmedling. en

styrelsensdärvidförutsattesDet attregeringskansliet.tillhållande
minskas.skullerutinkaraktärdetalj- ochuppgifter av

följandepropositionenitillsynMed avses
social-inomverksamhetenutvärderingochuppföljningl av

preciseradeochuppställdastatsmakternasektorn gentemot av
mål;

verk-ochsocialtjänstsjukvård,ochhälso-kontroll annan2 av
kvalitet.gällerdetområde närsocialstyrelsensinomsamhet

rättigheter.enskildesdenochsäkerhet

punktenförstai denbeskrivningenuppfattatharTillsynsutrednjngen
socialstyrelsenverksamhetstillsyn,sådanmedliktydigsåsom som

bedriva. Be-skallsjukvårdslagenochhälso-exempelvis 18 §jämlikt
social-tillsyn överdenpunktenandra motdenskrivningen i svarasynes

ochbeträffar hålso-vadyrkesverksamhet,i desspersonalsektorns som
tillsynslagen.enligt §2styrelsenåliggersjukvårdspersonalen,

meningenligt dessuppgifter,deregeringenpropositionenI somangav
borde hatillsynsenheter. DeregionalaSocialstyrelsensåliggaborde

tillsynoch utövahuvudmanenskildvård, hardentillsynen över som
enskildagäller sådanadetvårdhem, närenskildastadganenligt om

ha detsjukvård. bordeDeochhälso-bedriverhuvudsakivårdhem som
anmälnings-ochpatientärendenhandläggningförprimära ansvaret av

smitt-tillsynen överförochsjukvårdenochhälso-inomärenden svara
ochmiljö-smittskyddsläkare,bedrivsskyddsverksamheten, avsom

Ytterligaresjukvårdspersonal.ochoch hälso-hålsoskyddsnämnder en
förskriv-tillsynen överförskulleenheternaföruppgift att svaravara

missbruk.förhindraochuppmärksammaläkemedel i syfteningen attav
utvecklingsjukvårdsorganisationensföljabl.a.enheternabordeVidare

i enlig-utvecklasregionisjukvårdenochhälso-verka föroch att resp.
ställningstaganden.vårdpolitiskastatsmakternasmedhet

lösaskulle kunnatillsynsenhetemaförförutsättningnödvändigEn att
tillfick tillgångdetillfredsställande sättpå attuppgiftersina vore
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kvalificerad medicinsk, odontologisk och juridisk kompetens. övrigtI
skulle det enligt propositionen krävas personal med god allmän utred-
ningskompetens och med kännedom hälso- och sjukvårdens ochom
tandvårdens organisatoriska och administrativa förhållanden.

11.2.3 Läkemedelsverkets uppgifter

I proposition 19899099 lade regeringen fram förslag inrättandetom
fr.o.m. den juli1 1990 den och självständiga myndighetenav nya
läkemedelsverket. Det betonades det förhållandet den myndig-att att nya
heten bildades inte skulle innebära någon total boskillnad vad beträffar;

i läkemedelsfrågoma. läkemedlen spelar därtill alltför central roll ien
Ävenhälso- och sjukvårdsverksamheten. framgent skulle socialstyrelsen

ha dels utvärdera läkemedlens roll iatt övergripande hälso- ochett
sjukvårdsperspektiv och dels tillsynenutöva över delar använd-stora av
ningen läkemedel.av

Enligt förordningen§1 1990434 med instruktion för läkemedelsver-
ket är verket central förvaltningsmyndighet för kontroll och tillsyn av
läkemedel och vissa andra produkter med hänsyn till egenskapersom
eller användning står läkemedel nära, i den utsträckning sådana frågor

skallinte handläggas någon statlig myndighet. instruktio-I 2 §av annan
vilka uppgifter läkemedelsverket särskilt skulle för.angesnen svara

Bland dessa uppgifter kan här nämnas

kontrollen och tillsynen enligt läkemedelsförordningen-
1962701 och övriga läkemedelsförfattningar i fråga omj tillverkare, importörer, distributörer och andra befatt-tarsom
ning med läkemedel

information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter-
har handlägga läkemedelsfrågor, hälso- ochatt sjukvår-som

den, apoteksväsendet, veterinärkåren till enskildasamt

stöd till socialstyrelsens tillsynsverksamhet och beredskapspla--
nering läkemedelsområdetpå

kontroll och tillsyn i fråga teknisk sprit och alkoholhaltigaom-
forskning på områden betydelse förpreparat samt denav

kontroll och tillsyn skall bedrivas.som

Verksamheten vid läkemedelsverket kommer enligt propositionen tillatt
största delen inriktad på den egentliga produktkontrollen och påvara
tillsynen hanteringen de produkter kontrolleras. Verksam-av av som
heten omfattar enligt budgetpropositionen 1991 bilaga anslaget E2
Läkemedelsverket, sid. följande92 huvudprogramtre

Godkännande och registrering läkemedel,av

Efterkontroll2. och information läkemedelav om m.m.,

Andra produkter läkemedel.än
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metodutveckling,ochStandardisering, forskningstödprogramEtt avser
administration.information samtm.m.

läkemedelregistrering m.m.ochGodkännandeProgrammet av
registreringföreliggerde verksamheterfrämstomfattar av enensom

ingårradiofarmacevtisk specialitet. Ifarmacevtisk eller programmet
farmacevtisk specialitet,för sådanindikationgodkännandeockså av ny

indikation.för vissregistreratsredan har annansom
läkemedelinformation m.m.Efterkontroll ochProgrammet omav

och radiofar-farmacevtiskakontroll registrerademedarbetetomfattar av
inspektions-vidare deningårspecialiteter. Imacevtiska programmet

apotek.partihandel ochtillverkare,omfattar bl.a.verksamhet som
tillsynsverksam-biverkningskontroll,omfattar ävenProgrammet arman

i förstainformationsinsatserkonsumtionsstudier och dehet samt som
och apoteken.och sjukvårdenpersonalen i hälso-tillriktar sighand

kontrollomfattarläkemedelAndra produkter änProgrammet av
naturmedel förnaturmedel,läkemedel bl.a.såsomprodukter änandra

sprit,sjukvårdsändamål, tekniskför hälso- ochengángsartilclarinjektion,
och kanylerinjektionssprutorhandeln medalkoholhaltiga samtpreparat,

riktadproposition 19899099skall enligtnarkotika. Tillsynen motvara
kontraktslaboratorieroch detaljhandel,parti-importörer,tillverkare,
totalförsvaret. Vikti-och sjukvården ochldkemedelsförråd hälso-isamt

läkemedel läke-marknadsföring ochtillsynen är ävenområden för avga
biverkningar.förbrukning och En--förskrivning,medelsanvändningen

mycketuppgifter här kursiveratsligger detillsynsutredningenligt som
såvitt de intevad gäller tillsynåliggandensocialstyrelsens rentnära av

befogenheter området.styrelsenssammanfaller med
förläkemedelsverket skallvidareanfördespropositionenI att svara

till främst hälso- ochoch andra produkterläkemedelinformationen om
sjukvårdspersonalen och allmänheten.hålso- ochhuvudmän,sjukvårdens

skall stöd.läkemedelsområdettillsynsverksamhetSocialstyrelsens på ges
uppgiftläkemedel borde det bli föranvändningendet gällerNär enav

socialstyrelsen ochläkemedelsverket inom sittsåväl att, envarsom
utvecklingen och tillsyn.bevakaansvarsområde, utövanärmare

social-läkemedelsverket ochansvarsfördelningen mellanbeträffarVad
följande uttalande I detföredragande statsrådet bl.a.gjordestyrelsen

ansvarsområde ochbehandlat lâkemedelsverketsjagföregående har
myndighetens verk-framgår jagdettaarbetsuppgifter. Av attatt anser

läkemedel och andrainriktas kontrollerahuvudsak bör påsamhet i att
produkternadistributionsled hanterardem i olikaprodukter samt som
användningväl kommit iförbrukaren. produkternadessa Närinnan når

föruppgift för socialstyrelsenutsträckningdet iblir större att svaraen
tillsynen.

övergripande tillsyns-socialstyrelsen ha detpropositionen skallEnligt
innefattande bl.a. uppgiften bedömaläkemedelsområdetpå attansvaret

sjukvården. Häriroll i hälso- ochoch andra produktersläkemedlens
eller läkemedelsgruppsexempelvis läkemedelsingår prövaatt ett en

får särskiltandra behandlingsmöjligheter. Härjämfört medvärde t.ex.
ändamål, huma-behandlingens medicinskafaktorerin sådanavägas som
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nitära aspekter och det hälsoekonomiska värdet.
Den omständigheten socialstyrelsen har föratt tillsynen iatt svara

fråga hälso- och sjukvårdspersonalen ställer krav på näraom ett sam-
arbete med läkemedelsverket, eftersom många ansvarsärenden rör
läkemedelsfrågor, framhöll föredragande statsrådet i propositionen.
Denna pekade i detta sammanhang på problemen med missbruk av
förskrivningsrätten säkerhetsfrågor vid försäljningsamt och användning

läkemedel. Vid behov måste socialstyrelsen därför i sådanaav samman-
fåhang biträde läkemedelsverket. Det betonades det härvid inteav att

bara frågaär sakkunniga uppgifter läkemedlens egenskapert.ex.om om
och lämpliga användning också praktiska frågorutan möjlighetensom

expertmedverkan vid inspektioner elleratt inspektionsuppgifteratt
utförda läkemedelsverket.av

Men också läkemedelsverket har uppgifter berör användningensom av
läkemedel och andra produkter, samla in data biverkningart.ex. att om
och läkemedelskonsumtion, utvärdera dessa dataatt fortlöpandesamt att
pröva registrerade läkemedels ändamålsenlighet och för under-att svara

tilllag terapikonferenser producentobunden läkemedelsinformation.samt
Sammanfattningsvis skulle det anförts i propositionen gräns-som om

dragningsfrågan innebära socialstyrelsen skall handhaatt övergripande
frågor läkemedel i hälso- och sjukvården frågor hälso- ochom samt om
sjukvårdspersonalens åligganden detnär gäller läkemedel. Läkemedels-
verkets uppgifter avgränsas till frågor rör produktsäkerhet ochsom
produktkvalitet för vissa produkter därtill frågor produkternasom-
effekt eller frågor har samband därmed. Lantbruksstyrelsen nu-som-

jordbruksverk skall, enligtstatens propositionen, ha förmera ansvaret
de övergripande frågorna vad gäller den veterinärmedicinska använd-
ningen läkemedel.av

11.2.4 Gränsdragningen

Förevarande gränsdragningsproblematik berör inte enbart socialstyrel-
och läkemedelsverkets tillsynsuppgifter, såsom dessa kan uttryckassens

i den övergripande principen, läkemedelsverket föratt tillsynen isvarar
produktions- och detaljhandelsleden och socialstyrelsen utövar tillsynen
över användningen läkemedel, aktualiserar också fråganutanav om
fördelningen dem emellan tillsynen över den aktuella personalen ochav
rätten till HSAN göra anmälanatt yrkesutövares fel eller försummel-om

i läkemedelshanteringense m.m.
Det är givetvis angeläget för sådan diskussionatt utredningenen som

skall föra känna till i vad mån den nyssnämnda principen kommit tillnu
iuttryck lagstiftningen. Vissa ändringar har gjorts i de författningar som

gäller läkemedelsområdetpå bl.a. läkemedelsförordningen 1962701,
lagen 198150 med bestämmelser vissa medel avsedda för injek-om
tion, lagen 1975 187 kontroll fabrikssteriliserade engångsartik-om av
lar för hälso- och sjukvårdsändamål och lagen 1981289 radioakti-om

läkemedel. framgårSom det anförda har förordningva av ovan en
1990434 med instruktion för läkemedelsverket utfärdats samtidigt som
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förordningen med instruktionkonsekvensändringar gjorts i 1988 1236
ellerhar varken sekretesslagen 1980 100för socialstyrelsen. Däremot

tillkomst.ändrats till följd läkemedelsverketstillsynslagen 1980 11 av
läkemedelsförordningen, lagen med bestäm-ändringar gjorts iDe som

för injektion redaktio-vissa medel avsedda är närmastmelser etc. avom
ändringarna främst i ordetdessa författningar består so-nell I attart.

ordet läkemedelsver-olika böjningsformer byttscialstyrelsen i ut mot
läkemedelsförordningen inom kortkanket. Parentetiskt nämnas att

förslag till läkemedelslag är underupphävas ochkommer ut-att ettatt
Socialdepartementet.arbetande i

träffatsocialstyrelsen och läkemedelsverketkan ocksåDet noteras att
Socialstyrelsensuppdelning dem emellanöverenskommelse avom en

juli harläkemedelsområdet. Per den 1990 67författningar avseende l
Socialstyrelsens författningssamlingförfattningarsådana utgått ur

läkemedelsverkets författningssamlingöverförts tillSOSFS och
uppdelning författnings-ledande principen vid dennaLVFS. Den av

författningssamling i fortsätt-varit, Socialstyrelsensmaterialet har att
författningar läkemedelsområdetinnehålla sådana påningen skall som

hantering läkemedel, dvs.och sjukvårdspersonalenshälso- avavser
och råd i detta riktade tillmed föreskrifter allmänna ämneförfattningar

författningssamling skall inne-medan läkemedelsverketsdenna personal,
produktkvalitet ellerproduktsäkerhet, harförfattningar gällerhålla som

närståendefrågor rörande läkemedel och demmed sådanasamband
produkter.

författning från socialstyrelsen och läkemedelsverketI en gemensam
författ-uppdelning gjorts deharSOSFS 199090, LVFS 1990 1 aven

författningssamling läkeme-Socialstyrelsensningar avsersom numeraur
författningar inkluderarområde. dessa äldredelsverkets Många av

åligganden för hälso- ochbestämmelser gälleremellertid också som
övergångsförfattningen harSjukvårdspersonalen. denI gemensamma

föreskrifter åligganden fördärför föreskrivit desocialstyrelsen att om
författningar meddelats isjukvårdspersonalen ihälso- och somsom ges

författningssamling före den juli 1990 ochSocialstyrelsens l som
skall gälla för hälso-Läkemedelsverkets författningssamlingöverförs till

fortsättningen. Föreskriften gäller isjukvårdspersonalen ioch även
författningar ändras eller Uppdelningen iawaktan dessa ersätts.på att

interimistisk karaktär.199090 alltsåSOSFS är av
intemyndigheternas tillsynsområden ärGränslinjen mellan de båda

tillsynsuppgifterverket förutsätts socialstyrelsen ha vissaskarp. I själva
i också inom detinte inom området läkemedel användningenbart utan

läkemedelskontroll hantering läkemedelfält, präglas och avsom av
sålundadet då produkterna konsumenterna,intill nårmoment,m.m.

motsvarandeläkemedelsverkets principiella tillsynsområde. På sättinom
avseendeläkemedelsverket inte enbart ha tillsyn med detförutsätts

det gäller läkemedel i användning,ansvarsområdet, också närutanegna
sådantsålunda inom Socialstyrelsens principiella tillsynsområde. Ett ar-

de bådabäddar givetvis för kompetensdiskussioner myn-rangemang
digheterna emellan.



SOU 199163 Vissa myndigheters tilLrynsuppgtfer

Tillsynsutredningen kan vidare konstatera uttalandena i propositionatt
uppgifternal9899099 hur mellan socialstyrelsen och läkemedels-om

skall fördelade inteverket helt klarläggande.är Som exempel härpåvara
enligtkan nämnas propositionen skall problem med missbrukatt av

förskrivningsrätten tillsynsuppgift för socialstyrelsen prop.vara en
uttalande sid.sid. 18. I föreslås,prop. 16 läkemedelsver-annatett att

skall alla de uppgifter framket ha till omorganisationen legat påsom
socialstyrelsens läkemedelsavdelning. Man skall då veta, att en av
dåvarande läkemedelsavdelningens tillsynsuppgifter gällde just tillsynen

missbruk förskrivningsrätten.i fråga om av
Såvitt socialstyrelsens instruktion i dess lydelse enligt förordningen

ordagrant utvisar, skulle1990517 styrelsen inte ha någranumera upp-
gifter inom läkemedelsområdet. Förhållandet är emellertid endast sken-

eftersombart hantering och användning läkemedel ingårav som myc-
viktiga led i framför allt verksamheternaket hälso- och sjukvård och

tandvård, för vilka styrelsen alltjämt förvaltningsmyndighet.är central
skall här erinras hälso- och sjukvårdspersonalenDet i vilkenattom -

apoteks- giftinformationspersonalenockså och ingår i sin yrkes--
utövning alltjämt under socialstyrelsensstår tillsyn.

förordningen§I 2 med instruktion1990434 för läkemedelsverket
verkets huvuduppgifter.nämnts naturliga skälAv äranges som ovan

utformningen dessa bestämmelser generellt hållna. Det går sålundaav
deminte utläsa, vilka uppgifter i detalj åligger myndig-att av mer son1

heten det gäller tillsynennär läkemedelsområdetpå jfr de exempel på
läkemedelsverkets uppgifter angivits.som ovan

Såvitt tillsynsutredningen kunnat finna har den i proposition
l9899099 tilltänkta preciseringen vilka uppgifter låkemedelsom-av

ankommerrådet, läkemedelsverketpå respektive socialstyrelsen,som
varje falli inte kommit till uttryck i de för myndigheterna gällande

instruktionema. Gränslinjen mellan läkemedelsverkets och socialstyrel-
uppgiftsområden bör dock kunna dras skarpare än vad instruktio-sens

i deras nuvarande lydelse även vilket också tillsynsut-nerna anger, om -
redningen medvetenär viss överlappning dessa områden emel-om en-

ofrånkomlig.lan är
Huvudinriktningen socialstyrelsenspå och läkemedelsverkets tillsyns-

klar,verksamhet är helt mellan de bägge myndigheternasmen resp.
tillsynsområde har uppstått inomgråzon, vilken båda har tillsyns-en
uppgifter. Tillsynsutredningen skall i det följande söka så långt möj-att

definieraligt de uppgifter, frågai tillsyn inom denna börsom om zon
socialstyrelsenåvila respektive låkemedelsverket. Utgångspunkten är

främsthärvid de tillsynsuppgifter, tidigare ålåg socialstyrelsenssom
läkemedelsavdelning intill dess avdelningen omvandlades till själv-en
ständig myndighet.

Vad beträffar individtillsynen kan flertal olika yrkes-noteras att ett
sini yrkesutövning på eller harsätt medgöraett annat attgrupper

läkemedel och med läkemedel närstående produkter. harMan här att
mellanskilja hälso- och sjukvårdspersonal och personal. Medannan

uttrycket förstårarman personal utredningen sådana yrkesutövare som
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har uppgifter inom läkemedelstillverkningen och inom importen och
distributionen läkemedel. Som nämnts socialstyrelsenär enligtav nyss
gällande lagstiftning nuvarande tillsynslagen2 § den myndighet som
har tillsyn hälso- och sjukvårdspersonalen.över Också apoteks- och gift-
informationspersonalen omfattas sålunda i sin yrkesutövning efteräven

juliden tillsynslagen1 1990 och socialstyrelsens tillsyn. Man kanav
naturligtvis fråga sig detta beror på statsmakternaatt ansett, attom
apoteks- giftinfomiationspersonalenoch fortsättningenäven i skall stå
under socialstyrelsens tillsyn eller avsikten tillsynsutredningenär attom
skall avlämna förslag i denna fråga.

Tillsynsutredningen kan konstatera, regeringen i propositionatt
19899099, i varje fall inte diskuteratnämiare, frågan individtillsy-om

läkemedelsområdet.på finnsDet dock vissa formuleringar, kannen som
tolkas i varje fall riktningsangivelse även dessa uttalandensom en om-
delvis innebär motsägelser. Klart uttalas emellertid sid.prop. 18 att en
central uppgift för socialstyrelsen är för tillsynen i frågaatt svara om
hälso- och sjukvårdspersonalen. heterDetta, det vidare, ställer krav
på samarbetenära med läkemedelsverket, eftersom mångaett ansvars-
ärenden läkemedelsfrågor.rör villJag här bara peka problemenpå med
missbruk förskrivningsrätten säkerhetsfrágor vid försäljning ochsamtav
användning läkemedel . I den tidigare organisationen utövade läke-av
medelsavdelningen, såsom socialstyrelsens avdelningar individtill-en av

i fråga läkares och tandläkares brukasätt sin förskriv-t.ex. attsyn om
ningsrätt och apotekares verksamhet vid försäljning läkemedel.av

Som tidigare nämnts finns i i instruktionen2 § för läkemedelsverket en
förteckning deöver uppgifter läkemedelsverket särskilt skall för.svara
Bl.a. gäller detta kontrollen och tillsynen enligt läkemedelsförordningen
1962701 och övriga läkemedelsförfattningar i fråga tillverkare,om
importörer, distributörer och andra befattning med läkemedel .tarsom
De understrukna orden vid handen det frågaär individtill-attger om en

andra krav än vederbörande tar befattningutan med läkemedel.attsyn
Man får emellertid frånutgå detta tagande befattning med skallatt

Ändåyrkesmässigt. kan uttrycket syfta på mängd olika yrkes-vara en
såsom apotekare, läkare, tandläkare, sjuksköterskor och barn-grupper

morskor. Tillsynsutredningen har funnit uttrycket i fråga inte tordeatt
syfta på hälso- och sjukvårdspersonalen på personal iutan annan som

distributionsledet befattning med läkemedel.t.ex. tar
Några andra bestämmelser i instruktionen kan tyda på själv-som en

ständig förrätt läkemedelsverket tillsynutöva över hälso- och sjuk-att
vårdspersonalens yrkesutövning läkemedelsområdetpå finns inte. Denna
omständighet jämte det förhållandet tillsynslagen efteräven den juli1att
1990 erkänner socialstyrelsen den enda myndighet, har tillsynsom som

hälso-över och sjukvårdspersonalen, leder till slutsatsen statsmakter-att
i varje fall inte initialt i samband med omorganisationen tänkt signa

någon ordning.arman
Frågan är då tillsynsutredningen kan komma fram till någotom annat

resultat, så apotekspersonalen bör under läkemedelsverketst.ex. ståatt
tillsyn. Apoteken är onekligen den länk i distributionskedjan före-som
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producenter och konsumenter läkemedel. Till apoteken förs läke-nar av
medelstillverkamas produkter sedan saluförs och försäljssom genom
apotekens försorg. Men på apoteken tillverkas och bereds också vissa
läkemedel. Om frånutgår detta är uppgifter faller inomattman som

för det tidigare Omnämnda uttalandet, läkemedelsverket harattramen att
för tillsynen och kontrollen läkemedel från tillverkningen framsvara av

till dess medlet konsumenten,når bör apotekspersonalen stå under läke-
medelsverkets tillsyn i dess yrkesutövning, i varje fall fråganär är om
sådana uppgifter, liksom när det gäller införskaffande läkemedel, iav

ingåendedem ingredienser, lagerhållning läkemedel och dem närstå-av
ende produkter, förvarande Iordningsställande läkeme-recept etc.av av

fördel expediering enligt och själva expedieringen och försälj-recept
ningen diskÖver i och förär sig också led i distributionen och åtgärder,

fullgörs innan eller i samband med produkterna konsumen-nårattsom
Därmed skulle det fråga uppgifter fallertema. inom läke-vara om som

medelsverkets ansvarsområde. Detta kan däremot inte fallet, närvara
apotekspersonalen direkt konsumenten råd hur medlen skallger om
brukas, kundenspå förfrågan rekommenderar visst receptfritt läkemedel
för viss uppgiven åkomma Då detär klart fråga handlandeetc. ettom

omfattas socialstyrelsens tillsyn över hälso- och sjukvården.som av
En sådan ansvarsfördelning mellan läkemedelsverket och socialstyrel-

utredningen skisserat är emellertid inte invändningsfri.somsen, nu
Ser till apotekens lagerhållning läkemedel,t.ex. hur de förva-man av

på apoteket, utgallring otjänliga eller förbjudna produkter ärras etc.av
detta något ankommer på läkemedelsverket kontrollera.sagtsom attsom

fårMan emellertid i detta sammanhang inte bortse från det sjuk-att
husens vårdavdelningar, vårdcentraler, tandläkarmottagningar finnsosv.
läkemedelsförråd. Hur dessa är anordnade, vilka produkter finns isom
dem är naturligtvis i och för sig ocksåetc. förhållanden, detsom an-
kommer på läkemedelsverket bevaka. En komplikation är emellertidatt

de för läkemedelsförrådenatt tillhör den hälso- och sjuk-som ansvarar
vårdspersonal också har direkt patientvårdande uppgifter,som t.ex.
sjuksköterskor. Detta innebär dessa skulle i sin egenskapatt personer av
föreståndare för sådant förråd stå under läkemedelsverkets tillsyn medan
socialstyrelsen skulle tillsynsmyndighet för dem i deras övrigavara
verksamhet hälso-på och sjukvårdens område. Detta gäller för övrigt

ialla hälso- och sjukvårdspersonalen, har tillträde till läkemedels-som
förrådet i den de utförmån handling har något med ord-t.ex.en som
ningen i förrådet göra.att

Tillredning och beredning läkemedel inteär exklusivt uppgift förav en
apoteken äger också på sjukvårdsavdelningarutan inten-t.ex.rum som
sivvårdsavdelningar exempelvis beredning infusionslösningar, påav
avdelningar för medicinsk njursjukvård exempelvis beredning dialys-av
vätska. Detta är endast exempel i sammanhanget. Konsekven-sagtsom

den diskuterade ansvarsfördelning skulle bli personalsen av att som
sålunda fullgör sådana läkemedelsuppgifter och dessutom har andra
vårduppgifter, skulle komma i sin yrkesverksamhet stå underatt olika
tillsynsmyndigheter beroende vilkenpå uppgift de för ögonblicket full-
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gor.
i olika situationer komma iapotekspersonalenskullesättPå attsamma

tillsynsmyndigheter. Uppgiftenlyda under olikayrkesverksamhetsin att
läkemedel för expedie-förskrivning färdigställaläkaresgrundvalpå av

tillsynsutredningenenligt helt klartsjälva expedieringen ärring liksom
vill, led isjukvårdsuppgift, eller så denochhälso- ettom man pa-en
handlande kräverfrågatientvårdande verksamheten. Detta är ettom som

ñrenat med mycket ansvarstagandeochnoggranhet är stortettstor som
andravården. Liksom alla patient-patienternas säkerhet itankemed på

handlande i förevarandeapotekspersonalensuppgifter, börvårdande
socialstyrelsens tillsyn, liksom såsomunderhänseende stå ovan an--

utlämnade läkemedletråd disk hur detlämnar övermärkts då omman-
rekommenderas för viss åkommaläkemedeleller då visstbör användas

situationer.liknandeoch i
den berörda personalen,tillsynsutredningen uppenbart,förDet är att

eller hälso- och sjuk-apotekspersonalfrågasig det är annanomvare
ställd under tillsynyrkesutövning inte kanvårdspersonal, i sin vara av

gäller i den enskildavilket handlande detberoende påolika myndigheter
ordningen måstedet skälet denminstsituationen. Inte motsattaattav

vill i sammanhangetUtredningenför yrkesutövama.förvirrandevara
aktualiseraruppkommasådana situationer kanpåpeka,också ettatt som

socialstyrel-läkemedelsverkets ochbåde frånpersonaleningripande mot
handlande vid ochenskildes felaktiganämligen densida, ettomsens

ansvarsområden. Tillsynsut-myndigheternasberör bådatillfällesamma
förslag medför till-efter framläggaredningen, strävar attatt somsom

såledesmöjligt ñnnerblir klar och rätlinjigsynslagstiftningen så attsom
hälso-yrkesutövning påpersonalensmyndighet för tillsyn överendast en

ställnings-bör ñnnas, socialstyrelsen. Dettaområdeoch sjukvårdens
böri fortsättningenockså apotekspersonalen äveninnebärtagande att

sjukvårdspersonalen.ochtillhöra hälso-
tillsynsla-enligt nuvarande § 3Giftinformationspersonalen tillhör 1 p.

här intesjukvårdspersonalen. Utredningen harochockså hälso-gen
Utredningen kan emellertiduppgifter och funktioner.dessdiskuterat

personals verksamhet är största betydelseockså dennakonstatera att av
sjukvården och också densäkerhet i hälso- ochför patienternas att per-

sinsocialstyrelsens tillsyn i verksam-framdeles bör undersonal ståäven
het.

Tillsynsutredningen anser

giftinformationspersonalen i fortsättning-ävenapoteks- ochatt-
sjukvårdspersonalentillhöra hälso- ochskallen

hälso- ochinte skall ha individtillsyn överläkemedelsverketatt-
i sin yrkesverksam-inte då personalensjukvårdspersonal, ens

läkemedelsverketsfaller inomutför handlingar primärthet som
läkemedel ochberedning på apotekansvarsområde t.ex. av

sjukvårdsavdelningar.

enligt föreskrift iproposition 19899099 och 2 §uttalanden iEnligt
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instruktionen för läkemedelsverket skall verket stöd till socialstyrel-ge
tillsynsverksamhet. därmed för socialstyrelsenVägen är öppen attsens
lâkemedelsverket begära den hjälp styrelsen sigfrån behöva för attanser

rationell och effektiv tillsynsverksamhet i förhållandekunna utöva tillen
ifrågavarande yrkesgrupper. Hur detta samarbete i praktiken skall anord-

angelägenhet mellan de båda myndighetema.är Tillsynsutred-nas en
erforderliga kanförutsätter rutiner utarbetas i detningen nära samrådatt

infonnationsutbyte och överläggningar,med enligt propositionsutta-som
i dagligalande bör ske såväl det arbetet mellan företrädare för de båda

myndigheterna då det gäller övergripande frågor verks-påsom mer- -
ledningsnivå. skall samtidigt framhållas,Det läkemedelsverket,att t.ex.

tillsynsverksamhet apoteken, kan uppdaga förhållanden,i sin påegen
utanför verkets inom Socialstyrelsens tillsynsornråde.ligger Imensom

fall bör läkemedelsverket kunna anmäla förhållandet till social-sådana
styrelsen, i sin bör, i den det behövs, kunnamån inomtursom ramen

fåmyndigheternas samverkan ytterligare utredningshjälp.för I akuta
dessa först kommer till socialstyrelsensfall, sig eller läkemedels-vare

bör socialstyrelsen kunnaverkets kännedom, påräkna från läkeme-att
hjälpdelsverket få den styrelsen behöver. Socialstyrelsens regionala
självklart viktigtillsynsenheter har mycket roll spela i dettaatten sam-

manhang. skall ha tillgång till bl.a. kvalificeradDessa medicinsk kom-
uttalande i 198889130, sid.se 19. Hos enheterna kanpetens prop.

finnas anställd den expertis krävs för alla deinte olika yrkesverk-som
samheter, företrädda i hälso- och sjukvården. nödvändighetär Medsom

enheterna vid behov kunna expertis förmåste enstakaexternengagera
tillsynsenhettillsynsprojekt. Om sålunda inte har tillgång tillen egen

farmacevtisk bör enheten kunna erhålla den sakkunskapen frånexpert,
läkemedelsverket. kan tänka sigMan stående avtal härom träffasatt ett
mellan socialstyrelsen och läkemedelsverket.

Vad bör också gälla i fråga receptgranskning på apotek.sagtsnu om
ükemedelsverket har inte befogenhet initiativ fåpå tillgång tillatt eget
och granska på apotek befintliga Detta bör dock kunna för siggårecept.

granskningenmån äger led i socialstyrelsens tillsyns-i den ettrum som
verksamhet.

skall inte döljas vissa sekretessproblemDet kan bli aktuella,att om
läkemedelsverket behöver ha tillgång till uppgifter finns inom häl-som

och sjukvården och där sekretesskyddade. Tillsynsutredningenärso-
återkommer längre fram till detta spörsmål.

förhållande till hälso- ochI sjukvården och vårdpersonalen hade social-
styrelsens läkemedelsavdelning viktiga tillsynsuppgifter. Flera demav
har läkemedelsverket övertagit. gällerDetta exempelvis tillsynen över
sjukhusapoteken, enligt fjärde16 § stycket, läkemedels-som numera
verkets kungörelse LVFS 19907; tidigare MF 197483 skall inspekte-

läkemedelsverket. Enligt 16 första stycket§ kungörelseavras samma
skall sjukhusens avdelningsförråd och andra där läkemedelutrymmen
förvaras för ändamål omedelbarän användning inspekteras minstannat

farmacevt.två gånger år Denna inspektion fullgjordestypper av av
tidigare samverkan med Apoteksbolaget AB. denna ordningOmgenom
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bibehålls sedan läkemedelsverket tillkommit inte bekantär för till-nu
synsutredningen och inteär fråga större principiellt intresse fören av
utredningens arbete. Dock utredningen också dessa inspektio-noterar att

ingår i läkemedelsverkets tillsynsuppgifter. Vidare kan här nämnasner
granskning läkemedelsberedning vid intensiwårds- dialysavdel-ochav
ningar, medicinsk gashantering, sterilgodshantering m.m.

Även dessaalla uppgifter för läkemedelsverket är betecknaattom som
verksamhetstillsyn och inte individtillsyn kan inte bortse från detattman
ändå individerär i förekommande fall kan ha gjort sig skyldiga tillsom
fel eller försummelser i verksamheten, så frågan utkrävandeatt om av
disciplinansvar kan bli aktuell.

Tillsynsutredningen har i detta kapitel föreslagit läkemedelsverketatt
inte bör befogenhet utöva individtillsyn över hälso- och sjuk-attges
vårdspersonalen. Om därför verkets företrädare vid inspektiont.ex. en

läkemedelshanteringen inom hälso- och sjukvården skulle kommaav
fram till någon bland hälso- och sjukvårdspersonalen gjort sig skyldigatt
till fel eller försummelse i denna hantering, står möjligheten öppen för
verket anmäla förhållandet till socialstyrelsen. Det sedanär styrelsenatt

har ställning till frågan anmälan skall tillgöras HSAN.att tasom om
Läkemedelsverkets uppgifter i förhållande till hälso- och sjukvården är

inte begränsade till vad diskuterats, sålunda tillsyn över läkeme-som nuh delsförråd, beredning vissa läkemedel Verkets uppgift är ocksåetc.av
kontrollera och ha tillsyn läkemedlensöver och dem närståendeatt pro-

dukters säkerhet och kvalitet. I proposition 19899099 talas bl.a. om
läkemedelsverkets uppgifter i fråga läkemedel i användning. Häriom
ligger bedömning förskrivningen och förbrukningen läkemedelen av av
och läkemedels biverkningar. kunna fullgöraFör sina uppgifter inomatt
detta område måste verket kunna in i patientrapportsystemet, delta

innehållet i sjukjoumaler Den infomiation här i högäretc.av som avses
grad patientrelaterad. Det är uppenbart fullgörandet denna uppgiftatt av

förenadär med sekretessproblem. skallDet påpekas, även detatt om
inte heller här frågaär individtillsyn, kan också i detta sammanhangom
uppdagas förhållanden, aktualiserar frågan prövning hälso-som om av
och sjukvårdspersonals disciplinansvar, viss läkare förefallert.ex. attom
ha missbrukat sin förskrivningsrätt, dvs. spörsmål faller inomsom
socialstyrelsens ansvarsområde.

Tillsynsutredningen vill i förevarande sammanhang uppmärksamma
verksamheten med klinisk prövning läkemedel. Bestämmelserav om
sådan prövning finns i 14 §§ läkemedelsförordningen 1962701,a-c
14 kungörelsen§ 1963439 tillämpningen läkemedelsförord-a om av
ningen i läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd LVFSsamt
199025, tidigare SOSFS 19849 klinisk läkemedelsprövning.om

I 14 § läkemedelsförordningen finns definition begreppet kli-a en av
nisk läkemedelsprövning. Härmed förstås enligt denna paragraf under-
sökning människorpå läkemedel i syfte få kunskap medletsett attav om
effekt och biverkningar och medlets upptagning, fördelning,om om-
vandling och utvärdering. Med klinisk läkemedelsprövning jämställs
uppföljande undersökning patienterpå registrerade famiacevtiskaav
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specialiteter.
kliniska prövningenDen läkemedel äger i hälso- och sjukvård-av rum

fårDen endastutövas den legitimeradär läkare eller tand-en. av som
läkare i eller samband med sjukdomsbehandling. De påutan personer,

läkemedelvilka kanprövas, sålunda helt friska eller patientervara vara
i hälso- och sjukvården. De alla berättigadeär till sådan information om
prövningen så de skall kunna ställning till de vill delta eller ej.att ta om

läkareDen eller tandläkare skall utföra prövningen har att senastsom
föreveckor prövningen göra anmälan härom till läkemedelsverket.sex

Verket kan det finns skäl till det- förbjuda prövning påbör-attom en-
jas och har befogenhetäven avbryta pågående prövning.att en

läkemedelsverketsI föreskrifterovannämnda och allmänna råd i ämnet
har föreskrifterna i läkemedelsförordningen klinisk prövningom av
läkemedel utvecklats. Bl.a. där detaljerade upplysningar vilkages om
uppgifter den för varje sådan prövning uppgjorda planen skall innehålla.
Allvarliga biverkningar och andra biverkningar, uppträder frekvent,som
skall omgående till läkemedelsverket. prövningenNär ärrapporteras
avslutad skall denna inges till läkemedelsverket.rapport om

torde framgåSom det anförda har läkemedelsverket djup-ettav nu
gående i verksamheten med klinisk prövning läkemedel,engagemang av

verksamhet helt pågår inom hälso- och sjukvårdens ochen som ram
utförs hälso- och sjukvårdspersonal under socialstyrelsens tillsyn.av

kan för övrigtDet ivärt samband med denna genomgångattvara av
läkemedelsverkets uppgifter inom hälso- och sjukvården bestäm-notera

imelserna 18 läkemedelsförordningen.§ Där stadgas, denatt som
fullgör tillsynsverksamhet skall, när helst han påfordrar,så för tillsynen

tillträdeäga till lokal, där läkemedel tillverkas eller hanteras eller där
läkemedels egenskaper prövas, ävensom rätt där så-att uttaga prov av
dant medel och i övrigt företaga undersökning, vartill hans tjänsteålig-
ganden giva anledning. Vidare skall undersökningsmaterial som avser
prövning läkemedels egenskaper tillhandahållas den inspekterande.av

dessaAtt regler i högsta grad gäller läkemedelsverkets tillsynsverksam-
het är uppenbart.

i 11.2.5 Sekretessproblematiken

ligger iDet och för sig inget kontroversiellt i det finns statligatt en
myndighet, läkemedelsverket, har för kontroll och tillsynattsom svara

läkemedlens och dem närstående produkters kvalitet och säkerhetavi
medan statlig myndighet, socialstyrelsen, har bevakaatten annan an-
vändningen i den dagliga verksamheten medel och produkter.av samma

sekretessproblem,De föranleds främst de bådaantytts, attsom ovan av
myndigheterna har delvis ansvarsområde och frittett gemensamt att ett
informationsutbyte dem emellan inte kan få äga på grund be-rum av
stämmelserna i sekretesslagen. Det skall här erinras reglernaattom om
röjande sekretessbelagda uppgifter, finns inom hälso- och sjuk-av som
vården är synnerligen restriktiva. Socialstyrelsen har emellertid jämlikt

tillsynslagen7 § rätt i sin tillsynsverksamhet få tillgång till sådanaatt
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motsvarande gällande för läkemedelsverket finnsuppgifter. regelNågon
kan inte sekretessprövning erhållainte. Läkemedelsverket således utan

ellersådana uppgifter sig de finns i hälso- och sjukvården hosvare
Ändå behovsocialstyrelsen. det klart låkemedelsverket harattsyns av

sådana uppgifter för fullgörande sina tillsynsuppgifterdelatt ta av av
förskrivning och förbrukningför kontroll och tillsyn översint.ex. av

följer verksamheten med klinisk prövningläkemedel och då verket av
teoretiskaläkemedel. Sekretesslagen inrymmer visserligen vissa möjlig-

till sådana sekretesskyddadeheter för lâkemedelsverket tillgångatt
tillsynsåliggan-uppgifter verket behöver för kunna lösa alla sinaattsom

praktiken torde verkets behov informationden, i utnytt-av genommen
möjligheter kunna tillgodoses endast i begränsad omfatt-jande dessaav

förutsätter från uppgifternadessa möjligheter samtycke denning. En av
dessa lämnas till läkemedelsverket. tänkagäller, Det är svårtut attatt

läkemedelsmissbnlkare skulle lämna sådant samtycke,sig att t.ex. en
Vidsåvida inte fast besluten komma bort från sitt missbruk.denne är att

apotek det ñr Övrigt frågagenerell genomgång på är sårecept omaven
omöjlighet, eller ipatienter, angår, detmånga recepten attsom vore en

mycket utdragen inhämta samtycke från alla.fall attvan process,en
utlämnandefråganmöjligheten, nämligen prövning underDen andra av

men-rekvisitet, torde inte heller särskilt realistiskbeaktande vara enav
Uppgifterna kan lämnas endast goda gnmderpåutväg. ut manom

uppgifterna gäller utlämnandet inte med-kan denanta att attsom anser,
för för denne eller denne närstående.något någonmen

sekretesslagstiftning-Tillsynsutredningen har inte i uppdrag överatt se
Utredningen sig emellertid rikta uppmärksamhetentvungen atten. anser

förevarande sekretessproblem, innebär läkemedelsverket ipå attsom
fullgöra tillsynsuppgifter i enlighetpraktiken inte har möjlighet sinaatt

ochstatsmaktemas intentioner. regel, innebär hälso-med En attsom
sjukvårdspersonalen skall skyldig till läkemedelsverket överläm-attvara

sekretesskyddade uppgifteri hälso- och sjukvården befintliga m.m.na
för fullgöra sina uppgifter det gällerverket behöver kunna när tattsom

uppföljning kliniskvisst läkemedels effekter ochkontroll av avex
ochprövning läkemedel, har ingenting med tillsynen över hälso-av

emeller-sjukvårdspersonalens yrkesutövning sådan regel ärgöra. Enatt
för läkemedelsverkets möjligheter fullgöra sinatid mycket viktig att

tillsynsutredningens mening sin plats i läkeme-uppgifter och har enligt
regeldelslagstiftningen. Tillsynsutredningen föreslår därför, att aven

nämnda innebörd intas i den kommande läkemedelslagen.
social-bör däremot införas bestämmelse enligt vilkenI tillsynslagen en

uppgifter ñrLäkemedelsverket skall utbyta de de behöverstyrelsen och
fullgöra sina tillsynsuppgifter läkemedelsom-i samverkan kunnaatt

införsTillsynsutredningen föreslår bestämmelse härom irådet. att en
författningsförslagden paragraf i utredningens motsvarar nuvaran-som

de tillsynslagen.7 §



SOU 199163 myndigheters tillsynsuppgifierVissa

11.2.6 Frågan åtgärder läkemedelsmissbrukmotom

särskilt sekretessproblem finns i läkemedelsverketsEtt och socialstyrel-
verksamhet riktat missbruket narkotiska och alkoholhaltigamotsens av

läkemedel. Redan läkemedelsverketinnan tillkom fanns detta problem,
är relaterat till läkemedelsmissbmkama till de förskrivandeänmersom

läkarna. Socialstyrelsen hade under 1980-talet förespråkat inrättandet av
speciella landstingskommunala skulle till uppgiftha attgrupper, som

och stävja läkemedelsmissbmlcet.spåra Sådana inrättades ocksågrupper
praktiskti varje landstingskommun. Grupperna inte enhetligttaget var

I några fall bestod de enstaka läkare. andra fallIsammansatta. av var
med för både hälso- och sjukvårdt.ex.stora representantergrupperna

socialtjänst, vilketoch redan det, med tanke det gruppintema behovetpå
utbyte information, sekretessproblem. skall erinrasDetettav varav om

de svårigheterna, det gällernär spåra läkeme-att stora Lex. atten av
delsmissbruket, det förekommerär missbrukare vänder sig tillatt att en
flera läkare, och ovetande varandra, förskriver normalasom var en, om
doser läkemedel den missbrukas.typavav som

mycket allvarliga problem, låg bakom inrättandetDe de lands-som av
tingskommunala samrådsgruppema vitsordades också JO i beslutettav

juni påpekade emellertidden 2 1986. JO samrådsgruppemaatt mot
bakgrund gällande sekretesslagstiftning endast i mycket begränsadav
omfattning bedrivaktmde den enskilde brukaren riktad miss-moten
bruksförhindrande verksamhet, dennes samtycke härtill inte givits,om
och endast i kollegiala former kunde vidta åtgärderatt motgrupperna

eftersom saknadeläkare, legal befogenhet den till-utövaattgrupperna
läkare,över ankommer socialstyrelsen.påsyn som

skall också arbetsgrupp i ñckDet nämnas socialstyrelsen iatt en upp-
förutsättningarnadrag undersöka för dessa samrådsgruppers fortsattaatt

verksamhet. Arbetsgruppen redovisade resultatet sitt arbete iav en rap-
den 25 augusti 1987 till styrelsen. framGruppen kom till blport atta

förutsättning ñr samrådsgrupperna skulle fortsättakunna sittatten
detsåsom tänkt, gällande sekretessbestämmelserarbete måsteattvar var

iså det sammanhanget nödvändiga informationsutbytetändras, kundeatt
I skrivelse denäga 22 december 1987 till Socialdepartementetrum. en

redogjorde socialstyrelsen för dessa förhållanden och angelägenheten av
arbetet med förhindra missbruk beroendeframkallande läkeme-attatt av
fortsatte.del Enligt styrelsens mening kunde de individrelaterade pa-

tientärendena handläggas inom Br styrelsens tillsyn hälso-överramen
och sjukvårdspersonalen. Styrelsen tänkte sig härvid detta arbeteatt
skulle kunna äga via regional kontaktläkarorganisation och be-rum en
gärde erforderliga medel härför. Styrelsen hade i skrivelsen påpekat, att
landstingsförbundet vid utredningen fortsattasamrådsgruppemasom
verksamhet hade förklarat, det inte landstingenankom för-påatt att
anstalta sådana insatser, härdet fråga innebarDettaom som var om.
enligt styrelsens uppfattning det missbrukförhindrande arbetet måsteatt
organiseras i andra former än med landstingskommunala samrådsgrup-

Socialstyrelsen framhöll också, tillsynsutredningen dis-måsteattper.
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kutera den här aktuella problematiken i samband med utredningens
uppgift fråganöverväga regionala tillsynsfunktion medatt statensom
avseende hälso- och sjukvården. Styrelsenspå hemställan medel tillom

regional kontaktläkarorganisation sålunda att ettmesten var se som
provisorium i avvaktan tillsynsutredningens förslagpå och dessas
behandling fortsättningen.i

väl känt förhållandeDet är nuvarande sekretessbestämmelser iett att
hög grad begränsar uppgiftslämnandet såväl inom hälso- och sjukvården

mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Detta gällert.ex.som
i situationer, där hinder föräven utlämnandet sekretessbelagdaav upp-

gifter kan medföra svårigheter i hålso- och sjukvårdsarbetet även detpå
individuella planet och inte enbart i missbmkssammanhang.

justitiedepartementetI inom utarbetad promemoria 199011Dsen
Sekretess inom och mellan myndigheter på vårdområdet, diskuterades
frågan hinder för utlämnande sekretessbelagda uppgifter dettaom av
område. promemorianI behandlades bl.a. hinder i informationsutbytet
vid samverkan mellan olika vårdmyndigheter ñr söka bistå missbru-att
kare. det sammanhanget hänvisadesI till nyssnämnda JO-beslut. Det
konstaterades uppgifter enskildas personliga förhållanden inteatt om

den berörde enskildes samtycke kan lämnas i de landstingskom-utan ut
Ävenmunala samrådsgruppema företrädare för vårdmyndighetema.av

det normala är samtycke lämnas, förekommer det den enskildeatt attom
beroende sittår så missbruk han eller hon inte på villnågot sättattav

medverka till uppgifter lämnasnågra konstaterades det iatt ut, prome-
morian. Hinder för vårdmyndigheterna information förutbytaatt att

kandärigenom bistå den enskilde naturligtvis formellauppstå utan att
arbetsgrupper har inråttats, då den enskilde anledning inte villnågonav

samhällets stödinsatser.ta emot
kan ifrågasättas deDet hinder för inforrnationsbytet mellan vård-om

myndighetema, i vissa fall kan grund sekretesslagstift-uppstå påsom av
ningen, istår överensstämmelse med de intentioner, ligger bakomsom
de regler syftar till tillgodose allas behov adekvat hjälp i fallattsom av

sjukdom, kroppsskada och liknande. minst gäller detta sådanaInteav
särskiltär i samhället missbrukare i vissaLex.utsattapersoner som

fall. konstateradesDetta också i promemorian. den skull bordeFör nu
utformas de undantag från sekretessen, skulle kunna det möj-görasom
ligt för vårdmyndighetema utbyta uppgifter i bl.a. missbrukarfallen,att
för bistå den enskilde denne inte har lämnat sitt samtycke tillatt trots att
uppgiftslämnandet.

Riksdagen har nyligen fattat beslut ändrade bestämmelser visstom om
uppgiftslämnande betydelse i förevarande sammanhang lagav

Till1991426. 14 kap. 2 § sekretesslagen har fogats stycke medett nytt
föreskrift sekretess enligt första7 kap. § och § och tredjel 4attom
styckena sekretesslagen inte hindrar uppgift lämnas mellan myndig-att
heter inom hälso- och sjukvården socialtjänsten beträffande enskildsamt

inte fyllt 18 år eller fortgående missbrukar alkohol, narkotikasom som
eller flyktiga lösningsmedel, eller till detnärstående denne behövsom
för den enskilde skall få nödvändig vård eller behandling elleratt annat
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stöd. Detsamma gäller frågai uppgiftslämnandet mellan dessaom myn-
digheter beträffande gravid kvinna eller närstående till henne, detom

förbehövs nödvändig insats till skydd för det väntade barnet. Deten
skall observeras dessa bestämmelser endast tillämpliga fallär iatt
rörande med varaktigt missbruk, för vilka behovet vård ochpersoner av
behandling påtagligt.är Missbruket skall dock inte behöva såvara
påtagligt uppgifter får lämnas hinder sekretess endast dåatt utan av
samtliga förutsättningar uppfyllda.är

proposition 199091I sekretess inoml ll och mellan myndigheterom
vårdsomårdetpå redogörs för remissinstansemas synpunkterm.m.

innehållet i nyssnämnda promemoria. Bl.a. fleranämns remissinstan-att
Älvsborgsbl.a. socialstyrelsen, läns landsting, Sveriges famiacevt-ser,

förbund och Apoteksbolaget påtalat problemetAB med deatt nuvaran-
sekretessreglemade hindrar samarbetet mellan apoteken och vårdmyn-

dighetema, det gäller möjligheternanär ingripa missbrukatt mot av
beroendeframkallande läkemedel. En del har föreslagit även apotekenatt
skall omfattas undantaget från sekretessen för möjliggöraattav rappor-
tering läkemedelsmissbrukare till de förskrivande läkarna. Andra harav
förordat tillsynen förskrivningenöver dessa läkemedel samordnasatt av

socialstyrelsens regionala tillsynsenheter. I propositionengenom anges
tillsynsutredningen kommer behandla denna fråga i sitt huvudbe-att att

tänkande.
Med ovannämnda ändring i sekretesslagen har informationsutbytet

hälso-inom och sjukvården och mellan hälso- och sjukvården och
socialtjänsten missbrukare underlättats. Syftet är missbrukarnaatt attom
därigenom skall få den hjälp de behöver och samhället kan ställa tillsom
förfogande för de skall kunna bli med sitt missbruk. Informations-att av
utbytet får dock endast fortgáetzdemed missbruk ochavse personer
missbrukare, barn. Generellt förär de reglemas tillämp-väntarsom nya
lighet förutsatt den enskilde missbrukaren inte samtyckt tillatt upp-
giftslämnandet.

Såsom tillsynsutredningen uppfattat lagändringen betyder den, att
informationsutbytet endast sådana uppgifter missbrukare,avser om som

kända inom hälso- och sjukvårdenär inom socialtjänsten. Uppgif-resp.
kan finnas på apotek missbrukare berörs inte de ändradeter som om av

sekretessbestämmelsema. skall framhållasDet fall dolt missbrukatt av
kanofta upptäckas uppgiftermed de finns på apotek.som

Vidare skall påpekas, ifrågavarande ändring endast uppgifteratt avser
omfattas sekretesslagen. Denna lag gäller inte sekretessen isom av

enskild verksamhet. Följaktligen är det hursvårt privatpraktise-att se
rande läkare med stöd bestämmelserna i det stycket i kap.14 2 §av nya
sekretesslagen skall kunna få information missbrukare och självaom -

än via socialstyrelsen i enlighet med ireglerna nuvarande 7 §annat
tillsynslagen skall kunna sådan information till den allmänna hälso-ge-
och sjukvården eller till socialtjänsten.

Vidare måste observeras bestämmelserna i frågaatt avser personer
med etablerat missbruk. Detta innebär infomiationsåtgärder inteett att

vidtaskan i syfte förhindra påbörjat missbruk. Risken äratt ett stor
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därur kan utvecklas bestående och missbruk. Ocksåatt i sådanaett gravt
fall skulle apoteken kunna till hjälp.vara

Det finns anledning räkna med apoteken viktig infomiations-som en
källa använda i arbetet stävja missbruk narkotiska och alkohol-att att av
haltiga läkemedel. Med tillgång till de uppgifter finns där måstesom
möjligheterna förbättras exempelvis då det gäller hjälp till miss-att ge
brukare vänder sig till olika läkare och från och demsom som var en av
erhåller sådanapå läkemedel i norrnaldoser. iEn lag eller förord-recept
ning föreskriven uppgiftsskyldighet för apoteken måste emellertid för att
kunna bryta sekretessen, riktad till myndighet jfr kap.14 §lvara en
sekretesslagen, i förevarande fall exempelvis socialstyrelsen eller
läkemedelsverket.

Mycket starka skål talar enligt tillsynsutredningen för sådanatt en upp-
giftsskyldighet införs för apoteken i syfte dels hjälpa medatt personer

etablerat missbruk narkotiska och alkoholhaltiga läkemedelett ochav
dels kunna bromsa påbörjat missbruk sådana medel.att Enligtett av
utredningens mening bör denna uppgiftsskyldighet fullgöras förhållandei
till socialstyrelsen, i det enskilda fallet i sin har möjlighet itur attsom
sin egenskap tillsynsmyndighet kunna erforderlig kontakt medtaav
vederbörande behandlande läkare.

föreslagnaDen bestämmelsen bör införas ipunkt nuvarandesom en ny
7 tillsynslagen§ motsvarande tillsynslagenll § i tillsynsutredningensa
författningsförslag. I denna paragraf finns redan bestämmelser om
andra uppgiftsskyldigheter åligger hälso- sjukvårdspersonal.ochsom

Utredningen vill starkt betona bestämmelse skyldighet föratt en om
apoteken till socialstyrelsen lämna uppgift förekommande fallatt om av
patienters missbruk narkotiska och alkoholhaltiga läkemedel inte fårav
leda till urskillningslös rapportering från apoteken till socialstyrel-en

Endast då mycketpå goda grunder kan misstänka vissattsen. man
patient har etablerat eller begynnande missbruk sådanaett medelett av
bör vederbörande apotekspersonal fullgöra uppgiftsskyldigheten till
socialstyrelsen.

11.2.7 Läkemedelsverket i förhållande till HSAN, m.m.

Tillsynsutredningen har i det föregående föreslagit, läkemedelsverketatt
inte skall befogenhetäga tillsynutöva hälso-över och sjukvårdsper-att
sonalen. Denna befogenhet bör tillkomma socialstyrelsen, dvs.ensam

då frånbortser de befogenheter tillkommer JO och JK, närom man som
det gäller offentliganställdall personal. Endast i sinpersoner som egen-
skap hälso- och sjukvårdspersonal i yrkesutövningen förfarit på så-av
dant frågansätt utkrävande disciplinansvar och i förekom-att om av -
mande fall återkallelse legitimation blivit aktuell, kan anmälas tillav -
HSAN för dess prövning vederbörandes fall. undantagEtt från dennaav
princip finns dock, nämligen HSAN också frågorprövar veteri-att om
nårers missbruk förskrivningsrätten. Detta undantag är emellertid iav
förevarande sammanhang underordnad betydelse. De skål till-av som
synsutredningen åberopat till stöd för sitt förslag läkemedelsverketatt
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börinte ha tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen talar för att ver-
ket inte heller bör äga självständig anmälningsrätt i förhållande tillen
HSAN. Man bör vid övervägandet denna fråga bl.a. medvetenav vara

gränslinjen mellan läkemedelsverketsatt och socialstyrelsensom, an-
svarsområden inte kan heltgöras klar, och därför sådanaatt ansvars-
frågor kan uppkomma läkemedelsverket också skulle hasom om- an--
mälningsrâtt skulle kunna anmälas till HSANé såväl läkemedels-av-
verket socialstyrelsen. En sådan ordning skulle leda till oklarheter isom

disciplinrättsligadet förfarandet och bädda för inte enhetlig praxis.en
Det måste också verka försvårt dem tillhör hälso- och sjukvårds-som
personalen förstå myndighet, underatt att tillsyn de inte står,en varsf
ändå skulle ha rätt anmäla dem till HSAN.atti

dettaI sammanhang vill tillsynsutredningen erinra 1983 årsatti om
läkemedelsutredning i sitt betänkande SOU 198720 Läkemedel och

ahälsa föreslagit inrättandet ombudsman för läkemedel och läkeme-av en
delsetiska frågor betänkandet sid. 212 ff. Läkemedelsutredningen hade,i funnit institution bör finnas,att kan fånga allmänhetensen som upp
farhågor missförhållanden på läkemedelsområdet och kanom som agera
eller initiera åtgärder när detta framstår motiverat och åtnjutersom som
allmänhetens förtroende och är lätt tillgänglig. Denne läke-som
medelsombudsmans uppgifter skulle inte begränsade till offentligvara
verksamhet. De problem ombudsmannen skulle ha anledning tasom upp
bedömdes läkemedelsutredningen företrädesvis principiell ochav vara av
övergripande Läkemedelsombudsmannennatur. skulle dock fåäven
befogenhet frågor, gäller enskildaatt ta patienter. Omupp som en pa-
tient skulle läkemedelslagens kravatt utredningen har avgivit för-anse
slag sådan lag inte beaktats exempelvis i samband med läkeme-om en
delsbehandling, skulle ombudsmannen enligt förslaget ha möjlighet att
vid HSAN föra talan i saken. Läkemedelsutredningens förslag har när
detta skrives inte lett till någon regeringens proposition i ämnet. Till-
synsutredningen kan därför inte räkna med inrättande läkemedelsom-av
budsmannen realitet.som en

Tillsynsutredningen är klar över i vilket läkemedelsver-att ett system,
ket saknar självständig anmälningsrätt inte är fritt från nackdelar. När
fråga är huruvida hälso- och sjukvårdspersonal gjort sig skyldig tillom
fel eller försummelse vid hanteringen läkemedel, är det i störstaav
utsträckning läkemedelsverket besitter det kunnande är nödvän-som som

fördigt sakkunnig bedömning det ifrågasatta handlandet. Dettaen av
förhållande ställer krav på nära och effektivstora samverkan mellanen
läkemedelsverket och socialstyrelsen. En nackdel ligger i tids-annan
aspekten. Det har med rätta sedan länge klagats den långsamma
handläggningen disciplinmålen. Ett utdraget förfarande redan innanav

disciplinfråga anhängiggörs hos HSAN kan ingen vilja befrämja.en
Också för den skull krävs läkemedelsverket och socialstyrelsenatt ut-
vecklar sådana samarbetsrutiner, onödiga dröjsmål i förfarandet inteatt
skall behöva uppstå. Det måste emellertid påpekas kravet på sådanatt en

och effektivnära samverkan mellan då båda myndigheterna inte skulle
särskilt mycket mindre, läkemedelsverket skulle tillerkännasvara om
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Över huvud förefaller detanmälningsrätt till HSAN.självständig taget
effektivt organiserat,just rationellt ochtillsynsutredningen, ettsom om

mellan socialstyrelsen ochpågående väl fungerande samarbeteständigt
förutsättningarna för förde nödvändigaläkemedelsverket är av enen

säker läkemedelshantering.patienterna god och
socialstyrel-tillsynsutredningen erinrasammanhang villdettaI attom

med föredragande vidskyldig tillhandagå HSANtidigare attvarsen
ansvarsärendena. ansvarsårendena läkeme-behandling Inämndens av

läkemedels-tillhandahöll sålunda socialstyrelsens dåvarandedelsområdet
specialföredragande. sådantsådana Någotavdelning farmacevter som

inte heller läkeme-inte socialstyrelsen och påligger påkrav numera -
anskaffatilldelats särskilda medel försedan HSANdelsverket att egna-

specialföredragande.
lâkemedelsverket inte bör fådärförTillsynsutredningen attanser

böranmäla ansvarsårenden till HSAN. Detsammasjälvständig rätt att
behörig-gälla i fråga anmälantillsynsutredningens meningenligt om av

till nämnden.hetsärenden

Erfarenhetsåterföringen1.2.8l

läkemed-har socialstyrelsen tillsyn överläkemedelsområdet utövaPå att
kontrollera och tillse läkeme-och läkemedelsverketlen i användning att

ställer sig då naturligt dekvalitet och säkerhet. Detdelsprodukternas att
till fältet tillsynsverk-för återföringenbåda myndigheternas ansvar av

motsvarandeprincip bör fördelat sätt.samheten i påvara
emellertid starkt socialstyrelsens återföringbetonasDet måste att av

från dess tillsynsverksamhet läkemedelsområdet inteerfarenheterna på
gäller detsamma ibedrivas isolerad från läkemedelsverket. Omväntkan

tillsynsutredningen förstårfråga läkemedelsverkets återföring. Såvittom
nödvändigt läkemedelsverket och socialstyrelsendet därförär att sam-

sålundafas tillsynsverksamheten. Det krävsverkar också i denna attav
andra myndighetenoch de båda myndigheterna håller denvar en av

tillsynsprojekt och tillsynsärenden, bedömsunderrättad somom egna
ñr och målgrup-intresse den andra myndighetens verksamhetvara av

samråda också vid utarbe-Socialstyrelsen och läkemedelsverket börper.
föreskrifter råd skall utfärdastande sådana och allmänna etc., somav

i sådanaföljd deras tillsyn läkemedelsområdet, den månpåavsom en
betydelse för patienterna säker ochbestämmelser är med tanke påav en

gällerändamålsenlig låkemedelshantering. krav samverkanDetta
föreskrifter riktas till tillver-sålunda inte sådana och allmänna råd som

distributörer läkemedel och dem närståendekare, importörer och etc. av
produkter.
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11.2.9 Socialstyrelsens tillsynsverksamhet i förhållande till
enheter och inompersonal rättsmedicinalverkets
ansvarsområde

tidigare inrättasSåsom nämnts den juli 1991 statlig myndighet,1 en ny
rättsmedicinalverket proposition 19909193 rättsmedicinsk verk-om
samhet, Fr.o.m. denna dag lyder de verksamheter förm.m.. när-som
varande rättsläkarstationema och rättskemiska laboratoriumstatens sva-

för under det verket. oktoberDen 1991 tillförs verket ocksålnyarar
den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten 1990912120.prop.
Socialstyrelsen har i och genomförandetmed denna ordning upphörtav

chefsmyndighet för dessa verksamheter.att trevara
Tillsynsutredningen har i det föregående kapitel 8 lämnat förslag om

i vilken utsträckning personalen inom verksamheterna rättsmedicin,
rättskemi, rättsserologi och rättspsykiatri bör räknas till hälso- och
sjukvårdspersonalen omfattasoch tillsynslagens bestämmelser.av

Tillsynsutredningen har detta skrivs inte fåttnär uppgiftnågon om
innehållet i den kommande instruktionen för rättsmedicinalverket. Ut-
redningen emellertid frånutgår verket skall tillsyn inom sittutövaatt
ansvarsområde. Enligt tillsynsutredningens mening bör emellertid social-
styrelsen ha tillsyn personalens yrkesutövningöver inom rättsmedicin,
råttskemi, rättsserologi och rättspsykiatri till den del dess yrkesverksam-

i enlighethet med utredningens förslag bör omfattas tillsynslagen.av
Skälen härför är desamma utredningen hänvisat till, då ut-som ovan
redningen förordat apotekspersonalen i fortsättningenäven skall ståatt
under socialstyrelsens tillsyn i sin yrkesutövning.

orsaker ligger till grund för tillsynsutredningensAv i detsamma som
föregående redovisade uppfattning i fråga läkemedelsverketsom an-
mälningsrätt vill utredningen sin mening uttala rättsmedicinal-attsom
verket inte bör få självständig tillrätt göra anmälan iHSANatt an-

och behörighetsfrågor gällande ifrågavarande personal.svars-
Tillsynsutredningen förutsätter socialstyrelsen och rättsmedicinal-att

kommer bedriva samarbeteverket nära i frågoratt ett gemensamtav
intresse för de båda myndigheterna. Enligt utredningens mening behövs
därför regel i tillsynslagen, myndigheterna rätt att utanen som ger
hinder sekretess utbyta information betydelse är deras tillsyn.av av
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12 Enskild hälso- och
sjukvårdsverksamhet

12.1 Inledning
Tillsynsutredningen har enligt sina direktiv också övervägaatt och iom

fall hur socialstyrelsensså tillsyn skall utformas så den i enlighetatt
med omfattarHSL all hälso- och sjukvård. direktivenAv framgår vidare

utredningen i detta sammanhang böratt över reglerna för enskildase
vårdinrättningar så säkerhetskrav blir gällandeatt för dessasamma som
för den offentligt bedrivna vården.

12.2 Den enskilda hälso- och sjukvården
I enskild regi bedrivs hälso- och sjukvård såväl i sluten i öppensom
vård.

slutnaDen enskilda vården, såväl somatisk psykiatrisk, meddelassom
vid sådana sjukvårdsinrâttningar i lagstiftningen betecknassom som
enskilda vårdhem. Denna beteckning för närmast tanken till mindre
sjukhusenheter för vård långvarigt sjuka och konvalescenter. Iav stor
utsträckning är detta fallet. Det finns emellertid också större och-
mindre enskilda vårdhem, vid vilka meddelar mycket kvalificeradman-
medicinsk vård fullt jämförbar med specialistvården inom den allmänna
hälso- och sjukvården. Vid några dessa sjukhem utförs t.ex.av avance-
rade hjärtoperationer. För närvarande finns drygt 20 enskilda vårdhem

denna En stark utveckling förefaller pågåart. på detta område. Attav
beteckna dessa sjukvårdsinrättningar enskilda vårdhem till-som synes
synsutredningen så missvisande, det ñnns anledning övervägaatt om

i stället bör benämna dem enskilda sjukhus eller liknande.någotman
Det skall dock erinras det i den lagstiftning,att gällerom numera som
för den allmänna hälso- och sjukvården inte görs skillnadnågon mellan
olika sjukhus.typer av

Vad beträffar antalet enskilda vårdhem traditionell karaktär harav
socialstyrelsen uppgivit det finns 100 sådana vårdhem föratt ca soma-

långvårdtisk och konvalescentvård 135 för psykiatrisk vård,samt ca
tiotal för vård psykiskt sjuka bam.ettvarav av

Enskild hälso- och sjukvård bedrivs nämnts också i öppen vårdsom av
läkare, tandläkare, sjuksköterskor, bammorskor,t.ex. sjukgymnaster,

psykologer och psykoterapeuter. Läkare, tandläkare, barnmorskor och
sjuksköterskor, enskilt utöva sitt yrke eller upphöraatt medsom avser
sådan verksamhet, är skyldiga anmäla detta till socialstyrelsen.att
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finns privatpraktiserande läkare, 000 arbetar3 000 1Det varav caca
heltid. läkare bedriver enskild vårdverksamhetsådana Mångapåsom

läkarmottagningama finnssin fritid. de enskilda medenbart på På -
variationer också personal, mottagnings-mycket t.ex.stora annan-

och laboratoriepersonal.sköterskor, sjukgymnaster
i olika former förekommer, alltifrånPrivatläkarverksamheten många

enläkarmottagningar till företag med kanske 20 läkare, företrä-10 å som
specialiteter och också har serviceresurser.der olika som gemensamma

privatläkarmottagningar med flera läkare med specialist-finns ocksåDet
område och med verksamhet innefattarkompetens inom samma en som

läkarmottagningar förpoliklinisk kirurgi, ögonsjukvård därviss t.ex.
operationer bl.a. för botandeutför grå starr.avman

också.juridiska formerna ñr verksamheten varierar Det kanDe vara
aktiebolag, stiftelsefråga handelsbolag, ett etc.ett enom

behörighetförsta stycket lagen 1984542 yrkeEnligt 6 utöva§ attom
behörighetslagen fårinom hälso- och sjukvården endast denm.m. som

enskildläkare yrkesmässigt bedriva läkarverksam-har legitimation som
legitimerade yrkesgrupper innebär innehav legitima-het. övrigaFör av

förutsättning för möjligheten, enskild vårdverksam-tion ingen utövaatt
exempelvis inte legitimerad sjuksköterska drivahet. Sålunda kan en

sjuksköterskemottagning. visst skydd för allmänheten ligger iEttegen
endast den har legitimation för yrket får sigförhållandet att som ange
yrkesutövare behörighetslagen.legitimerad 9 § 2.som

sjuksköterskorhundratal och barnmorskor enskiltSammanlagt ärett
verksamma.

privatpraktiserande vårdyrkesutövamadeEn utgörsstor avgrupp av
landet finns bortåt 000 yrkesverksamma tandläkare.tandläkare. I 10 Av

verksamma i enskilda mottagningar. Ocksådem är inemot 4 000 de
enskilda tandläkarmottagningama varierar i storlek alltifrån enläkarmot-

med flertal Självfallettagningar till mottagningar tandläkare. varierarett
därmed den assisterande tandvårdspersonalens sammansättningockså

mottagning till mottagning, från sådanaoch storlek från med en ensam
tandläkare med tandsköterska till mottagningar med flerastoraen

tandsköterskor, tandhygienister tandteknikertandläkare, och m.fl.
finnsden privata tandvården också tecken specialisering.Inom på

utveckling dock inte lika påfallande inom denDenna år enskiltsom
bedriva läkarvården.

förevarande sammanhang det nödvändigt till diskussionI är att ta upp
den pågående integreringen mellan den allmänna och den enskilda hälso-

sjukvården. utveckling har tagit sig flera olika fonneroch Denna t.ex.
den allmänna hälso- och sjukvårdens huvudmän köper tjänster frånså att

vården eller verksamheten vid viss landstingskommu-den enskilda så att
nal Vårdenhet fullgörs privat har förekom-entreprenör. Det t.o.m.av en
mit allvarliga planer allmänt sjukhus skulle och drivaspå övertasatt ett

personalkooperativ. finns såvitt tillsynsutredningenDet ingenett vetsom
sammanställd redovisnng alla de olika former denna integreringav som
förekommer juridiskNågon ingående analys sådana vårdverksam-av
hetsaltemativ har veterligt inte gjorts. skall exempelvis be-Hur man
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teckna allmän Vårdenhet med vårdplatser där verksamheten fullgörsen
privat entreprenör Som enskilt vårdhem Det finns mångaettenav

sådana frågor kan ställas. Tillsynsutredningen saknar möjlighet attsom
den inventering och analysgöra nödvändigär för få fullstän-attsom en

och klar bilddig denna utveckling och dess konsekvenser. Utred-av
ningen kommer emellertid i följandedet diskutera dessaatt ett av
alternativ nämligen entreprenadverksarnheten och lyfta fram frågor som

ställas i det sammanhanget.kan Utredningen gör dock inte anspråk på
beteckna denna diskussion heltäckande.att som

Emellertid skall först konstateras inte bara denna s.k. privatiseringatt
utvecklingen över huvudtaget inom den privata vårdsektomutan ger

anledning till frågan de gällande reglerna den samhälleligaom om
tillsynen den enskildaöver hälso- och sjukvården tillfyllestär eller om
bestämmelserna i HSL tillsyn över den allmänna hälso- och sjuk-om
vårdsverksamheten bör vidgas till omfatta också den enskilda vård-att
verksamheten.

12.3 Bestämmelser avseende verksamhetstillsyn
m.m.

l2.3.1 Bestämmelser rörande enskild vårdverksamhet m.m.

Tillsynsutredningen kan inledningsvis de bestämmelsernotera att som
enskild vårdverksamhet regelmässigt individinriktade.är Regleravser

själva vårdverksamheten, dess organisation, vårdutbud etc.som avser
förekommer mycket Detta har säkerligen sin grund isparsamt. att
enskild vårdverksamhet tidigare i största utsträckning bedrevs i mycket

enheter,små mycket ofta enläkarmottagningar. I det läget behövdes inga
särskilda tillsynsregler avseende själva verksamheten, eftersom den
enskilde läkaren sin huvudman med för det hand-var egen ansvar egna
landet och verksamhetens inriktning, mottagningens utrustning Detm.m.
skall dock nämnas socialstyrelsen utfärdade upphävdaatt numera-
bestämmelser till vägledning för de dåvarande länsläkama då de hade att
inspektera privata läkarmottagningar. Dessa bestämmelser innehöll
uppgifter bl.a. de krav kunde ställas på dessa mottagningar,om som

i fråga hygien och lokalernas lämplighet för sitt ändamål.t.ex. om
Med tanke på den enskilda hälso- sjukvårdensoch struktur är det

naturligt de tillsynsregler finns rörande den slutnaatt privatasom
vårdverksamheten är placerade i Kungl. Majzts stadga l97088 om
enskilda vårdhem vårdhemsstadgan. Dessa tillsynsbestämmelserm.m.
finns i 3-6 §§ vårdhemsstadgan.

3 stadgan framgårAv § inte mindre fyraän olika tillsynsmyndighe-att
är inkopplade depå enskilda vårdhemmen socialstyrelsen,ter länssty-

relsen i det län där vårdhemmet är beläget, socialnämnden fr.o.m. den
januaril 1992 den nämnd vederbörande kommun bestämmer i ved-

erbörande kommun vad vid enskilt vårdhem bedrivensamt avser-
undervisning nivåpå motsvarande förskola, grundskola eller yrkes-en
skola skolöverstyrelsen numera skolverket.-
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Socialstyrelsens tillsyn är beteckna medicinsk verksamhetstill-att som
eftersom styrelsen har verka för vården och behandlingen vidatt attsyn,

de enskilda vårdhemmen blir godtagbar standard följeroch denav
allmänna medicinska och sociala utvecklingen i samhället och gällan-att
de bestämmelser följs i fråga patienternas rättigheter ochom
säkerhet i vården. framgårDetta socialstyrelsens föreskrifter ochav
allmänna råd SOSFS 198516 tillämpningen vårdhemsstadgan.om av
Det skall här inskjutas till enskilda vårdhem räknas också hem föratt
vård eller boende enligt 69 § socialtjänstlagen och socialstyrelsenatt
också högsta tillsynsmyndighetâr vad gäller socialtjänsten. Ytterligare

tillsynsuppgift för socialstyrelsen är dess skyldighet verka föratten en
enhetlig tillämpning vårdhemsstadgan.av

Länsstyrelserna har enligt vårdhemsstadgan också tillsynutöva överatt
verksamheten, vilket hänger med deras befogenhet meddelaattsamman
sådant tillstånd fordras för rätten driva enskilt vårdhem. Iattsom
socialstyrelsens nyssnämnda föreskrifter och allmänna råd finns ett
avsnitt närmare länsstyrelsemas tillsynsuppgifter i dettasom anger
sammanhang. Bl.a. de enskildanämns vårdhemmen inom län böratt ett
inspekteras minst årligen.gång Vid den medicinska tillsynen bören
vårdens kvalitet och innehåll särskilt beaktas. myndighetAnnan än
länsstyrelse inte befogenhet meddelaäger tillstånd driva enskiltatt att
vårdhem vårdhemsstadgan.7 § Länsstyrelserna har också befogenhet
återkalla givna tillstånd 13 § várdhemsstadgan. Förutsättningar för
återkallelse för handenär vederbörande länsstyrelse funnit vårdenattom

aktuellt vårdhem intepå ombesörjs tillfredsställandepå sätt ellerett ett
det föreligger missförhållande,något vid eventuelltannat ettom som

påpekande, inte till.rättats För rätt kunna bedöma förutsätt-att t.ex. att
ningarna för givna tillstånd fortfarande föreligger detär given uppgiften
för länsstyrelserna tillsynutöva över vårdhemsverksamheten. Somatt
framgår det anförda också detta medicinskär tillsyn.av nu en

omständighetenDen länsstyrelserna tillagts denna tillsynsuppgiftatt
torde hänga med tillsynen över de enskilda vårdhemmenattsamman
intill den l juli ålåg länsläkama.1980 Eftersom länsläkarna ingick i
socialstyrelsens organisation och sålunda utövade sin verksamhet
styrelsens tillsynen frågavägnar, i socialstyrelsens uppgifter.var en av
Då lânsläkarorganisationen upplöstes stod socialstyrelsen i praktiken

reella möjligheter bedriva aktiv regional tillsyn. i dettaAttutan att en
läge lägga tillsynsuppgiftema länsstyrelserna torde ha sigpå tett som en
möjlig lösning denna tillsynsfråga, eftersompå länsläkaremånga var
knutna eller knöts till länsstyrelserna medicinska i vissaexpertersom
andra medicinska frågor bl.a. körkortsfrågor. Utvecklingen desssedan
har emellertid delvis förändrat förutsättningar.dessa Härtill återkommer
tillsynsutredningen längre fram i detta kapitel.

tillsynsskyldighetDen åvilar socialnämndema eller motsvarandesom
och skolöverstyrelsen Skolverket har inte särskilt mycket göra medatt
den medicinska vården och patienternas säkerhet i denna vård de
enskilda vårdhemmen. För den skull tillsynsutredningengår inte närma-

in deras tillsyn ipå sammanhanget.artenre av
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12.32 Tillsynsregeln i HSL

Enligt fr.o.m.18 § den januari1 1992 27 hälso-§ och sjukvårdslagen
har socialstyrelsenHSL tillsynen över landstingskommunemas hälso-

och sjukvård. Reglerna gäller också i fråga den hälso- och sjukvård,om
för vilken kommunerna utanför landsting har huvudmannaansvar.

den januariFr.o.m. l 1992 kommer även den hälso- och sjukvård, för
vilken primärkommunema enligt äldrevårdsreformen skall attansvara,
omfattas tillsynsbestämmelsema i HSL. I det följande diskuterarav
tillsynsutredningen dock för enkelhets skull dessa bestämmelser med
utgångspunkt i deras nuvarande omfattning. Det skall påpekas ifråga-att
varande lagändring i övrigt inte berör dessa tillsynsreglers materiella
innehåll.

paragrafen föreskrivsI vidare socialstyrelsen i sin tillsynsverksam-att
skall följahet och stödja den landstingskommunala hälso- och sjukvårds-

verksamheten styrelsen vid utövandet sin tillsynsamt att har rått attav
företa inspektioner.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller sålunda inte enskild hålso- och
sjukvård. För tandvårdens del finns i 1985 års tandvårdslag intagenen
bestämmelse 16 § tillsynsreglerna i HSL.motsvararsom

ifrågavarandeGenom regel i HSL regleras socialstyrelsens tillsyns-
funktion med avseende denpå allmänna hälso- och sjukvårdsverksam-
heten. Det sålundaär tillsynen över själva verksamheten paragrafensom

Socialstyrelsens tillsyn över den hälso- och sjukvårdspersonal,avser.
arbetar i den allmänna hälso- och sjukvården, regleras liksom dåsom -

det gäller all övrig hälso- och sjukvårdspersonals handlande i yrkes-
utövningen bestämmelserna i tillsynslagen.genom-

det över huvud finnsAtt statlig tillsyn hälso-över och sjuk-taget en
vårdsverksamheten hör ihop med statsmaktemas strävanden befrämjaatt
hälso- och sjukvårdens kvalitet och patienternas trygghet och säkerhet i
vården. Det är naturligt tillsynsbestämmelserna i fråga gäller föratt den
allmänna hälso- och sjukvården med tanke på organisationen härföratt

ojämförligtdenär största i landet. iDet är denna organisation desom
flestaallra patienterna får vård och behandling vid sjukdom, kropps-av

skada Man förfogar där över sjukvårdsresursema ochmerpartenosv. av
erbjudakan alltifrån rutinmässig till mycket avancerad vård och be-

handling. inteEn oväsentlig faktor i sammanhanget torde denvara
omfattande verksamheten med sluten vård. Det är denna vårdform

regelmässigt krävs för behandling mycket oftasvåra, livshotandesom av
sjukdomar och skador och det följaktligenär oftast där frågansom om
patienternas säkerhet i vården ställs på sin Med hänsyn härtill kanspets.
det följdriktigt författningsbestämmelser också ñnnsattses som om
tillsyn över enskild sluten vårdverksamhet.

Innan tillsynsutredningen går in frågan behovet förändringarom av
i författningsregleringen verksamhetstillsynen, vill utredningen erinraav

utredningen i det föregående i detta betänkandeatt redogjort för deom
förutsättningar gäller för Socialstyrelsens tillsyn över den lands-som
tingskommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten och hur denna tillsyn
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skall jfr avsnitt 5.1.utövas; ovan
föredragandevill här erinra uttalande statsrådetUtredningen ett avom

19818297 Hälso- och sjukvårdslag, vilket deti proposition m.m., av
rättssäkerhet och tillgång till god vårdframgår kraven på är såatt en av

sjukvårdenbetydelse för den enskilde hålso- ochavgörande måsteatt
Socialstyrelsens huvuduppgifterstatlig tillsyn.kontrolleras genom som

medicinska, socialatillsynsmyndighet tillgodose och rättsligaär att
såväl för enskilda patienter ñr verksamhetensäkerhetskrav samt attsom

bestämmelser inom området följs.till gällandeattse
utgångspunkten för socialstyrelsens tillsynsverk-uttalande utgörDetta

propositionen tillsynsarbetets förändrade karaktärbetonadessamhet. I
allt vikt läggs vid följa och stödja huvudmän-innebärande störreatt att

tillsynsverksamhet innebär fortlöpandeverksamhet. En aktiv ennens
framhöllhälso- och sjukvårdsverksamheter, statsrådet,uppföljning av

föri uppgifterna också ingår verka hälso- ochliksom det att attatt
statsmakternas intentioner.utvecklas i enlighet med Mensjukvården

harmoni med den kommunala självbestämman-skall bedrivas itillsynen
Tillsynsutredningen hänvisar i detta sammanhang också tillderätten.

198889 socialstyrelsens framtida roll, uppgifterproposition 130 ochom
denna proposition styrelsens huvuduppgifterinriktning. I anges vara

kimskapsutveckling och kunskapsförmedling.tillsyn,
för socialstyrelsen i dess tillsynsverksamhetViktiga instrument är

föreskrifter behövs med tanke patienternas säker-utfärdande påsomav
allmänna råd rörande verksamheten. Möjligheten förhet i vården och

intesocialstyrelsen utfärda sådana bestämmelser är emellertidatt utan
ifrbegränsningar; avsnitt 5.1. Avsikten är styrelsen endastattovan

föreskrifter för hälso- och sjukvårdspersonalenskall utfärda sådana som
för enskilda eller ñr verksamhetens bedrivandebehövs till skydd i

övrigt förordningen [1985796] med vissa bemyndiganden för3 § 2.
föreskrifter förutsattsocialstyrelsen meddela Det dem.m.. äratt att

inte föranleder ökadebestämmelser styrelsen vill meddela kostnader för
sjukvårdshuvudmännen eller inte överstiger de merkostnader huvud-

rimliga.själva kan eller regeringenmännen acceptera anser
del socialstyrelsens tillsynsverksamhet består i förmed-En viktig av

kunskaper till hälso- och sjukvården, styrelsenlingen år expert-av
frågor vårdverksamheten. i dettai rör Man bör sammanhangorgan som

uppgiftstyrelsens till hälso- och sjukvården återförauppmärksamma att
från sin tillsynsverksamhet. denna återföringerfarenheterna För kan

sin befogenhet meddela föreskriftersocialstyrelsen utnyttja ochatt
dock med de begränsningar följer de reglerallmänna råd, som av som,

myndigheternas normgivning.omgärdarsåsom nämnts,ovan
Inspektioner den landstingskommunala hälso- och sjukvårdsverk-av

samhet, i ordets traditionella bemärkelse förekommer sällan. Påmer
socialstyrelsen utarbetat uppföljningsprogram,tid har ettsenare som

uppföljning från förutsättningenkallas Aktiv och utgår social-attsom
styrelsen tillsynsmyndighet har följa och utvärdera desåsom att upp

kommuner, landsting enskildaverksamheter och huvudmän be-som
uppföljningar fullgörsdriver. Sådana dels studier särskildagenom av
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problemområden personalförsörjning i hemtjänsten eller köert.ex.-
förinom akutsjukvården samlat hela riket, och dels integre-genom en-

rad granskning flera problemområden inom exempelvis län. Enettav
fördel med genomföra sådan integrerad undersökning i områdeatt etten

exempelvis länsstorlek då får samlad bildär attav man en mer av
förhållandena inom geografiskt avgränsat område och samtidigt nårett

direkt kontakt med de aktuella verksamheterna. teknikDenmeren som
för första användes i Gävleborg baserades i första handgången på
material finns tillgängligt i officiell statistik eller utredningarisom som
genomförts socialstyrelsen landstingetrespektive och kommunerna iav
Gävleborgs län. Med denna infomiation gnmd hade socialstyrelsenssom

inom för sinaenheter projekt besökt urval kommunerna iettramen av
företrädarelänet respektive för landstinget och fört fördjupade diskussio-

kring de problem aktualiserats. Avsikten socialstyrelsenår attner som
periodunder år skall ha gjort sådana fördjupade analyser iav sexen

samtliga landets län. exempel delstudier genomfördesSom på isom en
sådan uppföljning i län kan projektennämnas Allmänkirurgiett -
ortopedi urologi, Fallskador inom långtidssjukvården, Psykiskt

Äldre-långtidssjuka, och handikappomsorg, äldre i primärvård-De
och Hälsoförhållandenen i Gävleborgs län.

12.3.3 Verksamhetstillsyn avseende övrig sjuk-hälso- och
vårdsverksamhet

Tillsynsutredningen har i föregåendedet redogjort för de författnings-
bestämmelser verksamhetstillsyn gäller med avseendeom som
enskild vårdverksamhet denoch landstingskommunala hälso- och sjuk-
vården. Utredningen erinrar bestämmelser verksam-HSLsattom om
hetstillsyn fr.o.m. januariden 1992 också hälso- och sjukvårds-1 avser
verksamheten inom socialtjänsten.

Enligt 7 § lagen 1985568 särskilda psykisktom omsorger om
utvecklingsstörda m.fl. omsorgslagen har varje landstingskommun
skyldighet för denna vad beträffar de psykiskt utveck-att svara omsorg
lingsstörda bosatta inom den landstingskommunen. Enligtärsom egna
17 § omsorgslagen kan verksamhet med psykiskt utveck-omsorger om
lingsstörda också bedrivas enskild. Härför krävs dock tillstånd i varjeav
särskilt fall. tillståndSådant lämnas socialstyrelsen under den obliga-av
toriska förutsättningen vederbörande landstingskommun tillstyrktatt
ansökan tillståndet.om

Omsorgsverksamheten har många drag socialtjänst,av men som
tidigare nämnts avsnitt 10.12 ingår i regelmässigt momentomsorgema

hälso- och sjukvård insatser sjukgymnaster logopeder.ocht.ex.av av
Inslaget sådan hälso- och sjukvård varierar boendeform,beroende påav

och graden handikapp, ålder hos dem omfattasarten av som av om-
sorgsverksamheten Härutöver tillgodoses omsorgsverksam-m.m. genom
hetens försorg de utvecklingsstördas behov sådana hälso- och sjuk-av
vårdsinsatser, alla människor från tilloch behöver. Man kansom

li2karaktärisera detta form hemsjukvård. omsorgslagen§som en av
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erinras bl.a. landstingskommunemas för hälso- ochch sjuk-om ansvar
vård alla.

I de olika hem och boendeforrner för de utvecklingsstördatyperna av
kan tillgodoseendet detta hälso- och sjukvårdsbehov organiseratav vara

olikapå Detsätt. år naturligt landstingskommunema i denatt egna
omsorgsverksamheten tillgodoser detta behov personal, medgenom egen
fast ianställning omsorgsverksamheten eller med anställning i lands-
tingskommunens hälso- och sjukvård med viss tjänstgöring förlagdmen
till omsorgsverksamheten. Hâlso- och sjukvårdsbehovet i den enskilda
omsorgsverksamheten kan täckas med personal eller helt elleregen -
delvis med personal från vederbörande landstingskommun.-

omsorgslagenI 18 § föreskrivs socialstyrelsen har tillsynen överatt
den verksamhet, bedrivs enligt denna lag. Styrelsen skall därvidsom
följa och stödja verksamheten och har rätt inspektera verksamheten.att
Formuleringama i denna paragraf överensstämmer med dem ñnnssom
inuvarande § HSL.18

I avsnitt 10.12 har tillsynsutredningen diskuterat frågan personalenom
inom de särskilda för psykiskt utvecklingsstörda skall i sinomsorgema
yrkesverksamhet omfattas tillsynslagen eller ej. Utredningen komav
därvid fram till de i denna verksamhet fullgör hälso- och sjuk-att som
vårdsuppgifter och därvid fyller de i tillsynslagen uppställda kriterierna
för tillhörighet till hälso- och sjukvårdspersonalen, omfattas till-av
synslagen fullgördå de sådana uppgifter.

Bestämmelserna i 18 § omsorgslagen gäller verksamhetstillsyn och
såväl landstingskommunal enskild omsorgsverksamhet. Såvittavser som

tillsynsutredningen förstår bestämmelserna omsorgsverksamhetenavser
såsom sådan med däri ingående regelmässig behandlingsverksamhet
behandling sjukgymnast eller logoped Den hemsjukvårdetc..av som
i förekommande fall meddelas inom omsorgsverksamheten torde där-

inte falla under denna lagbestämmelse. Om detemot är vederbörande
landstingskommun organiserar sådan vård i omsorgsverksamhetensom

bestämmelsernaär i 18 § HSL tillämpliga.
Beträffande verksamheter i övrigt, syfte är hålso-än ochett annatvars

sjukvård, där vederbörande huvudman tillhandagår med hälso- ochmen
sjukvård dem är anställda i verksamheten eller eljest på någotsom

omfattassätt denna kan följande konstateras. Det är här frågaav om
företagshälsovård, Skolhälsovård, hälso- och sjukvård inomt.ex. krimi-

nalvården och inom försvaret. enlighetI med vad tillsynsutredningen i
sammanhang uttalat bör den personal finns i dessaannat verksam-som

heter omfattas tillsynslagen då de utför hälso- och sjukvårdsuppgifter,av
och med andra ord i sådant handlande står under socialstyrelsens in-
dividtillsyn. Frågor vårdens innehåll och organisation och annatom som

tillhör förutsättningarna för verksamhetens bedrivande omfattas inte av
socialstyrelsens tillsyn. härför fallerAnsvaret i stället på respektive
huvudman. skäl tillsynsutredningenAv tidigare anfört kap. 11som
föreslår tillsynsutredningen ingen ändring i vad beträffar tillsynen över
sådan hälso- och sjukvård bedrivs inom ansvarsområdet ñr desom
myndigheter härsom avses.
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12.4 Frågor rörande privatisering landstings-av
kommunal hälso- och sjukvårdsverksamhet

Innan tillsynsutredningen utifrån de angivna förutsättningarna gårovan
in diskussion hur frågan vidgad tillämpning be-en om om en av
stämmelserna i nuvarande 18 § HSL bör lösas, vill utredningen återvän-
da till spörsmålet privatisering allmän hälso- och sjukvård iom av
syfte åtminstone söka definiera sådanaatt ansvarsfrågor, uppkom-som

då verksamheten vid landstingskommunalt.ex. vårdcentral läggsmer en
för fullgörande privata vårdgivareut på entreprenad. Det år frågorav

inte löstaår i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. De författningsbe-som
stämmelser gäller för den allmänna hälso- och sjukvården utgår heltsom
enkelt från den landstingskommunala ochatt vårdverksamhetenmotsv.
odelbart skall bedrivas den offentliga vårdens huvudmän och deraspåav

Å andra sidan finns inga författningsbeståmmelser i direktaansvar. som
ordalag Erbjuder privatisering den offentliga vården. Svensken av
sjukvårdspolitik, såsom denna kommit till uttryck i lagstiftningen, går ut

befolkningenspå behov hälso-att och sjukvård i princip skall kunnaav
tillgodoses den allmänna hålso- och sjukvårdens försorg samtidigtgenom

det tillåtetär för enskilda bedriva hälso- och sjukvårdsverksam-attsom
het. harMan alltså offentlig hälso- och sjukvårdssektorstor och viden
sidan härav mindre enskild sådan sektor. Något mellanting inteären
förutsatt. Den hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivssom av annan
offentlig huvudman landstingskommunän eller kommun Lex. vårdverk-
samheten vid kriminalvårdsanstaltema saknar i detta sammanhang
principiell betydelse.

Enligt 3 § HSL åligger det varje landstingskommun och kommun
utanför landsting erbjuda god hälso- och sjukvårdatt dem åren som
bosatta i landstingskommunen i kommunen.resp. förekommerDet att

verksamheten vid landstingskommunalt.ex. vårdcentral på grundvalen
entreprenadavtal fullgörsett enskild vårdgivare. Som yttringav av en av

liknande förekommer inte sällanart patienter, sökt den lands-att som
tingskommunala hälso- och sjukvården erhåller den erforderliga medi-
cinskakirurgiska behandlingen hos enskild vårdgivare, sedan landstings-
kommun med denna träffat avtal därom. I varje fall torde den sistnämn-

formenda för verksamhetens bedrivande kunna utflödeettses som av
landstingskommunemas skyldighet enligt 7 § HSL planera hälso- ochatt
sjukvården med utgångspunkt i befolkningens behov därav och dennaatt
planering också skall den hälso- och sjukvård erbjudsavse som av annan

landstingskommunen.än
Tillsynsutredningen saknar möjlighet närmare analysera fråganatt om

de legala konsekvenserna sådan privatisering den landstings-av av
kommunala hâlso- och sjukvården och framlägga förslag i ämnet.
Utredningen utgår i det följande från vad i dagens läge praktiskârsom
verklighet, i syfte i första hand definiera fråganatt ansvarsfördel-om
ningen i sammanhanget och andra problemställningar kan uppkom-som

i samband med dylika privatiseringar. Samtidigt vill utredningenma
ha denna utveckling knappastsagt, tordeatt ha föresvävat lagstiftaren,
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utformades.då HSL
samlat ledningsansvar Innankan fråganproblemEtt ett vara.om

landstings-utredningen sökain härpå, villtillsynsutredningen går ange
privatiseringar.karaktär vidsjukvårdsansvar och desskommunernas

skyldighetuppfattning landstingskommunemasutredningens ärEnligt
landstings-hålso- och sjukvårderbjuda godjämlikt HSL3 § att en

det inte finnsbefolkning i den meningen någonodelbarkommunens att
skyldig-avhända sig dennaför dem helt eller delvislaglig möjlighet att

landstingskommun träffarföljande därfördärmed Närhet och enansvar.
ochskall fullgöra hälso-denneavtal med entreprenör attett omen

sjukvårdsenheter,sjukvårdsuppgiftema landstingskommunenspå en av
detta inte entreprenörenvårdcentral, är överattatt tart.ex. se somen

sammanhanget. stället ärsjukvárdsskyldighet i Ilandstingskommunens
fullgörvilket landstingskommunenavtalet med entreprenören sätt påett

enligtsina åligganden 3 § HSL.
befolkningen god hälso- ocherbjuder alltjämtlandstingskommunen en

sjukvårdsuppgiftemahälso- ochsjälva utförandetsjukvård, även avom
och sjukvård skalldenna hälso-ombesörjs entreprenören. Att vara avav

ikriterier, HSL, äroch i övrigt uppfylla degod kvalitet angessom
tillsyns-omständigheter landstingskommunens Förallaunder ett ansvar.
uttryck ikomma tilldet uppenbart detta måsteutredningen är att ansvar

sammanhang detval i sådantlandstingskommunens entreprenör somav
tillse dendvs. landstingskommunen måstefrågahär är att entre-attom,

vid viss landstings-fullgöra vårduppgiftemaprenör, utses att ensom
dessa uppgifteroch sjukvårdsenhet, kan fullgöra påkommunal hälso- ett

kravfullt tillgodoseende HSLs påtillfredsställande sålunda medsätt, av
i vårdenoch säkerhet för patienternagod kvalitet etc.

entreprenadavtalet intebliroch dennes personalEntreprenören genom
företagareyrkes-enskildalandstingspersonal. i stället frågaDet är om

betraktas enskild, ävenvårdverksamhet därförmåsteutövare. Deras som
landstingskommunvederbörandeanlitas det offentliga. Mendenär av

verksamhet i denövergripande för entreprenörenshar ett me-ansvar
hälso- och sjukvårdskyldig tillse denningen kommunen är attatt som

kunnabör landstingskommunengod kvalitet. Dettameddelas är av
entreprenadavtalet elleröverenskommelser ibevaka attgenomgenom

uppfyllda.kvalitetskraven inte ärinte förnya avtalet,bryta eller t.ex.om
verksamhetorganisera sinnaturligtvis rättprincip har entreprenörenI att

kommitkan hahär gäller vadvill, ocksådenne parternasommensom
i entreprenadavtalet.överens om

ändring, lagenerinra denTillsynsutredningen vill här som genomom
medicinskadet tidigarei och innebärgjorts HSL1990601 attsom

och sjukvårdenlandstingskommunala hålso-inom denledningsansvaret
åvilarledningsansvar,juli samlatl 1991fr.o.m. den ersatts ett somav

lydelsei desschefsöverläkare. Jämlikt 14 § HSLbenämndavissa läkare
vidmed sådantskall det ñnnas läkareenligt ändringslagen ansvaren

behövs medbehandling, detför diagnostik eller vård ochenhet om
landstingskommunvederbörandepatientsäkerheten.till Det ärhänsyn

finnas.chefsöverläkare skallenheteravgöra, vid vilkasjälv har attsom
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Ändringslagen också lydelse 13upptar § HSL. I paragrafensen ny av
första stycke har tillagts föreskrift det vid varje sådan enhetatten om

i 14 § HSL skallse förovan varje patient patien-som avses utses en
tansvarig legitimerad läkare. Enligt 14 § HSL i dess lydelse är detnya
vederbörande chefsöverläkare patientansvariga läkare.utsersom

skall förDet klarhetens skull betonas dessa bestämmelser inte gälleratt
för den enskilda hälso- och sjukvården. Det gjorde inte heller de tidigare
bestämmelserna i HSL medicinskt ledningsansvar.om

framgårDet klart och tydligt såväl proposition 1989908lav om
ledningsansvaret inom den offentliga hälso- och sjukvården m.m. som

formuleringama i 14 § HSL i dess lydelse möjlighetenattav attnya
tillsätta chefsöverläkare och skyldigheten patientansvariga läkareatt utse
tillkommit för stärka patienternas säkerhet iatt vården. Bestämmelserna
i fråga gäller emellertid endast med avseende denpå lands-sagtsom
tingskommunala hälso- och sjukvården. Frågan chefsöverläkare ochom
patientansvariga läkare kan ställas sinpå i sådana fall, i vilka denspets
allmänna och den enskilda hålso- och sjukvården bedriver integreraden
verksamhet, då landstingskommuns hälso-t.ex. och sjukvårdsverk-en
samhet vid Vårdenhet fullgörs privat entreprenör och sjuk-en av en om
vårdshuvudmannen tidigare bedömt det vid enheten skall finnasatt en
chefsöverläkare. landstingskommunen har det föryttersta ansvaret
vården vid enhet, där verksamheten fullgörs på entreprenad. Säkerheten
för patienterna på sådan enhet bör inte ligga på lägre nivå dåen en en
privat fullgörentreprenör vårduppgiftema dåän landstingskommunen

den hälso- och sjukvårdspersonalen under ledninggenom egna av en
chefsöverläkare ombesörjde vårdverksamheten. Enligt tillsynsutred-
ningens mening bör landstingskommunen förvissa sig chefsöver-attom
läkarfunktionen fullgörs enhetenpå under entreprenadavtalets giltighets-

Överenskommelsetid. härom skulle kunna träffas i entreprenadavtalet.
finnsDet också andra problem förenade med utläggandet lands-av

tingskommunal vårdverksamhet på entreprenad. kanHär nämnas de
sekretessfrågor uppstår i sammanhanget och frågansom om vem som
har äganderätten till de joumalhandlingar, upprättas och förs isom
entreprenörens sjukvårdande verksamhet. Av intresse från tillsyns-stort
synpukt är frågan tillämpandet lex Maria-bestämmelsema iom av
entreprenadverksamheten.

I sitt landstingskommunal hälso- och sjukvårdresonemang om som
lagts på entreprenad har tillsynsutredningenut hittills frånutgått sin upp-
fattning, landstingskommunernas skyldighetatt erbjuda befolkningenatt

god hålso- och sjukvård inte rubbas landstingskommunemaatten av
träffar entreprenadavtal med privata vårdgivare fullgörande vissaom av
hälso- och sjukvårdsuppgifter. I enlighet med vad tillsynsutredningen

anfört förlorar entreprenörens hålso- och sjukvårdsverksamhetovan
entreprenadavtalet inte sin karaktär enskild vård, ingår igenom av men

landstingskommunens hälso- och sjukvårdsutbud. På grundval be-av
stämmelsema i 3 § HSL varje landstingskommuns skyldighet attom
erbjuda befolkningen hälso- och sjukvård god kvalitet, måsteen av
vederbörande landstingskommun ha förett att entre-anses ansvar
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uppfyllerverksamhet detta kvalitetskrav. Detta gällersynsättprenörens
förutsättning ñr utredningens lex Maria-frågan. Denpåäven som syn

sjukvårdkonsekvensen härav är sådan hälso- ochnaturliga att som
entreprenad omfattas skyldighetbedrivs landstingskommunenspå attav

enligt lex Maria. emellertid tveksamt lexanmälan Det ärgöra om
Maria-bestämmelsema med ifrågavarandeautomatik kan tillämpas på
entreprenadverksamhet, eftersom denna anmälningsskyldighet

enskild hälso- och sjukvård. bör lex Maria-inte gäller för På något sätt
verksamhetgöras tillämpliga entreprenörensbestämmelsema på t.ex.

klausul härom i entreprenadavtalet. Tillsynsutredningengenom en
bestämt förslag fråga, därförlämnar dock här inget i denna dels att -

inledningsvis diskussionen föreva-tillsynsutredningen nämnt omsom -
inte fullständig bildentreprenadverksamhet kan alla derande ge en av

förenade därförproblem kan med verksamheten och dels attvarasom
sjukvård bedrivs bara flertal,hålso- och på entreprenad är ettsom en av

juridiska konsekvenser okända former integrerad allmän ochtill sina av
och sjukvård. Till lex Maria-problematiken återkommerenskild hälso-

i kapitel 14.utredningen
tillsynsspörsmål gäller möjligheten hos landstingskommu-Ett attannat

förtroendenämnd väcka frågor brister i kontakterna mellannal om pa-
hälso- och sjukvårdspersonalen möjlighettienterna och Denm.m. som

inom landstingskommunala sjuk-tillkommer patienterna den hälso- och
anhängiggöra sådana frågor hos förtroendenämnd börvården att natur-

förlorad grundval landstingskommunenligtvis inte på mellangå ettav
privat vårdgivare träffat entreprenadavtal. också liggaoch Det måsteen

vederbörande landstingskommuns intresse kunna medverka tilli att att
till missförhållanden och missförstånd och liknandeklara och rättaut

i relationerna mellan patienterna ochkan uppstå entreprenörenssom
förutsättningarpersonal, under gäller liknande frågor, isamma som

landstingskommunens personal berörd. spörsmål börvilka är Dettaegen
i entreprenadavtalen.kunna regleras
fråganVad beträffar sekretess tillsynsutredningennoterar attom om

hälso- och sjukvårdsverksamhet är enskild,entreprenörens att anse som
tillsynslagensföljer bestämmelser tystnadsplikt gäller ihärav att om

verksamhet. förhållande kan vålla problemdenna Detta knappast något
bestämmelser i princip innebördeftersom dessa har motsva-samma som

i sekretesslagen. förutsättningrande regler Under nyssnämnda skall
vid utlämnande hemliga uppgifter från entreprenadverk-sålunda t.ex. av

sekretessprövning då frågasamheten, äga på sätt ärrum samma som om
uppgifter, åtnjuter sekretesskyddutlämnande enligt sekretessla-av som

gen.
sammanhang vill tillsynsutredningen framhålladetta de nyligenI att

införda bestämmelserna ökade möjligheter hinder sekre-att utanom av
information inomutbyta och mellan vårdmyndigheter kapitel 11setess

gälla landstingskommunala vårdenheter upplåtnainte torde på entrepre-
dessa inte fallernad, eftersom under myndighetsbegreppet och sålunda

inte omfattas sekretesslagen.av



SOU 199163 Enskild hälso- och sjukvårdsverlcsamhet 195

12.5 Frågan utvidgning tillämpningsom-om av
förrådet bestämmelserna i 18 HSL m.m.;

överväganden och förslag
Tillsynsutredningen har i det föregående kunnat konstatera tillsyns-att
bestämmelserna i HSL för närvarande endast gäller den landstings-
kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten, fr.0.m.de den lattmen
januari omfattar1992 också primärkommunal hälso- och sjukvård inom

för socialtjänst.ramen
Utredningen har också stadgan 197088noterat, enskildaatt om

vårdhem även innehåller bestämmelser samhällelig verksam-m.m. om
hetstillsyn.

Vidare har utredningen funnit det finns vissa hälso- och sjukvårds-att
verksamheter inte alls eller endast delvis omfattas socialstyrel-som av

verksamhetstillsyn.sens
Syftet med verksamhetstillsynen är detsamma oberoende tillsy-av om

gäller landstingskommunal eller enskild vård, sålunda de förnen att
hälso- och sjukvården statsmakterna beslutade målen för och kravenav
på vårdverksamheten uppfylls. De allmänna kraven på hälso- och
sjukvården i 2 § HSL. Dessa bestämmelser gäller all hälso- ochanges a
sjukvård, och är sålunda desamma oberoende under huvud-av vems

Ändåmannaskap vården bedrivs. är såsom framgår vadav som-
anförts tidigare i detta betänkande de faktiska förutsättningarna för-
socialstyrelsens möjlighet bedriva aktiv verksamhetstillsynatt något
olika beroende tillsynenpå gäller landstingskommunal eller enskildom
hälso- och sjukvård. Tillsynen i förhållande till den landstingskommuna-

hälso- och sjukvården socialstyrelsenmåste bedriva under hänsynsta-
gande till rätten för varje kommun själv bestämma sinaatt om egna
angelägenheter. tidigareSom nämnts är det fråga överlägg-numera om
ningar mellan socialstyrelsen och vederbörande landstingskommun om
aktuella problem och kunskapsöverföring. Det skall härutöverom
erinras styrelsens möjligheter fritt begagnaatt det instrument iattom

tillsynsarbete,sitt dess normgivningsrätt utgör, begränsade.ärsom
För Socialstyrelsens tillsyn över den enskilda hålso- och sjukvården

föreligger inga sådana restriktioner. En skillnad är medanattannan
socialstyrelsens verksamhetstillsyn såväl sluten Öppen lands-avser som
tingskommunal hälso- och sjukvård gäller den beträffande den enskilda
vårdverksamheten i princip enbart sluten vård bedriven vid de enskilda
vårdhemmen.

Man kan med hänsyn till dessa omständigheter fråga dels någraom
fördelar kan vinnas göra bestämmelserna i HSLatt verksam-genom om
hetstillsyn tillämpliga också på enskild sluten och öppen hälso- och
sjukvård.

Den nuvarande medicinska tillsynen över verksamheten vid de enskilda
vårdhemmen är uppdelad mellan socialstyrelsen och länsstyrelserna.
Socialstyrelsen har därvid den högsta tillsynen, övergripande och på
riksnivå, medan länsstyrelserna för medicinsk tillsyn på regionalsvarar
nivå.
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förevarande denförsta fråga blir aktuell i sammanhang årEn som om
medicinska tillsynen de enskilda vårdhemmen iden statliga över även

och olikafortsättningen skall bedrivas två olika myndigheter på tvåav
Socialstyrelsens tillsyn enligt vårdhemsstadgan verksam-nivåer. är

framgår klart socialstyrelsens föreskrifter ochhetstillsyn. Detta av
1985 för tillämpningen stadgan enskil-allmänna råd SOSFS 16 av om

länsstyrelsemas tillsyn avseende de enskilda vård-da vårdhem m.m.
tillsynsutredningen påpekatoklar. tidigare ocksåhemmen är Som ärmer

länsstyrelser-medicinsk och torde ha samband meddenna tillsyn artav
dels i det särskilda fallet meddela tillstånd till drivandetuppgift attnas

vårdhem och återkalla sådant tillstånd och dels bestridaenskilt attattav
förhållande till vårdhemmen tidigare ålåg länsläkarnauppgifter ide som

socialvårdskonsulentema. propositionen 19808ll77 vissaoch I om
till följd omorganisationförfattningsändringar socialstyrelsensav m.m.

föredragande statsrådet för länsläkamas och social-uttalade att ansvaret
uppgifter enligt vårdhemsstadgan fortsättningenvårdskonsulentemas i

för länsstyrelserna disponerar.borde fullgöras inom deramen resurser
ankommaenligt statsrådets mening länsstyrelseDet borde på attresp.

medicinsk sakkunskap bäst skulle tillgodoses.hur behovetavgöra av
tillsynsutredningen utfärdade direktiven skulle utred-Enligt de för

frågan regionalt organiserad tillsynsfunktionningen bl.a. pröva om en
avseende tillsynen privat hälso- och sjukvård ochsärskilt med på över

vård bedrivs än hälso- och sjukvårdspersonal. Utred-av annansom
skulle härvid beakta resultatet utredningsarbetet rörandeningen av en

länsförvaltning och vad denna utredning kom fram till vadsamordnad
beträffar länsregionalt organiserad tillsynsfunktion.en

Tillsynsutredningen fört diskussioner särskilde utredarehar med den
länsförvaltningens funktion, uppgifterfrågan sociala dessutrett omsom

Utredningenoch arbetssätt. har också tagit del och kommenteratav
dennes utredningsarbete, publicerades i betänkandetresultatet somav
Länsstyrelsernas sociala funktioner.Ds 19899

vid tidpunkten för detta betänkandes tillkomst hade arbets-Redan en
Socialdepartementet utarbetatinom förslag inrättandetom avgrupp en

socialstyrelsens regionala organisation för tillsynen hälso- ochöver
nyssnämnda betänkandesjukvården. I har den särskilde utredaren utgått

från sådan organisation skulle tillskapas. Det påpekas bl.a.att atten
saknar förlänsstyrelserna kompetens tillsynen den kvalificeradeöver

vård bedrivs vid vissa vårdhem. Uppgiftenmedicinska enskilda attsom
statliga tillsynenden över den vårdverksamheten borde enligtutöva

tillbeânkandet föras över en regional nivå, varmed torde förståsny
tilltänkta regionala tillsynsenhetema socialstyrelensde då inom organisa-

tanke har emellertidtion. Denna inte kommit till uttryck i enskilda
vårdhemsstadgan. Inte heller i övrigt har utredningen samordnadom

hittills föranlettlänsförvaltning ändringar inågra vårdhemsstadgan.
Tillsynsutredningen ifrågasätter länsstyrelserna i fortsättningen börom

befogenheter,ha alla de tillkommer dem i förhållande till desom nu
enskilda vårdhemmen. En orsak härtill är länsstyrelsernasatt resurser
för handläggning sådana ärenden kräver medicinska bedöm-av som
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ningar är så knappa, länsstyrelserna måste anlita konsultlåkareatt
härñr. Samtidigt kommer sådan expertis finnas fast knuten tillatt
socialstyrelsens regionala tillsynsorganisation.

Vad gäller länsstyrelsemas befogenhet meddela tillstånd drivaatt att
enskilt vårdhem och återkalla sådant tillstånd erinrar utredningenatt om

denna uppgift ålegat länsstyrelserna alltsedanatt 1970 års vårdhemsstad-
trädde i kraft. Länsstyrelserna har alltså lång tids erfarenhetga av

handläggningen dessa tillståndsärenden.av
villDen driva enskilt vårdhem har till vederbörande läns-ett attsom

styrelse inge skriftlig ansökan härom. Denna ansökan skall innehållaen
uppgift bl.a. den kategori vårdbehövande för vilken vårdhemmetom

antalet vårdplatser, brandskyddsåtgärder och Sanitära anordningaravses,
och föreståndare, vårdhemsläkare och personal. Det ankom-om annan

naturligtvis länsstyrelsenpå granska dessa uppgifter och bedömaattmer
förutsättningarna för meddelande tillstånd föreligger, dvs. detom attav

planerade vårdhemmets lokaler är ändamålsenliga med tanke på patien-
vårdbehov och säkerhet, utrustningenternas är tillräcklig, denatt att

personal finns behövs för god vård skall kunna meddelasattsom m.m.
Granskningen och bedömningen dessa uppgifter förutsätter med-av
verkan medicinsk expertis, kan hat.ex. sägas besvara denattav som
generella frågan, förutsättningarna när det gäller lokaler, personalom
och utrustning sådanaär vården vid det planerade hemmet kanatt om-
besörjas på tillfredsställande sätt med tanke på denett avsedda kategorin
vårdbehövande. Länsstyrelserna kan vid prövningen dylika ansök-av
ningar också ha anledning kontakt med vederbörande kommunalaatt ta
nämnder, handlägger frågor brandskydd, miljö- och hälsoskydd,som om
byggverksamhet ha tillgångAtt nära till sådana ochexperterm.m. organ
med kännedom de lokala förhållandena är tvivel fördelutan storom en
vid handläggningen tillståndsärendena. Denna fördel har länsstyrel-av
serna.

Vad gäller också frågai handläggningensagts ärendensom om av om
återkallande tillstånd driva enskilt vårdhem. En orsak tillatt återkal-av
lelse kan vården vid hemmet inte ombesörjs tillfredsställandeatt påvara

Den frågansätt. bedömasmåste under medverkan medicinskav exper-
tis. En orsak kan de hygieniska förhållandena är otill-attannan vara
fredsställande och inte kan rättas till. fråganDen måste bedömas under
medverkan miljö- och hälsoskyddsnämnd.av

alternativEtt till länsstyrelserna i detta sammanhang är socialstyrelsen,
närmare bestämt styrelsens regionala tillsynsenheter. Verksamheten vid
de enskilda vårdhemmen ligger klart inom socialstyrelsens ansvarsom-
råde. Såväl verksamheten vid de enskilda vårdhemmen derassom
personal står under styrelsens tillsyn. Vid de regionala tillsynsenhetema
finns också den erforderliga medicinska expertisen. En nackdel med
detta alternativ är emellertid antalet socialstyrelsens regionalaatt av
tillsynsenheter begränsatär till fem. De har sålunda inte möjlig-samma
heter och de länsstyrelserna24 bygga det kontakt-som attvar en av upp

med lokalanät myndigheter, ofta förutsättningär för hand-som en
läggningen tillståndsärendena.av
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Tillsynsutredningen föreslår det skall åligga länsstyrelsernaatt att
inhämta yttrande från socialstyrelsen innan beslut fattas i det enskilda
ärendet meddelande eller återkallande tillstånd driva enskiltattom av
vårdhem.

Vad beträffar länsstyrelsens övriga nuvarande medicinska tillsynsupp-
gifter i förhållande till de enskilda vårdhemmen tillsynsutred-anser
ningen, i likhet med vad anförts i betänkandet Länsstyrelsemassom
sociala funktioner, dessa uppgifter bör överföras till socialstyrelsensatt
regionala tillsynsorganisation. Där talas visserligen länsstyrelsemasom
brist på för tillsyn den kvalificerade medicinska vårdresurser av som
bedrivs vid vårdhemmen, vilket förnärmast tankarna till de 22 vård-
hem. där mycket avancerad somatisk vård och behandling meddelas.
Enligt tillsynsutredningen saknas anledning i detta sammanhang göraatt
undantag för de övriga enskilda vårdhemmen, där somatisk eller psykiat-
risk vård meddelas. Tillsynsutredningen föreslår därför den statligaatt
medicinska tillsynen deöver enskilda vårdhemmen skall utövas av
socialstyrelsen. En sådan ordning borgar för samstämmig tillsyns-en
verksamhet över hela landet, vilket är betydelse inte minst frånstorav
rättssäkerhetssynpunkt. Denna tillsynsuppgift är vad kan betecknaman

normal för socialstyrelsens regionala tillsynsenheter. Dessutomsom
har nämnts socialstyrelsen redan enligt vårdhemsstadgan det över-som
gripande medicinska tillsynsansvaret dessaöver hem.

Frågan dåär verksamhetstillsynen med avseende depå enskildaom
vårdhemmen skall innefattas i tillsynsregeln i ellerHSL särskildaom
bestämmelser härom alltjämt skall finnas i vårdhemsstadgan. Såsom
tillsynsutredningen konstaterat gäller de i HSL införda kraven hälso-på
och sjukvårdens kvalitet och patienternas säkerhet i vården allm.m.
hälso-och sjukvård, sålunda bl.a. också all enskild vård. Detta gäller
oberoende reglerna tillsyn hälso-över och sjukvårdsverksamhetenav om
och i vilken författning dessa finns inskrivna. frånBortsett de begräns-
ningar påpekats beträffande restriktionema i socialstyrelsenssom ovan
möjligheter bedriva tillsyn den landstingskommunalaöveratt hälso- och
sjukvårdsverksamheten är verksamhetstillsynen rörande den enskilda
vården principiellt densamma. Rent faktiskt har socialstyrelsen större
frihet i sitt utövande tillsynen över sådan vård bedrivs enskil-av som av
da. Det ligger emellertid poäng i bestämmelserna tillsynatten om
rörande all den hälso- och sjukvårdsverksamhet, omfattas kvali-som av

och säkerhetsreglema i HSL, också finns i denna lag.tets- Den om-
ständigheten Socialstyrelsens tillsyn avseende den landstingskommu-att
nala hälso- och sjukvården skall bedrivas med iakttagande denav
kommunala självbestämmanderätten, tillsynsutredningen inteanser

hinderutgöra något för sådan utvidgning tillämpningsområdet fören av
bestämmelserna i nuvarande 18 § HSL, här Den påsom avses. syn
utövandet denna tillsyn kommer till uttryck i paragrafens be-av som
stämmelse socialstyrelsen skall följa och stödja verksamhetenatt är väl
förenlig med tillsynen också över enskild vårdverksamhet.

framgårSom vad tillsynsutredningen anfört, utredningenav ovan anser
alla enskilda vårdhem, såväl de däratt avancerad medicinsk behandling
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förbin-de där vården är den vanligenmeddelaskan artav som mansom
vårdhem, dvs. i utsträckning somatisk ellermed begreppetder stor

långtidssjukvård, bör omfattas tillsynsregeln ipsykiatrisk HSL. Dettaav
tillsynsregel fr.o.m. denövrigt i parallellitet med HSLsför 1âr att

bl.a.kommer omfatta också hälso- och sjukvården vidjanuari 1992 att
föras inlandstingskommunala sjukhemmen, då kommerde attsom

hemprimärkommunalt huvudmannaskap. Vården vid dessa ärunder av
den sistnämnda kategorin enskilda vårdhem.karaktär vidsomsamma

tillsynsutredningen framhålla vårdhemsstadgans bestäm-övrigt villl att
och i behov grundligotidsenliga översyn.melser måste anses som av en

nivå tagithar kännedom departementalUtredningen påattom man
med socialstyrelsen förbereda sådan översyn. Det ärkontakt attom en

i sammanhanget, efter sådanfrågan tillsynen översynmöjligt att om en
bakgrund i nuläget.änmåste motses en annan

sjukvård, meddelas vid enskildaVad den hälso- ochangår öppna som
föregående pekat denläkarmottagningar har utredningen i det på ut-

Specialistvårdveckling meddelande avancerad t.ex. starropera-mot av
inomunder tid denna vårdverksamhet.tioner ägt rumsom senare

yrkeskategorier inom hälso- och sjukvårdspersonalen änOckså andra
sitt i mottagningar. tidigare påpekats gälleryrke Somläkare utövar egna

kvalitets- och säkerhetskraven all hälso- ochHSL uppställdade i 2 §a
moti-sjukvård bedriver den. förhållandenDeoavsett som somvem

statlig tillsyn hälso- och sjukvårdsverksamheten är bl.a.över attenverar
vederbörande huvudman organiserats sådant harvården på sätt, ettav

erforderligainnehåll och sådan tillgång på vårdsådant attresurser en av
kvalitet kan meddelas med säkerhet för patienterna i vården. Dettagod

fråga hälso- och sjukvård, bedrivsgälla också i den öppnabör om som
statlig verksamhetstillsyn avseende också de enskildaenskilda. Enav

tillsynsutred-hälso- och sjukvårdsmottagningama därför enligtöppna är
mening fullt motiverad. Speciellt detta påtagligt, då det gällerningens är

mottagningar med flera specialister. det fråga enläkar-större Då är om
drivs egenföretagare-sjuksköter-mottagningar, mottagningar som av en

sammanfaller verksamhetstillsynen med individtillsynen, efter-ska etc.
vårdgivare förhållandesådan är sin huvudman. Detta ären egensom

från principiell synpunkt underordnad betydelse. Inte hellerdock av
medföra tillsynsar-detta förhållande problem i det praktiskatorde några

anpassad till uttalandenaDenna verksamhetstillsyn bör ocksåbetet. vara
hälsovårdshemmen.folkhålsovårdspropositionen vården vidi t.ex.om

föreslår sålunda enskild hälso- och sjuk-Tillsynsutredningen allatt
omfattas tillsynsregeln ivårdsverksamhet skall HSL.av

tillsynsutredningen erinraVad slutligen tandvården villangår attom
fulltbestämmelserna i § tandvårdslagen till sitt innehåll16 motsvarar

nuvarande Bmtåmmelsema i denna paragraf ireglerna i 18 § HSL.
socialstyrelsens skyldighet tillsyntandvårdslagen sålunda utövaattavser

folktandvården. tillsyns-den landstingskommunala Socialstyrelsensöver
begränsningarverksamhet folktandvården underkastadöver är samma

landstingskommunalagäller i fråga styrelsens tillsyn denöveromsom
författningsbestånnnelser, enligt vilkaoch sjukvården.hälso- Några
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socialstyrelsen skulle skyldig utöva tillsyn över den enskildaattvara
tandvårdsverksamheten finns inte. I utsträckning har den enskildastor
tandvårdsverksamheten hittills bedrivits och bedrivs alltjämt vid små
mottagningsenheter med eller tandläkare.några Tillsynsutred-en ensam
ningen kan inte ñnna några tillräckligt starka skäl för förslagett attom
reglerna verksamhetstillsyn skall omfatta också dessa tandvårdsmot-om
tagningar. tillsynDen socialstyrelsen är skyldig utöva i förhållande till
tandvårdspersonalen i dess yrkesutövning är enligt tillsynsutredningens
mening tillräcklig. Utredningen vill härutöver påpeka privattand-att
läkarna tidigare varit det klart dominerande inslaget i tandvården.
Numera de inemotutgör hälften tandläkarkåren. Det skall påpekas attav
militärtandvården faller under försvarets sjukvårdsstyrelse och dess
tillsyn. Tillsynsutredningen saknar anledning föreslå någon ändring iatt
detta förhållande.

12.6 Chefsöverläkare i enskild hälso- och sjuk-
vårdsverksamhet

Den i det föregående nämnda ordningen för ledningsansvaret inomnya
den offentliga hälso- och sjukvården trädde i kraft den l juli 1991.
Frågan är det finns skäl utvidga bestämmelserna dettaattnu om om
ledningsansvar till gälla också inom den enskilda hälso-att och sjukvår-
den.

Det huvudsakliga skälet till införande samlat ledningsansvar ärettav
den enskilde patientens säkerhet i vården sådanapåomsorgen om

enheter för diagnostik eller vård och behandling, där sådant lednings-ett
bedöms behövligt. En grundtanke bakom reglerna detansvar om sam-

lade ledningsansvaret är vederbörande huvudman haratt med hänsynatt
till lokala förutsättningar, verksamhetens och inriktning avgöraart m.m.

vid viss enhet skall tillsätta läkare med denna lednings-om man en en
funktion. I sluten vård bör sådan enhets storlek på ungefärett mot-en

klinikens, det i proposition 19899081. Beträffande densvara anges
öppna vården utanför sjukhus har det inte bedömts möjligt att ange

riktmärkenågot för enheternas storlek.
Tillsynsutredningen har redan i det föregående i detta kapitel kunnat

konstatera det också inom den enskilda hälso-att och sjukvårdennumera
bedrivs vård- och behandlingsverksamhet i många fall ligger påsom en
nivå, i fullär paritet med den avancerade sjukvård meddelassom som
inom den allmänna hälso- och sjukvården. Detta gäller de enskilda
vårdhem, beträffande vilka benämningen enskilda sjukhus enligt tillsyn-
sutredningens mening är adekvat beteckning. Det gäller ocksåen mer
vissa enskilda mottagningar för öppen vård. Tillsynsutredningen vill
framhålla, såvitt kan bedömas tyderatt utvecklingen på fortsattett
nyetablerande inom den enskilda vårdsektom såväl slutna vården-av
heter öppenvårdsmottagningar, vid vilka högspecialiserad vårdsom
meddelas.

Den diagnostik eller vård och behandling meddelas vid de enskil-som
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här kan sålunda sådanvårdenheter,da art attvarasom avses, av om
i den offentliga hälso- och sjukvårdsorganisa-i fråga funnitsenheterna

förutsättningarna för tillsättande chefsöverläkareskulle medtionen, av
förelegat. Tillsynsutredningen vill isannolikhet ha dettastor samman-

obetydlig omfattning förekommererinra det i inte dehang attattom
sjukvårdshuvudmännen för sina patienters behov träffaroffentliga avtal

frånhälso- och sjukvårdstjänster den enskilda vårdsektom.köpom av
kan inte meningen den förbättring förutsättningarna förDet attvara av

medsäkerheten i vården, bestämmelserna samlatettsom avses om
ledningsansvar, inte skall komma exempelvis de landstingspatienter

del, till följd dylika avtal erhåller sin vård och behandlingtill påsom av
privat sjukvårdsinrättning.en

förekommerVid enskilda vårdhem sjukhustyp läkare inte tillhörattav
vid anställda personalen. fården vårdhemmet De då utnyttja vårdhem-
vårdplatser, tekniska utrustning och personal för diagnostik, vårdmets

och behandling sina patienter. I den sådan ordning före-månav en
den dock enligt tillsynsutredningen inget hinder förkommer utgör

chefsöverlåkare vid hemmet.tillsättande av
chefsöverläkamas uppgifter ingår bl.a. för varje patientI att utse en

läkare. fallpatientansvarig I många är orsaken till vårdsökandeatt
vänder sig till den privata vården den, redan tidigare har kontaktatt man

förtroendemed och har för viss läkare eller blivit rekommenderaden
viss läkare, verksam i enskild vård. vårdsökande villär Densom vara

just den läkaren skall utföra densäker på tilltänkta behandlingen. Ettatt
införande chefsöverläkaremed i enskild vårdverksamhetett systemav
skulle naturligtvis inte få innebära, denne fâr befogenhetatt att mot
patientens vilja läkare patientansvarig.utse annan som

Enligt det ursprungliga förslaget samlat ledningsansvar inomettom
offentligaden hâlso- och sjukvården skulle socialstyrelsen bestämma

vilka enheter skall omfattas kravet ledningsansvarigpå läkare,som av
dock för styrelsen bestämma hur hälso-rått och sjukvården skallutan att

organiserad. behandlingen iI Socialutskottet regeringensavvara propo-
19899081sition ledningsansvaret inom hälso- och sjukvårdenom m.m.
deoch motioner väckts i anledningen propositionen, kom ut-av som av
fram till detskottet nackdelar för patientsäkerheten böratt utan- -

kunna ankomma på sjukvårdshuvudmännen för offentligaden hälso- och
sjukvården själva, iakttagandemed de uppställda förutsättningarnaatt av
för samlat ledningsansvar, bestämma vilka enheter skall omfattasett som

ledningsansvaret och vilka enheter skall lämnas utanför. Somav som
skäl härför påpekade utskottet offentligabl.a. den hälso- och sjukvår-att
dens huvudmän har frihet organisera sin vårdverksamhet, efter-stor att

det de bästa förutsättningarna för god vård. bör, enligtDetsom ger en
finnas särskildautskottet, skäl, hänsynen till förpatientsäkerheten,t.ex.

inskränka denna frihet. I detta sammanhang emellertid beaktas,måsteatt
fortsatte utskottet, viktiga uppgifter i lagstiftning patient-att annan av
säkerhetsskäl eller rättssäkerhetsskäl lagts på de ledningsansvariga
läkarna. gällerDet och transplantationslagcn.LSPV Se vidaret.ex.
socialutskottets betänkande 198990SoU24, Ledningsansvaret inom
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hâlso- och sjukvården, sid. 18. Riksdagen beslöt i enlighet med ut-
skottets förslag.

förFörutsättningarna den enskilda vårdverksamheten är något annor-
lunda. Också huvudmännen för denna harvård mycket frihet, närstor
det gäller organiserandet och drivandet den verksamheten,av egna men
socialstyrelsen har, tillsynsutredningen visat, möjlighet bedrivaattsom

ingående tillsyn i fråga den privata vårdsektorn inomän denen mer om
offentliga, och har därmed också större möjligheter till direkt på-en
verkan enskildapå den vården. Den allmänna hälso- och sjukvårdens
huvudmän har under lång tid samlat erfarenheter vårdverksamhetenav
och hur den bör organiserad för fungera väl. I många fall tordeattvara
den privata vårdens huvudmän inte ha erfarenhet och kunskap påsamma
området kan därföroch i behovstörre socialstyrelsens kunnandevara av

förevarandei sammanhang. I ordning med chefsöverläkare i enskilden
vård bör därfördet ankomma socialstyrelsenpå bestämma vid vilkaatt
enheter inom denna vårdsektor, samlat ledningsansvar skallettsom
finnas.

Tillsynsutredningen år inte beredd föreslå, det i lagstiftningenatt att nu
införs bestämmelser samlat ledningsansvar i den enskilda hälso-ettom
och sjukvården. Det avgörande skälet härför denär pågående utveck-
lingen inom den enskilda vårdsektom i synnerhet i dess samverkan-
med den allmänna hâlso- och sjukvården och rådande oklarhet kring-
de olika former, i vilka enskild vårdverksamhet bedrivs. Utredningen

denna fråga bör i samband medatt översynen dentasanser upp av
enskilda vårdhemsstadgan, då ändå blir inventera detvungen attman
förutsättningar, under vilka enskild hålso- och sjukvårdsverksamhet i
olika former bedrivs.
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Omhändertagande avlidna13 av

m.m.

13 Inledning
tillsynsutredningen i enlighet med sina direktiv diskuteratkapitel har9I

förslag hur tillsynslagen bör förtydligas och kompletterasoch avgivit om
personalens iakttagande respekt och skyddande integrite-såvitt rör av av

omhändertagande avlidna i avvaktan bisättning ochvid påten t.ex. av
i fråga personalens bemötande närstående tillbegravning, och om av

patienter och avlidna.
har emellertid också vilket sjukvårds-Utredningen övervägaatt ansvar

för omhänderta avlidna i avvaktanhuvudmännen bör ha bisättningatt
detta bör lagfåst.och begravning och varaom ansvar

dessa slutar de flesta,Sverige avlider årligen 90 000I Avca personer.
sjukvårdsinrättning.80 %, sina dagar på Det70 000 nära ärenca

Åförhållande kommer ändras sidanmöjligt detta något.attatt ena
politiska debatten människorna i utsträckningi den störrepoängteras att

dö i de önskar, vilket tagitberedas möjlighet hemmet så sigbör att om
från socialauttryck i krav bl.a. ökade insatser den hemtjänstens sida.på

Rimligen borde sådan utveckling minska belastningen den slutnapåen
sjukvården, vad beträffar dess verksamhet med omhänderta-hälso- och

Ägande avlidna i avvaktan bisättning och begravning. andra sidanpåav
vidtagits för minska belastningen polismyndighetemahar åtgärder påatt

och träffat huvudmännen förrättsläkarväsendet, då avtal med denstaten
sjukvården utökat förallmänna hälso- och etappvis dem iettom ansvar

dödsbevis, utförandeutfardande kliniska obduktionerfråga om av av
utanföravseende avlidit sjukhus, vilket bör medförapersoner somm.m.

ökad belastning sjukvården.på hälso- och I vad mån dessa föränd-en
ringar kommer varandra i vad belastningen hälso- ochatt ta ut avser

för tidigtsjukvården är säga.att
sist konstateras finnsskall först det inte några övergripan-Det attsom

de lagbestämmelser ålägger den allmänna hälso- och sjukvårdenssom
huvudmän för omhändertagande avlidna. HSL innehåller inteansvar av

bestämmelser i lagfästa upphör iämnet. Deras sålunda ochnågra ansvar
med patienten avlidit, dvs. då denne upphört patient. Detatt att vara
förhållandet ändå avlidna patienter omhändertas förvaras inomochatt

sjukvårdenhälso- och i avvaktan bisättning och begravning kanpå
därför frivilligt, traditionen betingat frånåtagande sjuk-ettsomses av
vårdshuvudmännens sida. Man kan naturligtvis också dettasäga, att
omhändertagande dikteras den faktiska omsåndigheten, vid varjeattav
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tillfälle då dödsfall inträffar på sjukvårdsinrättning harett personalenen
inte längre patient död människa framför sig.utanen en

det finnsMen vissa författningsbeståmmelserpå grundade uppgifter
i anledning dödsfall fullgörasmåste hälso- och sjukvårdsper-som av av

sonal och förutsätter den döde under mellantiden förvaras påattsom
sådant och hållssätt så lätt tillgänglig, uppgifterna kan lösas såsomatt

Detta gäller då klinisk obduktion skall utföras och dåavsetts. t.ex. etten
donerat skall den dödes kropp för transplantationsända-tas utorgan ur
mål. naturliga skäl detAv är angeläget det inte blir alltför långtatt ett
tidsavstånd mellan tidpunkten för dödñrklaringen och bisättningen och
begravningen. De åtgärder, det här frågaär därförmåste vidtassom om

onödig tidsspillan samtidigt med iakttagande de etiska kravutan men av
i sammanhanget kan ställas.som

13.2 allmännaDen hälso- sjukvårdensoch ansvar

framgårSom det anförda innefattar omhändertagandetav ovan av
avlidna flertal olika uppgifter dels sådana praktiskett artav mer som
alltid utföras iordningställandemåste t.ex. den döda kroppen ochav
dels sådana specifikaär och beroende på omständigheterna i detsom
enskilda fallet t.ex. i samband med organdonationer och kliniska
obduktioner.

hälso-I och sjukvårdslagstiftningen finns bestämmelser, siktetarsom
på olika uppgifter i samband med människor avlider. Men flertalatt ett
åtgärder i sammanhanget helt oregleradeär eller finns riktlinjer ñrsom
handlandet i skrifter, i bredare perspektiv behandlar exempelvisettsom
olika frågor kring döendet. Som exempel bestämmelser förstnämn-av
da slag kan föreskrifternanämnas i 2 § lagen 1987269 kriterierom
för bestämmande människans död och bestämmelserna i kap.4 be-av
gravningslagen 19901144 ioch 13, och14 16 §§ begravningsförord-
ningen 1147 utfärdande1990 dödsbevis och intyg dödsorsa-om av om
ken. Som exempel på aktuella riktlinjer i sammanhaget kan nämnas
socialstyrelsens allmänna råd till vårdpersonal vid berörda kliniker med
anledning lagen 1987269 kriterier för bestämmande männi-av om av
skans död för7 år i skriftseriennr 1987 Allmänna frånråd socialstyrel-

I denna skrift finnssen. bl.a. avsnitt bemötande anhöriga tillett om av
avlidna och omhändertagnade död människas kroppett annat om av en
sedan donerat tagits denna. Gemensamt för författnings-utorgan ur
bestämmelserna på området är de regelmässigt riktadeår till vissatt
eller vissa yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdspersonalen. Detta
gäller också i fråga rekommendationer det slag nämnts.om av som nyss
Några undantag från denna princip finns emellertid. föreskrivsSå t.ex.
i kap.4 3 begravningslagen§ vederbörande sjukvårdsinrättning skallatt
göra anmälan till Skattemyndigheten beträffande vårdatspersoner, som

sjukvårdsinrättningenpå och avlidit där eller i anslutning till dödsfallet
förts dit.

Generellt finns emellertid inga författningsregler, enligtsett vilka den
allmänna hälso- och sjukvårdens huvudmän har några skyldigheter i
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omhändertagandet avlidna. kan därförsamband med Man säga, attav
frivilligt påtagit sig för omhänderta-sjukvårdshuvudmännen ett ansvar

avlidna, ställa personal, utrustning och lokaler tillgandet attav genom
uppgifter,förfogande för ombesöijande olika förknippadeärsomav

med detta omhändertagande. kan emellertid också hävda, dettaMan att
förhållande åtminstone delvis konsekvens omständigheterna ochär en av

lagstiftning, eftersom och sjukvårdspersonalengällande hälso- annars
fullgöra de uppgifter, åliggerskulle sakna möjlighet mångaatt av som

dem i sammanhanget.

13.3 Omhändertagandet avlidna, inteav som av-
sjukvårdsinrättninglidit på

efter avliditförhållandet den döda kroppen denDet att som en
i bisättning och be-sjukvårdsinrättning omhändertas där avvaktan

gravning någonting naturligt. gäller också beträffandekan Dettasomses
och avlidit annorstädes sjuk-dem i slutskedet vårdats än påsom en

fall finns emellertid intevårdsinrättning, i sitt hem. I dessa påt.ex.
den personal och den utrustning, kan krävas för fastställaplatsen attsom

dödsorsaken, denna okänd. gäller i fråga demär Detsamma somom om
plötsligt, vårdas för sjukdom eller skada avlider i hemmet,vissutan att

allmän olycksfall i arbetetplats,på etc.genom
läkarinstruktionen finns föreskrifter,§ allmänna 1963341I 3 som

avlidit plats sjuk-berör omhändertagandet dem än ettav som annan
Enligt punkt i denna paragraf åligger det läkare, fastställthus. 8 som

döden har inträtt vid sådant dödsfall då dödsbevis och intygatt ett om
dödsorsaken enligt begravningslagen inte skall lämnas1990 1144 av en
sjukvårdsinrättning eller läkare i för bevisetattav en 80m avses svara

initiativ obduktionoch intyget utfärdas och därvid det behövs tilltaom
enligt obduktionslagen 1975 191.

Enligt allmänna läkarinstruktionen skall chefsöverläkare tillse10 § 4.
obduktion enligt obduktionslagen 1975191 det finns skälgörs näratt

chefs-det. det för visst verksamhetsområde inte finnstill Om någonett
överläkare skall denna uppgift fullgöras den läkare sjukvårds-av som
huvudmannen därtill. gäller inte förhållandena kringDettautsett om
dödsfallet anledning till rättsmedicinsk obduktion eller rätts-annanger
medicinsk undersökning.

Vidare skall enligt den begravningslagstiftningennämnas, utgöratt nya
dödsbeviset bevis dödsfallet inträffat angivandeett att utanom av

Härtill särskilt läkaren skalldödsorsaken. kommer intyg, i vilketett
uttala sig dödsorsaken och de omständigheter, på vilka detta ut-om

skattemyndig-talande grundas. Dödsbeviset skall inges till vederbörande
statistiska handlingarhet och dödsorsaksintyget till centralbyrån. Dessa

ñrbehöver dock inte inges samtidigt, vilket bör underlätta förfarandet
läkare, visserligen kan konstatera dödsfallet mycket snabbt i detsom
enskilda fallet då inte kan uttala sig dödsorsaken.men som om

alltidDessa regler innebär bl.a. vederbörande skattemyndighetatt
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snabbt bör få kännedom inträffade dödsfall, och detta ävenom om
dödsorsaken närmare måste utredas. Vidare betyder dessa bestämmelser,

dödsfallnär inträffar annorstädesatt än på sjukhus kanett den läkare,
har hand fallet, initiativ till den avlidne kliniskta genomgårattsom om

obduktion, han bedömer det erforderligt såvida inte omständig-om -
heterna är sådana rättsmedicinsk undersökning är motiverad. sinatt Ien

medför detta polismyndighet inte behöver kopplastur inatt dessa fall
lika ofta tidigare och antalet rättsmedicinska undersökningar kanattsom
minska medan antalet kliniska obduktioner ökar.

skallHär också nämnas, och den offentliga hälso- och sjuk-att staten
vårdens huvudmän i april 1989 träffade överenskommelse, enligten
vilken dessa huvudmän fr.o.m. den januari1 1990 skulle störreta ett

tidigare förän dödsbevis utfärdas vid dödsfall utanför sjuk-attansvar
hus. Avsikten bl.a. härigenom minska antalet enkla dödsorsaks-attvar
undersökningar vid rättsläkarstationema. Det kan nämnas, enligtatt
uppgift i proposition l9909193 rättsmedicinsk verksamhet,om m.m.,
har antalet enkla dödsorsaksundersökningar, utförts vid rättsläkar-som
stationema mellan åren 1989 och 1990 minskat från 5 179 till 3 323
dvs. minskning med 35,8 %. Enligt uppgift från socialstyrelsen haren
antalet kliniska obduktioner till följd härav ökat med 2 000 år.ca per

Den pågående utvecklingen förevarandepå område innebär bl.a. att
den allmänna hälso- och sjukvårdens huvudmän successivt byggt sittut

för omhändertagande avlidna. Likväl konstaterasmåsteansvar attav
detta ännu inte lagfästs. Tillsynsutredningen vill i dettaansvar samman-
hang nämna, regeringen den 3 1987 tillkalladatt utredareen av mars
den 29 april år framlade betänkande med förslag tillettsamma en
särskild lag omhändertagande och undersökning avlidna. Enligtom av
detta förslag skulle sjukvårdshuvudmännen lagfäst förett attansvar

ändamålsenlig organisation finns för hand och undersökaatt taen om
avlidna inte rättssäkerheten kräver rättsmedicinsk under-attom en
sökning genomförs. Förslagen har inte föranlett sådan lagnågon eller
ändrade bestämmelser.

Enligt lagförslaget skulle sjukvårdshuvudmännens gälla såvälansvar
dödsfall inträffat sjukvårdsinrättningarpå de inträffatsom som som
annorstädes. Den offentliga hälso- och sjukvården skulle därmed

platsen för dödsfall. skulleDet bli uppgiftoavsett ettsamma ansvar en
för sjukvården vid naturliga dödsfall för de medicinskaatt under-svara
sökningar, krävs för fastställa den sannolika dödsorsaken.attsom

Innan tillsynsutredningen ingår diskussionpå den allmännaen om
hälso- och sjukvårdens för omhändertagande avlidna, erinraransvar av
utredningen äldrevårdsreforrnen träder krafti den januariatt 19921om
och detta kommer medföra, primärkommunernaatt att att genom nya
bestämmelser i HSL åläggs sjukvårdsskyldighet bl.a. i förhållande till
patienterna depå nuvarande landstingskommunala sjukhemmen för
somatiskt långtidssjuka, dessa kommuner då kommer överta.attsom
Detta fråganväcker inte också de primärkommunala sjukvårds-om
huvudmännen bör åläggas i inskrivetHSL för omhändertagan-ett ansvar
de avlidna.av
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överväganden13.4 förslagoch

l3.4.1 Innebörden omhändertagandet avlidnaav av

framgår det anförda innefattarSom omhändertagandet inomav ovan
hälso- och sjukvården avlidna intill dess bisättning och begravningav

flertal olika uppgifter. härvid dels fråga uppgif-äger Det ärettrum om
alltid vidtas i samband med dödsfall konstaterandet.ex.ter, som av

dödsfallet, iordningställande den döda kroppen, kontakter med denav
avlidnes nära anförvanter, utfärdande dödsbevis och intyg döds-av om
orsaken och dels åtgärder betingadeär särskilda omständighetersom av

falleti det enskilda utförande kliniskLex. obduktion eller rättsmedi-av
cinsk undersökning. Andra förutsättningar för omhändertagandet är att

personal ochden den utrustning, nödvändig för kunna full-är attsom
uppgifterna i fråga, ñnns.göra Dessutom måste särskilda utrymmen

finnas för förvaring de avlidna bårhus intill dess bisättning ochav
begravning kan äga I omhändertagandet bör också sådana trans-rum.

avlidna ingå, är nödvändiga för obduktioner ochporter attav som
eventuella organdonationer skall kunna genomföras.

13.4.2 för omhändertagande avliditAnsvaret demav som
inom den enskilda hälso- sjukvårdenoch

ñnns ingenting i författningama,Det föreskriver den ellerattsom ena
andra åtgärden med absolut nödvändighet utföras inom den offent-måste
liga hälso- och sjukvården. I obduktionslagen, för exempel,att ta ettnu
finns överhuvudtaget inga bestämmelser i det författ-ämnet. I andra
ningar förutsätts den reglerade uppgiften skall utföras inom denatt
offentliga hälso- och sjukvården, den också kan under vissaattmen
omständigheter få utföras i vårdverksamhet. Sålunda i 3 §annan anges
transplantationslagen ingrepp i denna lag skall företas påatt som avses
lasarett eller därmed jämförligt sjukhus. I paragrafen heter det i fort-
sättningen Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer kansom
föreskriva ingrepp enligt lagen får företagas vid institution änatt annan

harsådan sagts.som nu
avliderNär inom den enskilda hälso- och sjukvårdsverksam-en person

heten torde döde,den behov klinisk obduktion ñreligger, i regelom av
komma till den allmänna hälso- och sjukvården. Manatt transporteras

i det här sammanhangetmåste beakta den enskilda vårdverksamhetenatt
vårdutbudhar grundat frivillighet, medanpå den allmänna hälso- ochett

sjukvårdsverksamheten baseras skyldighetenpå enligt § HSL3 att
erbjuda god hälso- sjukvård befolkningen.och i denåt Men månen man
i den enskilda vården omhändertar avlidna, de därmed förenademåste
uppgifterna utföras under och inom densamma ansvar omsorg som

hälso-allmänna och sjukvården.
torde kunna från detMan utgå i vanliga fall kommer inom denatt att

enskilda vårdverksamheten fråga sådant omhändertagandevara om av
avlidna, normalt i sambandär med dödsfall sjukhus ochpåsom som
inte omfattar dennågra ingående undersökningar kroppen.dödamer av



208 Omhändertagande avlidna SOU 199163av m.m.

Detta utesluter dock inte kliniska obduktioner utförs ocksåatt t.ex.
enskild sjukvårdsinrättning, har möjlighet därtill. Några särskildasom
lagbestämmelser finnerhärom tillsynsutredningen inte nödvändiga.

13.4.3 förAnsvaret omhändertagande avlidna inom denav
allmänna hålso- sjukvårdenoch

Sjukvårdshuvudmännens för omhändertagandet avlidna äransvar av som
tidigare påpekats för närvarande inte rättsligt reglerat är frivil-utan ett
ligt frånåtagande deras sida. De författningsbestämmelser, finnssom
och gäller eller berör detta omhändertagande inom hälso- ochsom
sjukvården, riktar sig inte till sjukvårdshuvudmännen direkt ellerutan
indirekt till dem har utföra de uppgifter, reglerasattsom som genom
den särskilda författningen eller har för uppgifternaattsom ansvar
fullgörs. Det är emellertid självklart de uppgifter åligger hälso-att som
och sjukvårdspersonalen i tjänsten inte kan betraktas isolerade från det

för verksamhetens bedrivande sjukvårdshuvudmännen har,ansvar som
eftersom arbetsuppgifterna i fråga fullgörs i just denna verksamhet.

förhållandetDet det övergripande för omhändertagandeatt ansvaret av
avlidna inom hälso- och sjukvården inte är rättsligt reglerat, torde som
regel inte vålla svårigheter,några fråganär är avliditom personer som

allmänpå sjukvårdsinrättning. De åtgärder vidtas i anslutningsom
härtill sig säkerligen naturliga företa led i hälso-ter ochatt ettsom
sjukvårdsverksamheten. Ett införande lagregel, vilkenav en genom
sjukvårdshuvudmännen i denna del åläggs skulle därförett ansvar,
knappast kunna betraktas än ordningsfråga.annatsom en

oklarheterDe och svårigheter kan uppkomma hänför sig till densom
situationen avlidernågon i öppen vård anträffaseller död kändatt utan
dödsorsak i hemmet, allmänpå plats eller annorstädes.

Vad beträffar omhändertagandet avlider i öppen vårdav personer som
bör förfarandet och härför sådant det så näraansvaret attvara som
möjligt överensstämmer med de rutiner, i förevarande hänseendesom
bör gälla då dödsfall inträffar i sluten vård. Det bör isålunda normalfal-
let inte råda principiellnågon skillnad, detnär gäller i dessaansvaret
fall. Om sålunda dödsorsaken kunnat fastställas, inte misstankeom om
brott eller liknande föreligger, deåterstår administrativa uppgifterna i
sammanhanget. Man har då kommit till den punkt, då kroppen skall
bisättas, dvs. det läge då sjukvårdshuvudmannens bör upphöra.ansvar

Vad så angår de fall, där dödsorsaken kan fastställasinte utan en
närmare undersökning den dödes kropp, har den läkare,av som
kunnat konstatera just detta, enligt bestämmelserna i § allmänna3att
läkarinstruktionen det behövs, initiativ till obduktion enligtatt, taom
obduktionslagen såvida inte anledning finns föranstalta rättsme-att om
dicinsk undersökning. Man kan förmoda detta åliggande innebäratt att
läkaren skall kontakt med allmänna hâlso- och sjukvården i saken,taga
eftersom det nämnts enligt allmänna10 § 4. läkarinstruktionensom ovan
åligger chefsöverläkare eller enligt § instruktion den läkare14 samma
vederbörande sjukvårdshuvudman eljest därtill till sådanutsett att attse
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chefs-obduktion denne bedömer det finns skäl till det.görs, när Dåatt
överläkaren eller den läkare fallhar i dessa bestrida dennesattsom
uppgifter blivit inkopplad måste enligt tillsynsutredningens mening den
fortsatta hanteringen omfattas den offentliga sjukvårdshuvudmannensav

eftersom chefsöverläkaren eller vidtar åtgärd i sinmotsv.ansvar, en
anställd hos denne. avlidne kommer dåtjänst Den att transporterassom

avdelning för klinisk patologitill på sjukhus. Enligt den tidigare nämnda
överenskommelsen mellan och huvudmännen skall istaten transporten
sådana fall ombesörjas begravningsentreprenör. Tillsynsutredningenav
vill sin mening uttala denna kostnad bör bestridas det allmän-attsom av

blir förutsättningarnaPå så sätt lika mellan öppenvårds- ochmerna.
slutenvårdsfallen.

det däremot beñrms dödsorsaken inte kan fastställas och läka-Om att -
sålunda inte kan utfärda intyg dödsorsaken deteller andraren om av-

nödvändigtskäl kroppen förs till rättsläkarstation för rättsmedi-är att
cinsk obduktion eller undersökningrättsmedicinsk bör avtrans-annan

polisens försorg. fattatsäga När beslut rättsmedi-porten rum genom om
cinsk undersökning har sjukvårdshuvudmannens upphört.ansvar

fallMed de diskuterats bör jämställas de situationer, dåsom nu en
föremål för hälso- och .üukvárdande åtgärderutan attperson vara

avlider i sitt hem eller annorstädes inomhus. Den naturliga åtgärden är
såvida det inte fråga döden orsakats ellerdå är attom av annan person-

olyckshändelse o.dyl. tillkalla läkare. ankommer dåDet påattgenom -
dödsfallet,denne konstatera utfärda dödsbevis och vidta de anstalteratt

dödsorsaken,för utrönande eventuellt nödvändigaär etc.av som
Sjukvårdshuvudmännen kan ha primärt i situation-sägas denett ansvar

fallit ihop död anträffasnågon på eller eljest utomhus tillatt gatanen
liv. det läget torde ambulansI tillkallas ocheller polis.utansynes

regel förs dåSom till sjukhus. Där har givetvis fast-attpersonen man
ställa är död eller ej. det första fallet självfalletI måsteom personen
bestämmas dödsorsaken fastställas intygkan och dödsbevis ochom om
dödsorsak utfärdas eller skall föras klinisk obduktionkroppen tillom

rättsmedicinsk Erforderligaundersökning. beslut och åtgärder ieller
hälso- och sjukvårdspersonal då för, bördetta sammanhang, stårsom

falla under sjukvårdshuvudmannens I och med att avtransportenansvar.
rättsläkarstation påbörjas bör sjukvårdshuvudmannenstill ansvar upp-

Skulle befinnasdet den döde avlidit sådan orsak och underhöra. att av
sådana omständigheter, dödsbevis kan utfärdas omgående eller efteratt
klinisk obduktion bör dödsfall inträffarrutiner tillämpas dåsamma som

sjukvårdsinrättning.
Tillsynsutredningen företas anslutningde åtgärder skall iattanser som

till människas död utgör naturligt led i hälso- och sjukvårdsverk-etten
samheten. Såsom utredningen konstaterat i det föregående fullgörs i
praktiken sedan länge dessa åtgärder, då fråga är somom personer
avlider sjukvårdsinrättning. Enligt utredningens mening ipå bör man
förevarande hänseende inte åtskillnad mellan döda,göra någon som
avlidit sjukvårdsinrättning och sådana avlidit annorstädes, ochpå son1

börefter döden införts dit. Också i sistnämnda fall därförsom om-
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händertagandet äga den allmänna hälso- och sjukvårdensrum genom
försorg. Eftersom varje landstingskommun och motsv. är skyldig
enligt 3 § HSL erbjuda dem bor i landstingskommunenatt godsom en
hälso- och sjukvård och då omhändertagandet avlidna inom hälso-av
och sjukvården är naturligt led i hälso- och sjukvårdsverk-att ettse som
samheten bör landstingskommunemas lagfästa utsträckas till attansvar
omfatta också detta omhändertagande. Under hänvisning till det ovan

föreslåranförda tillsynsutredningen det i paragraf, 3 iatt en ny a
införs bestämmelseHSL innebörd huvudmännen för den lands-atten av

tingskommunala hälso- och sjukvården, inkl. huvudmännen för samma
verksamhet i kommuner inte tillhör landsting, åläggs skyldighetsom att
ombesörja omhändertagandet dem avlidit på någon veder-av som av
börande landstingskommuns eller sjukvårdsinrättningarmotsv. eller
efter döden införts till sådan inrättning. Häri ligger också veder-atten
hörande huvudman har ñr det för förvaring de avlidnaatt attsvara av
finns för ändamålet avsedda och lämpliga lokaler.

viktigtDet fastställa de faktorer, skall bestämmandeattsynes som vara
för när sjukvårdshuvudmännens för omhändertagandet avlidnaansvar av

inträdaskall och när det skall upphöra. Enligt tillsynsutredningens
mening bör detta inträda då någon tillhör den allmännaansvar som
hälso- sjukvårdensoch personal konstaterar eller tillkallats för att
konstatera dödsfallet. börAnsvaret upphöra, då den avlidne avhämtas
eller överantvardas för bisättning, dvs. svepning och andra åtgärder som
begravningsentreprenör i det skedet har vidta.att

tidigareSom nämnts genomförs den januaril 1992 den s.k. äldre-
vårdsreformen. innebärDen primärkommunema åläggs sjukvårds-att
skyldighet bestämmelser i HSL särskiltse 17-18 i§§ HSLgenom nya
dess lydelse enligt lag 19901465. Sjukvårdsskyldigheten för varje
sådan kommun dels dem bor i kommunens särskilda boendeavser som
ñr service och omvårdnad äldre människor med behov särskiltav av
stöd och dels dem bor i kommunens bostäder för särskild servicesom

andrase 20 § stycket och 21 § tredje stycket socialtjänstlagen i deras
lydelse enligt lag 19901403. Vidare får varje primärkommun erbjuda
kommuninnevånama hemsjukvård inom för socialtjänsten.ramen

När omfattas den primärkommunala sjukvårdsskyl-personer, som av
digheten, avlider bör rimligen i princip detnär gällersamma ansvar,
omhändertagandet de avlidna, kunna läggas primärkommunema,påav
somvutredningen föreslagit vad beträffar landstingskommunema och de
landstingsfria kommunerna. Såvitt utredningen kan förstå kan det i dessa
fall endast bli fråga de sedvanliga åtgärderna servicekaraktår,om av
dvs. tillse dödsfallet konstateras i vederbörligatt att ordning, att ta
kontakter med närstående till den avlidne, tillse läkare utfärdaratt att
dödsbevis och intyg dödsorsaken Resurser för utförandeetc. t.ex.om av
kliniska obduktioner finns inte inom socialtjänsten. Det förutsattär att

vid behov läkarinsatser inom den primärkommunala hälso- ochman av
sjukvården i första hand bör vända sig till den landstingskommunala
primärvårdens läkare. Dessa bör då i förekommande fall på grundval av
bestämmelserna i 10 och 14 allmänna§§ läkarinstruktionen kunna ombe-
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sörja den avlidne kliniskgenomgår obduktion, när bedöms nöd-såatt
vändigt eller vidta de åtgärder, krävs rättsmedicinskatt som om en
undersökning skulle visa sig påkallad. Utredningen medvetenärvara om

svårigheter kan gälleruppstå, när det förvaringen de avlidna intillatt av
dess bisättnig och begravning kan eftersom dessaäga kommunerrum,
ofta inte har tilltillgång särskilda och för ändamålet lämpadeegna
lokaler. Utredningen förutsätter därför, primårkommunema löseratt

frågadenna överenskommelse med vederbörande landstings-genom
kommunala hålso- och sjukvårdshuvudman. Belastningen dennespå
ñrvaringsresurser torde knappast kunna öka markant, eftersom de som
avlider på de landstingskommunala sjukhemmen, innan dessa enligt
äldrevårdsreformen överförts i primärkommunal regi, torde omhändertas
i vanlig ordning inom den landstingskommunala hälso- och sjukvården.

dennaDet är patienter, i förevarande sammanhang måstegrupp av som
den betungande.mestanses som

Tillsynsutredningen föreslår i införsHSL bestämmelse, enligtatt en
vilken primårkomrnunema åläggs för omhändertagandet demansvar av

avlidit inom eller efter döden förts till den hålso- och sjukvård,som som
kommunersdessa sjukvårdsskyldighet enligt omfattar. UtredningenHSL

förutsätter detta i samverkan med denutövas nära landstings-att ansvar
kommunala primärvården.
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Maria14 Lex

detbetonattillsynsutredningenbetänkande hari dettaflera ställen attPå
kvalitetenför befrämjaarbetesocialstyrelsensinslaget iviktigaste att

tillåterföringensjukvårdsverksamheten ärochi hälso-säkerhetenoch
förut-tillsynsverksamhet. Enstyrelsensfrånerfarenheternavården av

utsträckning fårmöjligastyrelsen i störstagivetvissättning härför är att
missförhållandenolycksrisker och andraförekommandekännedom om

kan vidta styrelsenstyrelsen i sinsjukvården,hälso- och såi turatt
uppkomstenavhjälpa eller förebyggaföråtgärderankommande att av

härsådana problem, avses.som
det här ärsådan information,flera vägarSocialstyrelsen får på som

socialstyrel-skall inges tillanmälningar,defråga En sådan är somom.
landstingskommu-skyldighet för1982772enligt förordningen omsen

vissa skador och sjukdomarsocialstyrelsenanmäla tillatt somner
AnmälningsskyldighetenMaria.lexinträffat och sjukvårdeni hälso-

iinte ingårgäller de kommunerocksåenligt förordningen, somsom
sjukvården ipatient i hälso- ochi vilkasådana fall,landsting, enavser

ellerallvarlig skadabehandling drabbatsellersamband med vård av en
sjuk-skada ellerdrabbas sådanför risksjukdom eller attutsatts enav

utanförliggerskadan eller sjukdomenväsentligavarvid det ärdom, att
behandlingsverksam-i vård- ochnormalt löperrisker patientde en

anmälningsskyldigheten exempelvis inteomfattarheten. Sålunda en
normal aktsamhet kaniakttagandeallvarlig skada, med upp-avsom

sjuk-Skadan elleroperativt ingrepp.komplikation tillkomma ettsom
normaltvadsålunda inte ligga inomrisken härför skalldomen eller som

tillinträffadeföreligga anmäla detskallinträffa för skyldighetkan attatt
före-har sinalex Maria. Socialstyrelsensocialstyrelsen enligt genom

ändraderåd SOSFS 198279,och allmännaskrifter senast genom
lextillämpningenlämnat vägledning föri ämnetSOSFS 198816 av

Maria-förordningen.
förgiftningsfalltragiskthar sitt iMaria,Lex ett somursprungsom

dehar underStockholm under 1930-talet,inträffade sjukhus iMariapå
anmälanbörjan skullei flera avseenden. Frånförändratsårengångna

medicinalstyrelsentill dåvarandetill såväl polismyndighetske som
opartisktill ståndSyftet härmedsocialstyrelsen.sedermera att envar

tillhändelsen, ocksåtill anmäldautredning orsakerna den att semenom
skyldig till försum-visades ha gjort sigpersonalen,den blandatt som

bestraffas.sammanhanget, skullemelse i
År Anmälannuvarande utfonnning.fick bestämmelserna sin1982

socialstyrel-tillpolismyndighet endastinges tillskulle inte längre utan
sid. 92och sjukvårdslagproposition 19818297 Hälso-I m.m.sen.



214 Lex Maria SOU 199163

förklarade föredragande statsrådet huvudsyftet med bestämmelsernaatt i
fråga bör till stånd objektiv utredningatt anledningen tillvara en om
det inträffade tekniskt fel påt.ex. den mänskliga faktornapparater,-
eller vårdslöshet eller försummelse från någon bland personalen. Många
gånger är det betydelse för såväl personalenstor patienten ellerav som
hans anhöriga från sakkunnig instans fåatt klarhet i varför skadan eller
sjukdomen uppstått. Viktigast är dock anmälan kan leda tillatt att
socialstyrelsen utfärdar föreskrifter eller på sätt ingriper förannat att
förebygga liknande händelser inträffar framdeles.att Vidare kan
nämnas, statsrådet utgick från anmälningsskyldighetenatt att skulle
liksom dittills läggas läkarepå eller motsvarande befattningshavareen
i öppen utanförvård sjukhus.

Kritik har riktats det sätt vilket de nuvarande bestämmelsernamot
har tillämpats. l den allmänna debatten har bl.a. pekat denman
omständigheten det huvudsakligen är läkare fullgöratt anmälnings-som
skyldigheten och misstänkt skyldighetenatt i många fallatt inteman
fullgjorts hänsyn till berörda kollegor. Det har visats anmälnings-av att
frekvensen varierar från landsting till landsting. Antalet anmälningar
från vissa landsting är jämförelsevis få detta täckning förutan att ger
antagandet hälso- och sjukvården i dessaatt är högre kvalitet ochav
säkrare än i landsting med betydligt högre anmälningsfrekvens. Tillsyns-
utredningen har i sitt delbetänkande SOU 198980 Förenklad hand-
läggning hos HSAN ingående diskuterat lex Maria sid. 106 ff.m.m.
Utredningen betonade därvid bl.a. handläggningen lexatt Maria-av
anmälningama i socialstyrelsen skulle göras i första hand med sikte på

få klarhet i vad orsakat det anmäldaatt fallet och därefter vidtasom
åtgärder för förebygga upprepandeatt det inträffade.ett Enligtav
utredningens mening borde strävanden sålunda inriktas dessapåmer

än sökandet efter syndabockar.moment Inom socialstyrelsen pågår
arbete med utforma riktlinjer för tillämpningenatt lex Maria-nya av
bestämmelsema i överensstämmelse med dessa intentioner för få tillatt
stånd fullständigare uppsortering till styrelsen sådana skade- ochen av
sjukdomsfall, omfattas anmälningsskyldigheten.som av

Tillsynsutredningen har under sitt fortsatta utredningsarbete uppmärk-
vissa andra frågor, berörsammat lex Maria enligtsom ut-men som

redningens mening inte kan åtgärdas ytterligare analyser.utan Såsom
utredningen tidigare påpekat se ovannämnda delbetänkande sid. 107 och
detta betänkande, kap. 10 finns vid sidan förordningen 1982772av
vissa andra lex Maria-liknande författningsbestämmelser.

Här kan erinras bestämmelsen i 16 § 5. stadgan 197088om om
enskilda vårdhem, enligt vilken det åligger vederbörande vârdhemsläka-

omedelbart till socialstyrelsenatt anmäla någon i samband medre om
vård eller behandling vid hemmet drabbats eller för riskutsatts attav
drabbas allvarlig skada eller sjukdom. Någon liknande bestämmelseav
rörande övrig enskild hälso- och sjukvård exklusive tandvård finns
inte. Detta framstår allvarlig brist bl.a. med tanke på förord-som en att
ningen 1982772 omfattar också landstingskommunal Öppen hälso- och
sjukvård och bakgrund den pågåendemot utvecklingen motav en
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och enskilt bedrivna hälso-integrering den allmänna denlångtgående av
sjukvården.och

den i allmänna tandläkar-vill vidare erinra 6 § 3.Utredningen oml föreskrivna skyldigheten för varje tandläkareinstruktionen 1963666
patient avlidit ochofördröjligen anmäla,till socialstyrelsenatt om en

samband med behandlingen eller patientendödsfallet kan ägaantas om
allvarlig beskaffenhet.tillfogats skada eller sjukdombehandlingenvid av

sin omfattning reglerna i lex Maria-bestämmelse vidare till änärDenna
tandvården inträffade fall, däreftersom den dels iförordningen avser

avlidit i samband med behandlingen ochkan rnisstänkas hapatienten
folktandvårdende verksamma ialla tandläkare ärdels gäller oavsett om

tandvården.enskilt bedrivnai deneller2
föreskriftererinra socialstyrelsensvill tillsynsutredningenVidare om

i verksamheten medanmälan personskador198374SOSFS omom
bestämmelserutvecklingsstörda. Enligt dessa ärpsykisktomsorger om

eller skyldig till social-omsorgsstyrelsevederbörande motsv. att
allvarligtpsykiskt utvecklingsstördanmälanstyrelsen göra personom en

det fråga hälso- ochsamband med ärskadats i utan attomsorgema om
emellertid lex Maria-förord-påpekassjukvårdande åtgärder. Det att

utvecklingsstörd skadats i samband medför det fallningen gäller en
tillsynsutredningen tidigaresjukvårdande åtgärder. Somochhälso-

med bestämmelsernakap. bör dessa regler samordnasframhållit 10se
Maria.i lex

äldrevårdsreformen inne-tillsynsutredningen påpekaYtterligare vill att
landstingskommunala sjukhemmen fr.o.m.de nuvarandebl.a.bär att

primärkommunerna och ingåjanuari kommerden 1992 övertas1 att av
anmälningsskyl-bestämmelsernasocialtjänstorganisationen. Meni om

med dess nuvarande lydelse kommeri lex Maria-förordningendighet
sjukdomsfall risksituationer,bli tillämpliga skade- och ochpåinte att

och sjukvården. be-inträffat i den primärkommunala hålso- Detsom
och inträffar vid detyder sådana händelser häratt som avses som

skall anmälas tilllandstingskommunala sjukhemmen intenuvarande
januari modell, enligt vilkenefter den 1992. Densocialstyrelsen 1

inträffatsjukdomsfall i socialtjänstensoch dennaskade- artav som
socialaskall till vederbörandeoch sjukvård i stället anmälashälso-

Överhuvudtagetinte tillfyllest. blir dentillsynsutredningenanserorgan
sjukvården inom socialtjänstenprimärkommunala hälso- och så om-

äldrevårdsreformen redan detta skäl författande till följd utgör ettattav
i tillämplig också denna hälso- ochlex Maria-förordningen pågöraatt

sjukvårdsverksamhet.
skyldigheteninledningsvis framhållittillsynsutredningen utgörSåsom

fall i lexanmäla sådana och händelsertill socialstyrelsenatt som avses
hälso-inslag i socialstyrelsens tillsyn överMaria-förordningen viktigtett

kvalitetbefrämja vårdenssjukvården och därmed i strävandenaoch att
i redovisningeni vården. framgår den lämnadesäkerheten Somoch av

gällandeförfattningsbestämmelser lex Maria-karaktärflera olikafinns av
dessasjukvårdsverksamheter. Sins emellan ärför olika hälso- och

för åtminstonevisserligen likartade inte lika ochbestämmelser enmen
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sektor inom hälso- och sjukvården finns inga sådana bestämmelser alls.
Enligt tillsynsutredningens mening bör bestämmelser skyldighet attom
till socialstyrelsen anmäla sådana fall i förordningen 1982772som avses
gälla inom all den hälso- och sjukvård, över vilken socialstyrelsen har
verksamhetstillsyn och samlade i författning. Dettavara en gemensam
skulle sålunda gälla också beträffande fall, inträffar iartsamma av som
tandvården. Härför krävs emellertid närmare analys de förutsätt-en av
ningar, gäller för varje Verksamhetsgren och övervägan-som noggranna
den lämplig och ändamålsenlig organisation för anmälnings-om en
skyldighetens fullgörande. Tillsynsutredningen, saknar möjlighet attsom
fullgöra denna angelägna uppgift inom den tidsram tillmåtts ut-som
redningen, föreslår socialstyrelsen i uppdragatt utreda fråganattges om

anmålningsskyldighet ifrågavarande slag, gäller för all denen av som
hälso- och sjukvård, över vilken styrelsen har verksamhetstillsyn samt
till Socialdepartementet inge förslag författningsreglering i ämnet.om
Tillsynsutredningen detta uppdrag bör fullgöras skyndsammastattanser

bakgrund främst denmot pågående utvecklingen inom den enskildaav
hälso- och sjukvården och med hänsyn till äldrevårdsreformens kon-
sekvenser.
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Ansvarsnämndens15

sammansättning

15.1 Inledning
frågortillsynsutredningen också övervägadirektiv harEnligt sina att om

såframdeles böransvarsnämndenhur själva Lex. attsammansatt,vara
med mind-beslutsförmål skulle kunnai vissa enklarenämnden ettvara

antal ledamöter.re

15.2 bestämmelserNuvarande

ansvarsnämnden ordföran-bestårnuvarande tillsynslagenEnligt 20 § av
erfaren i domar-Ordföranden skallledamöter.och andrade åtta vara

Övriga i hälso- och sjukvård.skall ha särskild insikt Avledamötervärv.
Landstingsförbundet,efter förslagskallledamöterdessa åtta utses aven

efter förslagLandsorganisationen i Sverige LO,förslagefter enaven
och efter förslagCentralorganisation TCOTjänstemnnens avenav

fyra återståendeDeCentralorganisationen SACOSR SACO.numera
särskilt företrädakanblandledamöterna skall utses ansespersoner, som
dessa fyra efterblivit praxisintresse. harallmänhetens Det att utse

partierna i riksdagen.från politiskaförslag de
antal Lik-tillräckligt ersättare.skall det finnasvarje ledamotFör ett

regeringen. Nyssnämn-ledamöterna ersåttamade ordinarie utses avsom
gällerför de ordinarie ledamöternabehörighetsvillkorda regler om

förslagsrätt.bestämmelsernaför liksomockså ersättarna om
beslutsför mednämndenförsta stycket tillsynslagen ärEnligt 21 §

paragrafens andra styckeledamöter. Enligtordförande andrajämte sex
fatta beslut,i vissa fallordförande rätthar nämndens att ensam som

återkommer tillsyns-Till sistnämnda spörsmålinnebär avgörande i sak.
kapitel.utredningen längre fram i detta

föranledde vissbordehur ansvarsnämndenFrågan sammansattvaraom
tillsynslagen.diskussion under förarbetet med

ordförande jämte sjuskulle beståföreslagit nämndenMAK hade att av
i nämndenhade diskuterat möjlighetenandra ledamöter. Kommittén att

funnitsocialstyrelsen,ledamot representerandeskulle ingå men enen
förenlig nämndens uppgift imindre väl medsådan representation att

sin diskussioni tillsynsärenden. Ivissa fall styrelsens beslutpröva
inte borde omfatta endast detsakkunskapframhöll MAK, nämndensatt

arbetsfält.sjukvårdens hela Denmedicinska arbetet hälso- ochutanrent
inte bara läkarens arbetsområdeinsikt i och erfarenhetborde ha utanav
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andraäven personalkategoriers arbetsuppgifter och de förhållanden,
under vilka de arbetar.

förankraFör nämnden i hâlso- och sjukvårdspersonalens förtroendeatt
borde personalens organisationer dvs. LO, TCO och SACOSR
förslagsrätt vid utseende nämnden. Men personalrepresentationenav
borde enligt MAKs mening inte få alltför dominerande inflytande.ett
Personalintresset borde därför balanseras andra intressen. För denmot
skull föreslog kommittén, de kommunala sjukvårdshuvudmännenatt
borde få förslagsrätt beträffande ledamot. Härutöver borde nämndenen
bestå vilka företräda arbetsgivar- eller arbetsta-tre utan attav personer,
garintressena skulle förtrognanära med hälso- och sjukvården ochvara
närmast företräda allmänheten eller patienterna. Sammanlagt skulle alltså
nämnden enligt MAKs förslag bestå ledamöter,åtta skulleav varav en

nämndens ordförande. Härutöver skulle det finnas ersättare förvara var
och ledamöterna.en av

förslagMAKs i förevarande hänseende tillstyrktes eller lämnades utan
erinran de flesta remissinstansema. I proposition 197879220 sid.av

f framhöll24 föredragande statsrådet, jämnt antal ledamöter iatt ett
nämnden såsom MAK föreslagit inte lyckligt och detta flera skäl.var av
Om hälften ledamöterna representerade personal- och huvudmanna-av
organisationerna skulle de tillsammans kunna bestämma iutgången
sådana ärenden, där personal- och huvudmannasynpunktema samman-
föll. Statsrådet föreslog därför, antalet nämndledamöter borde utökasatt
med ledamot, skulle företräda allmänhetens intressen. Enligten som
statsrådets uppfattning visserligen redan nämnd med ledamö-åttavar en

väl för erhålla riktig balans iter stor, sammansättningenattmen en
enligtmåste statsrådets mening nämnd med nio ledamöter accepteras.en

Överväganden15.3 förslagoch

Vad först beträffar frågan beslutanderätten i vissa ärenden sådanaom -
mindre komplicerad skulle kunna föras till mindre nämnd,naturav en-

vill tillsynsutredningen påpeka tanken härpå från början väckts iatt
syftet minska den genomsnittligt mycket långa tiden föratt ärende-sett
handläggningen i HSAN och för reducera myndighetens förhållande-att
vis antal balanserade ärenden. Sedan de ursprungliga direktiven förstora
tillsynsutredningen fastställts har det inträffat, vissa rationaliserings-att
åtgärder i nyssnämnda syfte genomförts med avseende kansliorgani-på
sationen vid HSAN och handläggningsrutinema. Härutöver har bestäm-
melserna i 21 andra§ stycket tillsynslagen ordförandens beslutsför-om
het ändrats i vidgande riktning. Urspnmgligen gällde ordförandenatt

endast ñck fatta beslut inte innebar avgörande i sak. Dennaensam som
rätt gällde dock inte beslut i samband med interimistisk återkallelse av

Årlegitimation och utdömande vite. 1989 beslöts ändringav om en av
detta lagrum lagse 1989210, varigenom ordförandens beslutsförhet
vidgades till omfatta också sådana beslut, varigenom disciplin-att ett
ärende iavgörs sak, dock under förutsättning det är uppenbartatt attav
ärendet inte kan leda till disciplinär påföljd. Denna lagändring fick till
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början den avsedda effekten. okomplicerade ärenden kunde sålundaen
avgöras snabbare och ärendebalansen hos HSAN minskade. Emellertid

vissa svårigheter lagtolkningen.mötte i Nämiast det innebördenvar av
begreppet uppenbart vållade problem. Tillsynsutredningen ämnarsom
inte här redogöra för kammarrättens diskussion i sammanhanget utan
finner tillfyllestdet riksdagen beslutat ändring iatt notera att om en ny
reglerna ordförandens beslutsförhet. Enligt 21 § andra stycketom
tillsynslagen i dess lydelse fr.o.m. den juli 1991 får ordföranden1

fatta beslut innebär disciplinärende avgörs i sak, detattensam som om
finns grundad anledning ärendet inte kan leda till dis-någonanta att
ciplinpåföljd och det inte är påkallat från allmän synpunkt beslutetatt
fattas beslutsför nämnd vidare propositionse 19909l152,av

ff.sid. 15 Tillsynsutredningen har för sin del ingen anledning förvänta
sig dennaän lagändring skall leda till den genomsnittligaannat att att

för handläggningentiden ärenden i HSAN minskar liksom myndig-av
hetens ärendebalans. Det finns därför inget skäl för tillsynsutredningen

diskussion möjligheten delegera beslutanderätten iatt ta attupp en om
mindre komplicerade ärenden till mindre ledamöter. Meden grupp av
ytterligare beslutsnivå skulle enligt tillsynsutredningen för övrigten
osäkerhet i fallmånga skapas vilken nivå inompå det enskil-HSANom
da ärendet slutligt skall ochprövas avgöras.

Såvitt utredningen kunnat finna fungerar själva ansvarsnämnden väl i
sin nuvarande sammansättning. denMot bakgrunden finns inga skäl att
göra några ändringar i denna. problemEtt har emellertid uppstått. Som
tidigare nämnts i detta betänkande genomförs äldrevårdsreformen
fr.o.m. den januari 1992. Till följdl härav träder bestämmelser inya

i kraft,HSL vilka primärkommunema åläggs skyldighet attgenom
erbjuda dem bor i vissa boendeformer inom för socialtjäns-som ramen

den hälso- och sjukvård, närmast primärvårdskaraktär, de harten av
behov Denna sjukvårdsskyldighet inlduderar bl.a. de ärav. som nu
patienter de landstingskommunalapå sjukhemmen för somatiskt långtids-
sjuka, primärkommunema vid årsskiftet 199192 kommer attsom

Härigenom bliröverta. primärkommunema huvudmän för mycketen
omfattande hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det måste därför anses
rimligt också de liksom landstingskommunema Lands-att nu genom-
tingsförbundet blir representerade i ansvarsnämnden.-

Problemet består i inte bör utöka nämnden med endastatt man en
ytterligare ledamot, dels därför antalet nämndledamöter då blir jämntatt

delsoch med hänsyn till balansen mellan sidanå personal- ochena
huvudmannaintrmsena och å andra sidan företrädarna för allmänhetens
intressen. Med ytterligare två ledamöter skulle nämnden bestå elvaav

Som nämnts ansågs vid tillsynslagens tillkomst redanpersoner. nyss en
nämnd med åtta ledamöter väl nämnd nio ledamöterstor, attmen en om
ändå måste Tillsynsutredningen delar denna uppfattning.accepteras.
Utredningen föreslår därför den skall huvudman-att representerasom
naintresset i ansvarsnämnden och förersättare denna ledamot utses av
regeringen efter förslag Landstingsförbundet och Svenskagemensamt av
Kommunförbundet. En sådan ordning bör inte behöva vålla några större
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problem, då utredningen från huvudmännens förslag inteutgår att
kommer innebära endast huvudmannaorganisationema bliratt att en av
företrädd bland ansvarsnämndens ordinarie ledamöter och förersättare
dem.

närvarande finns för varje iFör ersättare ledamot ansvarsnämnden.tre
innebär fyraDet har fullsândiga uppsättningar nämnden ochatt man av

i praktiken fungerar de också skall endast deså. Det nämnas, att en av
fyra ordförandena, den kan betecknas den ordinarie, ocksåsom som
regelbundet tjänstgör vid nämndens kansli och deltar i dess arbete.

bekymmer fyra ordförandeEtt med med har varit samord-systemet att
och skapa enhetlighet i praxis. komma tillrätta medHSANs För attna

problem föreslårdetta tillsynsutredningen endast förersättareatt en
nämndens ordförande bör benämnas vice ord-Ersättaren,utses. som
förande, förutsätts också erfaren i domarvärv. Utredningen föreslårvara
vidare, förordnandet ordförande i ansvarsnämnden skall innebä-att som

heltidstjänstgöring för denne med tjänstestället förlagt till nämndensra
kansli. viceOckså ordföranden, kan deltidsanställd, bör ha sittsom vara
tjänsteställe vid nämndens kansli. goda erfarenheter hittillsDe som
vunnits sådan tjänstgöring för nämndens ordförande denneävenav om-
inte varit anställd heltid tillvarataspå bör och vidareutvecklas. Ut--
redningen vill anslutningi härtill Statskontoret i sinnämna att rapport

framlade förslagHSAN-88 denna innebörd.av
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felringaRekvisitet16 m.m.

16.1 Inledning
förut-tillsynslagen ärförsta stycketibestämmelserna 12 §Enligt en av

detenligt denna lag,disciplinpåföljdför åläggande attsättningarna av
innebärutformning lagrummetNuvaranderinga.feletpåtalade är av

ringa, kanfelet bedömtsi det påtaladeanmälda fall, vilkaallaatt som
bestämmelsen hänsyns-praxis tolkasdisciplinpåföljd. Iföranleda utan

handlandetfelaktigamed deti sambandomständigheternatilltagande
för-organisationen,ställning ianmäldes yttredensåsom ogynnsamma

konsekvenser.eller feletshandlandet,ha påverkatkanhållanden, som
bedömts. Försådanthandlandetfelaktigasålunda detärDet somsom
svårförståeligtframstådet gångbegått felet kan mångenden somsom

handlandeför sig felaktigahans i ochdisciplinpåföljd, närhan ålagtsatt
det kansynnerhetför patienten ikonsekvenserlett till någrainte som

förföljderfår fatalaringafel bedömtsförekomma, utan attatt somsom
dendiciplinpåföljd. Föråläggaskunnafelande kommerden skull den att

meningtillsynsutredningensbestämmelsen enligtskull behöver nyanse-
ras.

propositionsuttalanden16.2 Vissa m.m.

hälso- ochsamhällets tillsyn överproposition 197879220den iI om
förstatill §specialmotiveringen 12infördam.fl.sjukvårdspersonalen
utfor-styckeendast dettasid. 20stycket tillsynslagen prop. attanges
lageni 10 kap. l §disciplinansvarmed regelni enlighetmats om

utgångspunkterandraanställning Någraoffentlig LOA.1976600 om
i special-sålunda intebestämmelsens innebördtolkningenför angesav

tillämpning-borde föromsñndighetersådanamotiveringen. Under man,
till LOA.från förarbetenavägledningbestämmelsen, kunna hämtaaven

tillsynslagen via LOAförts tillringa fel haEmellertid uttrycketsynes
statstjänstemannalagen.från

diskuterastjänstefeletåterinförandepropositionen 198889 131I avom
ff ochfel sid. 17 24uttrycket ringainnebörden prop.av

fårbedömningenvidbör beaktasomständigheterVilka närmare som
iförhållandenaberoendebli påliknande sammanhangi andrahär som be-kan haenskilda intressenenskilda fallet. Såväl allmännadet som
iviktigfaktorsjälvfalletdetAllmänt ärtydelse i sammanhanget. sett en

föreleeller detbats skadavad dramån någon at gon mernomav
kan ocksåslag.enhetför skada eller olålig riskpåta etannatav

sådanhandlande vittnaraktigtsituationer där feett om enommaore straffrättsligtrimligen kan ställasinför de kravlikgiltighet ettattsom
motiverat.ansvar ar
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En viktig omständi het vilketär mått självständiga befogen-annan avheter gåmingsmannen aft i förhållande till myndighetsutövningen.som

Straffansvaret emellertid i första handtar sikte på gämin begåsar sommed självständigt inflytande över myndigav etsutövning-pÃrsoner mera
tgärder utförs personal i underordnad ställning bitratten. som av somvid ndighetsutövning skrivarbete eller itionsgöromålt.ex.en m exeller utförs under någon ledning all däremotsyss or som annans s nor-malt inte medföra I den mån uppgifter detta slag huvudöveransvar. avpå det sätt krävståget enli bestämmelsen kan ingåtsom ettanses soml i myndighetsutövningen, felaktigheter har förekommitte som 1sådana sammanhang oftast ringa.anses somUndantagsvis kan synsättett motiverat,annat någont.ex.vara omsjälvständi åtgärd har vållat betydande skada. de subjek-genom Aren

tiva rekvisiten uppfy lda, också i förhållande till åtlgärdenhadeatt ensådan anknytning till myndighetsutövning gift viduttryc etsom upmyndighetsutövning förutsätter bör den utfört garningen blisom astraffrattsligt ansvarig.

En tillämpning detta på hälso- och sjukvårdsverksam-av resonemang
heten bör innebära fel, begås vidatt t.ex. behandlingenett sjuk-som av
dom kan beivras oberoende felet medförde skada eller iav om en -
sistnämnda fallet dock förutsatt risken för skadaatt påtaglig. Avvar mer
vad anförs underordnad personals ansvarsställning kansom om man
bibringas den uppfattningen, vad sådan personal utföratt under annans
ledning normalt inte medför Detta ingalundaär alltid fallet. Varansvar.
och tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har, oberoendeen som av
vilken yrkeskategori han tillhör, sitt personliga för hur hanegna ansvar
löser sina arbetsuppgifter sig de utförs i överordnad eller under-vare
ordnad ställning. Däremot kan det betydligt svårare attvara ange var
gränsen mellan överordnad och underordnad personal går. Också inom

och yrkeskategori kan yrkesutövare arbeta i underordnaden samma en
ställning i förhållande till yrkesutövare. En ochen annan samma person
kan i vissa situationer ha självständigt lösa vissaatt arbetsuppgifter och
i andra lägen ha arbeta direkt underatt ledning och dennesannans
övergripande En strikt tillämpning de principer kommitansvar. av som
till uttryck i propositionsuttalandet innebär HSAN i varjeatt ansvars-
ärende måste göra bedömning vilket mått självständigheten av av som
den anmälde hade i just den situation, det enskilda ärendet aktuali-som

och vederbörande över huvud i just detserar sammanhangettagetom
hade kan göras gällandeett enligt tillsynslagens regler.ansvar som

denI citerade nämns skrivarbetetexten exempel sådanapåovan som
arbetsuppgifter är sådan fel den utförtart att ettsom av av som upp-
giften normalt inte skulle medföra något för denne. Detta innebäransvar

läkarsekreterareatt t.ex. normalt inte ställs till inför HSAN fören svars
fel hon gjort vid utskrift joumalanteckningar, medicinskat.ex.som av
expertutlåtanden, rättsintyg eftersom den dikterat anteck-m.m., som
ningarna, utlåtandet själv måste kontrollera och signeraetc., utskriften.
Skulle emellertid läkarsekreteraren självständigt tillfoga något till an-
teckningarna, hon givetvis härför.ansvarar

I 1988891113 detstår vidareprop.
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Bedömningen ämingen ringaär skall tidigare nämnts, skeav om som
med beaktande iga omsândigheter. Såväl allmänna enskildasamtav som
intressen skall beaktas. Vid bedömningen är det naturligtvis storav
betydelse, någon skada eller olägenhet kanrpåvisasi detom annan

ilda fallet eller det förelegat någon påtaglig risk skada. Menens om or
andra falläven där gärnin handlande vittnar avsevärdsmannens om

likgiltighet inför sin uppgi kan sådana de bör beivras påattvara
straffrattslig väg. vikt ocksåAv är verksamhetens Inom områ-stor art.
den där kraven korrekt handläggning är särskilt kan det ñnnasstora
anledning str bedömning i fall.än andra gällerDetatt gora en gare

inom rättsväsendet. andra sidan bör varken inom det eller andrat.ex.
områden överträdelse formella ler underordnadären av re som av
betydelse för myndighetsutövningens faktiska innehåll föranleda straff-
ansvar.

Vid bedönmin denna straffrihetsregel tillämpliär ocksåären av om
betydelse vi ställning gärningsmannen intagit i förh lande tillav en

myndighetsutövniâilåen.Ju självsñndiga befogenheter den felandemer
har, desto större edning finns det allvarligt på gämingen.att se mer
Gäller det däremot vid myndighetsutövningen intagiten rson som en
underordnad ställning ler biträtt endast med begransad uppgift,e som en
bör fel ofta kunna bedömas ring Vad innebärett tssom som nu sa
naturligtvis inte varje felaktighet gås någon självstän-att som av m
diga befogenheter myndigöver etsutövningen skall föranleda ansvar.

fallAven i dessa måste nyanserad bedömning göras.en

Enligt tillsynsutredningens mening det arbetsuppgifterär många inom
det egentliga ochvård- behandlingsarbetet vid begånget fel kanettsom

förenade med allvarliga konsekvenser ñr den enskilde patienten.vara
I ovannämnda proposition hänvisas också till betänkandet Ds 198832

Maktmissbruk, där ñrhållandet uttrycks följandepå sätt betänkandet
sid. 60 Vid bedömningen gärningen är mindre allvarlig ellerav om
inte, detär naturligtvis betydelse i vad mån enskildnågonstorav
drabbats eller det förelegat påtaglig fara för detta skulle kunnaattom en
inträffa. Också allmännasdet intresse bör beaktas. vikt ñr bedöm-Av
ningen är gärningen uppgift, vilken det hänsyn tillavsettom en av
enskilda befogatär ställa särskilda krav på och noggrannhet.att omsorg

Ibland kan kanske förteelse mindre allvarlig, den isole-en vara om ses
Ärrad för sig. det fråga upprepad felaktighet, kan det däremotom en

också i sådana fall finnas anledning annorlunda saken. situa-på Iatt se
tioner det slaget skall kunna göra helhetsbedömning. Om detav man en
har varit fråga systematiskt förfarande, varit ägnat rubbaett attom som
förtroendet för verksamheten, bör det normalt leda till handlingssättetatt
inte kan bedömas mindre allvarligt.som

felandesDen tjänsteställrting också betydelse.är Ju självständi-av mer
beslutsfogenheter den felande har, desto större anledning finns det attga
allvarligt på gämingen. Gäller det tjänsteman självstän-utanse en mera

diga arbetsuppgifter, bör felaktigt handlande ofta kunna bedömasett som
mindre allvarligt.

Vad i förevarande fråga anförts i propositionen återinförandesom om
tjänstefelet och i betänkandet Myndighetsmissbruk kanav samman-

fattningsvis i sina huvudpunkter sägas innebära, spörsmålet ringaatt om
eller ringa fel i det enskilda fallet skall bedömas med beaktande av
alla omständigheter fallet. Dessutom skall fel, bedömas allvarligare
självständigare arbetsuppgifter och högre beslutsbefogenheter den
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enskilde tjänstemännen har. Fel personal i underordnad ställning skallav
normalt inte medföra ansvar.

Överväganden16.3 förslagoch

förutsättningenDen centrala i första12 § stycket tillsynslagen är att
någon räknas till hälso- och sjukvårdspersonalen i sin yrkesutövningsom
begått fel inte är ringa.såsom Felet kan ha sinett grund iattsom anse
antingen det begåtts uppsåtligt eller därför den felande varitatt att
oaktsam. Det torde sällan inom hälso-så och sjukvårdenytterst attvara
fel begås med avsikt vålla skada eller olägenhet för denatt person som

för det felaktiga handlandet. denFör skull kan i diskussion-utsatts man
bortse från detta rekvisit.en

I bestämmelsen sägs ingenting felet skall ha medfört någonattom
skada eller olägenhet för den blivit för detutsattannan person, som
felaktiga handlandet, för disciplinär påföljd skall kunna åläggas denatt
felande. icke ringa felAtt har begåtts är i sig själv Somett nog. exem-
pel härpå kan nämnas HSAN-ärendet 6838815 beslut 1990-02-22. l
detta fall hade läkare i sin skriftliga information till patienten huren om
de läkemedel, förskrivits till denne, skulle intas, förbisett väsent-som en
lig felaktighet i den utskrivna informationen. Patienten, följdesom
informationen, därmed för ofrivillig felmedicinering. Dennautsattes en
ledde emellertid inte till några komplikationer i patientens hälsotillstånd.
Likväl tilldelades läkaren varning. Det skall tilläggas, nämnden iatt
beslutet påpekade socialstyrelsen, anmält läkaren till HSAN,att som
anfört styrelsen mycket allvarligt på överdosering läkemedel,att ser av
särskilt vad gäller och toxiska sådana.potenta

Som nämnts kan den nuvarande lagtexten tolkas så den inteattnyss
något för nyanserad bedömning det felaktiga hand-utrymmeger en av

landet än till vidaså felet antingen ringa eller inteär ringa.annat att
Den bedömningen dockär inte kopplad till felets konsekven-sagtsom

felEtt blir alltså enligt denna tolkning inte ringa därför dessattser.
effekt blev ringa eller inte medförde effekt alls.någon Detta resone-

förefaller från principiell synpunkt ha fullt fog för sig i verk-mang en
samhet sådan hälso- och sjukvården, i största utsträckningsom som
gäller människors liv och hälsa.

Det är emellertid viktigt söka finna metodik för bedömandeatt en av
felets grad, ringa eller ringa, tillgodoser alla krav påparterssom
rättssäkerhet också beaktar vårdens kvalitet och patienternas säker-men
het i vården. Samtidigt måste strävan långtså möjligtattvara anpassa en
sådan metodik till de principer kommer till uttryck i bl.a.som prop.
1988892113.

En alternativ iär det enskilda fallet först klargöra över huvudatt om
fel begåtts. Om detta befinns fallet blirtaget ett nästa steg att,vara

oberoende omständigheterna kring det felaktiga handlandet, sökaav
fastställa felet är betrakta ringa eller ringa. Kommerattom som man

framdå till felet ringaär skall prövning ärendet ske underatt av
hänsynstagande till samtliga omständigheter kring det inträffade.
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ansvarsärenden i vilkaigenom flertalTillsynsutredningen har gått ett
harringa eller ej. Såvitt utredningennämnden diskuterat feletom var

för dessa fall, nämligenfinna finns allakunnat nämnareen gemensam
då uppenbarligen åsidosattfel betecknas ringa, någonatt ett som

lag eller förord-för gällande bestämmelse intagen iverksamhetennågon
föreskrifter.socialstyrelsen utfärdadening eller i av

då fåtill samtliga omständigheter i fallet kommerHänsynstagandet att
disciplin-den felande skall åläggasbetydelse för bestämmandet av om

påföljden. deteller liksom för bestämmandet själva Ipåföljd av
sålunda föra in sådana faktorersammanhanget skulle tsom ex omman

för liten eller ingen risk alls,felet innebar patientenatt utsattes stor, om
underordnad ställning ocharbetade i överordnad ellerden felande om

handlande,farms tillfredsställande rutiner för detdet fanns eller inte som
dessa och liknandeutfördes felaktigt En bedömningpå sätt. om-av

felet ursäktligt eller ursäkt-ständigheter skulle kunna leda till att var
nämnden vidförutsättning i detta sammanhang börligt. En attvara

dis-fel skall besluta den felande skall åläggasursäktliga kunna att
felaktigtciplinpåföljd. självfallet inte allt ursäktligtHärmed är attsagt

ursäktliga felPåföljden vidhandlande bör medföra påföljdsfrihet.
felets svårighetsgrad.skall naturligtvis också bedömas med hänsyn till

förekommande felMed tillämpande detta alternativ vinner attav man
i yrkes-till vad åligger hälso- och sjukvårdspersonalenrelateras som

Vidareutövningen, dvs. bestämmelser den därvid har följa. ärde ettatt
bedömafel, i fall bedömts ringa, alltjämtvisst ett att somsomsom

omständigheternafelringa, begås någon ävenarman, omom samma av
fallet Påföljden dessa fall kan dock varierai det andra annorlunda. ivar

enskilda fallet.just beroende omständigheterna i detpå
inledningsvis första, dvs.alternativ detsamma detEn är attannat som

fel ej. därvid kan konstateraklargöra begåtts eller Om attettom man
felaktigt, precis i det förstapåtalade handlandet gäller det-det var som

ellerfastställa felet ringaalternativet försöka äratt attom anse som-
skillnaden bedömning skall ske under hän-ej, dock med den dennaatt

och sålunda inte enbartsynstagande till samtliga omständigheter i fallet
gällande före-till den felande har brutit för verksamhetennågonmotom

helhetsbedöm-skrift eller liknande. Redan i detta läge gör alltså enman
fallen med ringa fel börning. Vid den påföljande prövningen av

för sakfrågan och bestäm-omständigheter vägas in avgörandesamma av
givetvis den slutligamandet eventuell påföljd. I båda alternativen ärav

föreligger vidprövningen inte beroende enbart det material,av som
Ärendena enligt bådabedömningen ringa eller ringa fel. måste

alternativen ytterligare, tillräckligt första stycketutredas dvs. 27 §
Härvid förhållanden framkomma ocksåtillsynslagen. kan nya som

påverkar nämndens slutliga ställningstagande.
följande.alternativ ligger huvudsakligen iSkillnaden mellan dessa

första omständigheten någonEnligt det alternativet utgör enbart den att
fel.uppenbarligen inte följt gällande bestämmelser ringa Omstän-ett

felandes inte felgraden väldighetema kring den handlande påverkar men
fel, ifrågapåföljden. Enligt det andra alternativet kan ochett samma om
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dess grad allvar, bedömas olika beroende på omständigheterna i detav
enskilda fallet. Samma omständigheter påverkar också bestämmandet av
påföljd.

Enligt utredningens mening talar övervägande skäl för bedömningenatt
huruvida påtalat fel, begåttsett någon tillhör hâlso- ochav som av som

sjukvårdspersonalen, är bedöma ringa eller ej, böratt ske i enlighetsom
med de riktlinjer i det andra de redovisade altemati-som anges av ovan

Det är från rättssäkerhetssynpunkt mycket viktigt bedömningenven. att
i det disciplinrättsliga förfarandet hur allvarligt fel är, begåttsettav som
i yrkesutövningen, görs med tillämpande principer oberoendeav samma

i vilken verksamhet felet begåtts. De riktlinjer för denna bedömningav
kommit till uttryck i proposition 198889 l 13 återinförandesom om av

tjänstefelet utredningen vägledande. Det skall påpekas detanser attvara
förhållandet påtalat fel, begåtts iatt ett hälso- och sjukvårdsperso-som
nalens yrkesutövning, inte till prövning i HSAN,tas inte innebärupp
något hinder för socialstyrelsen uppmärksamma förhållandetatt och
vidta de åtgärder ankommer på styrelsen för förebyggasom att en
upprepning det inträffade.av

Tillsynsutredningen föreslår bestämmelserna i första12 §att stycket
tillsynslagen förtydligas detså skall alldelesstå klartatt bedömningenatt

fel, den tillhör hålso-ett och sjukvårdspersonalen begåttav om som som
i sin yrkesutövning, är ringa eller skallatt äga underanse som rum
hånsynstagande till samtliga omständigheter kring det felaktiga hand-
landet.

16.4 Andra frågor i anslutning till anhängiggöran-
det ärenden i HSANav

Det händer inte sällan klagomålen i anmälan tillatt riktarHSAN sigen
än denmot i själva verket begått det påtalade felet.en annan person som

Att anmälan sålunda fel upptäcks i regel i samband medavser person
utredningen i HSAN. Hittills har i sådana fall i HSAN ansett, attman

inte kan begära patienten alltid skall kunnaatt känna tillman ivem som
ofta för patienten förvirrande behandlingssituation begått fel,deten - -
patienten sig ha blivit för. Om anmälan kansom utsattanser en anses
det fel egentligen begåtts, eller den i själva verketavse som person, som

gjort sig skyldig till felet, HSAN regelmässigt felettar denupp resp.
handlandepersonens till prövning. Det saknas anledning ändra påatt

denna handläggningsprincip.
I andra fall kan under utredningen ansvarsärende, grundarettav som

sig på i alla hänseenden korrekt anmälan, fel, inte omfattasen ett som
denna anmälan, bli uppdagat. Tre möjligheter då föreliggaav synes

1 HSANAtt tillerkänns rått officio det feletatt taen ex upp nya
till prövning.

2 Att översända ärendet till socialstyrelsen för kännedom eller
dess ställningstagande.
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över huvud inte spörsmålet.3 Att taget ta upp

möjligheter, har utredningenutredningen övervägt dessaNär tre av
principiella funnitskäl det uteslutet HSAN möjlighetenatt att tage upp

ofñcio. medgavs därtill skulle det innebärasaken Om HSAN rätt attex
ansvarsnänmden själv skulle komma i dessa fall fungera bådeatt som
åklagare och domstol med avseende på det HSAN själv upptäcktaav
felet. naturligt i enlighet med det förfarandeDäremot är det HSANatt

brukligt myndigheter emellan, överlämnar frågan till socialstyrel-ärsom
bedömningñr styrelsens och åtgärder.sen

skälTillsynsutredningen det inte finns tillräckliga föratt attanser,
detta tillvägagångssätt skall komma till uttryck i lagtexten genom en
särskild bestämmelse därom.

16.5 enligt 13 §Anmälan till åtal andra stycket
tillsynslagen

bestämmelserna anmälanEnligt i 13 § andra stycket tillsynslagen skall
till åtal ske, vilken disciplinpåföljd ifrågasätts skäligenden ärmotom

Åtalsanmälanmisstänkt för brott, för vilket fängelse föreskrivet. skallär
enligt paragrafens tredje stycke socialstyrelsen såvida integöras av
ärendet är anhängiggjort hos HSAN, i vilket fall anmälan till åtal skall

HSAN enligt tredje stycket tillsynslagen.göras 38 §av
principiell synpunkt har tillsynsutredningen ingen invändningFrån att

denna ordning. emellertid förekomma fall, i vilkagöra Det kanmot stor
tveksamhet föreligger den anmälde gjort sig skyldig till sådant brott,om

här Det är sålunda fråga fall i vilka det är mycket osä-som avses. om
kert åtalsanmälan kommer leda till åtal. åtalsförfarandeOmatt ettom en
inletts får disciplinförfarande rörande handling inte inledasett samma
och påbörjat disciplinförfarande Disciplinärendet fårmåste avbrytas.ett
inte påbörjas eller fortsättas förrän åtalsförfarandet slutförts. Emellertid
bortfaller hindret disciplinförfarandet i mycket få fall. propositionImot
l97879220 sid. f hänvisas i diskussionen i förevarande fråga till51
följande uttalande i gjordes vederbörande departements-ämnet som av
chef i propositionen lagen offentlig anställning 197578,prop.om om
sid. Endast åklagaren avskriver ärendet den grund194-195 på attom
gämingen inte disciplin-är brottslig bortfaller hindret åläggandemot av
påföljd. Nedläggande förundersökning eller åtal grund lik-påav annan

beslut inte föranledatala å brottet torde däremot inte böraatt attsom
hindret inledande eller fortsättande disciplinärt förfarandemot av anses
ha bortfallit. givetvis förhållandet fällandeSamma med dom ävenär -

innebärsådan påföljdseftergift och i regel ogillande dom.ävensom -
Endast den tilltalade frikänts den grund den åtalade gämingenpå attom
visserligen begåtts tilltalade inte därförden är brottslig t.ex.av men -

subjektivt rekvisit inte uppfyllt bör disciplinärt förfarandeärettatt -
honom för gärning komma i fråga.mot samma

Det kan alltså hända åtalsanmälan inte föranleder åtal ochnågotatt en
hindret därfördisciplinförfarande inte bortfallit,att mot ett Lex. att
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åklagaren lagt ñrundersökningenned brottet. Detta innebär denattav
anmälde varken drabbas straff enligt bestämmelserna i brottsbalkenav
eller disciplinpåföljd enligt reglerna i tillsynslagen. skall ocksåDet
påpekas i sådana fall, i vilka hindret disciplinförfarandet bort-att mot
fallit, skulle beslutet åläggande disciplinpåföljd komma så långtom av
efter det den felaktiga handlingen begicks, sambandet mellan denatt
klandrade handlingen och påföljden inte längre framstår klart.

Tillsynsutredningen därför det bör finnas visstatt ett utrymmeanser
för socialstyrelsen för i förekommande fallHSAN tveksammaattresp.
välja mellan göra åtalsanmâlan och ärendet i disciplin-prövaatt att
rättslig ordning enligt bestämmelserna i tillsynslagen. Utredningen
föreslår bestämmelserna i andra stycket tillsynslagen ändras i13 §att
enlighet härmed.
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Vissa behörighetsfrågor17

17.1 Inledning
tillsynsutredningen frågandetta kapitel diskuterar eventuellI om en

utvidgning möjligheterna besluta interimistisk återkallelseattav om av
behandlar utredningen här regleringen fråganlegitimation. Vidare av om

inskränkningar i behörigheten ñr viss hälso- och sjukvårdspersonal att
alkoholhaltiga läkemedel teknisk sprit.förskriva narkotiska och och

Slutligen utredningen diskussion behovet reglerna itar upp en om av
nuvarande tillsynslagen.18 §

Återkallelse17.2 legitimationav

legitimationen rättsverlmingar17.2.1 Allmänt och dessom

legitimering för personal inom hälso- och sjukvår-rättsliga institutetDet
personalgrupper, vilkas yrkenden infördes i början l900-talet. Deav

tidigast förenades med legitimation, läkare och tandläkare. Eftervar
utvidgats och omfattar tidigarehand har legitirnationsinstitutet som

yrkesgrupper nämligen barnmorskor, glasögonopti-nämnts elvanumera
logopeder, psykologer, psykoterapeuter, sjukgymnaster,ker, läkare,

visssjuksköterskor, tandhygienister, tandläkare kiropraktorer medsamt
utbildning.

Reglerna legitimering ñnns i och lagen 19845422 3 §§om om
behörighet inom hälso- och sjukvården behörig-utöva yrkeatt m.m.
hetslagen. lag finns bestämmelser under vilka förut-I 5 § samma om
sättningar kiropraktorer kan erhålla legitimation. 15-17 tillsynsla-I

finns bestämmelser återkallelse legitimation och återfåen-av omgen om
legitimation.de av

Legitimationen för behörighetskommitté iär tala med 1981 årsatt-
dess betänkande 198333 avsedd garanti inte endastSOU att vara en-
för kunskapsnivå, i görligaste för sådanaviss också månutanen person-
liga egenskaper yrkesutövaren förtjänt allmänhetens ochäratt av myn-
dighetemas tilltro. förhållandet legitimationen vid behov kan drasDet att
in har i detta sammanhang central betydelse.

vill betona erhållandetTillsynsutredningen i detta sammanhang att av
denlegitimation inte rättighet, alltid tillkommerär att se som en som

för föreskriven utbildning. behörighets-yrket Enligt 2 §genomgåttsom
lagen jämförd med lag har den önskar bli legitimerad3 § attsomsamma

hos socialstyrelsen. Härefter har socialstyrelsengöra ansökan härom att
föreliggermeddela legitimation, såvida inte sådana omständigheter att

jfrlegitimationen skulle ha återkallats sökanden varit legitimeradom
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nedan. Socialstyrelsen har sålunda pröva legitimationsansökningamaatt
denna bakgrimd.mot

Legitimationen har sambandnära med behörigheten utöva yrket.ett att
Detta samband emellertidär inte så starkt, det innebär innehavatt att av
legitimation utgör oeftergivligt villkor för rätten utöva detett yrkeatt
legitimationen principI krävs dock legitimation för utövaattavser.
yrket läkare, tandläkare och barnmorska i princip därför denattsom -

ännu inte förvärvat legitimation får utöva något dessa yrken,som av
såvida vederbörande erhållit i särskild ordning utfärdat förordnandeett
därtill. Förordnandemöjligheten är nödvändighet bl.a för ickeatten
legitimerade läkare och tandläkare skall kunna fullgöra föreskriven
allmäntjänstgöring. Enligt särskild bestämmelse i 6 § första stycketen
behörighetslagen gäller undantagslöst kravet legitimationpå läkaresom
och fr.o.m. den juli1 1991 förtandläkare bedrivandesom av- -
enskild läkar- tandläkarverksamhet.resp,

Likväl finns för vissaäven andra yrkesgrupper del begränsningar ien
rätten yrkeutöva för dem saknar legitimation. Sålundaatt gällersom
enligt 6 § första stycket förordningen 1982771 behörighet till vissaom
tjänster inom den landstingskommunala hälso- och sjukvården och om
tillsättning sådana tjänster, endast den innehar legitimationattav som

sjukgymnast eller sjuksköterska behörigär till sådan tjänst. Dettasom
gäller också vikarier för dem, socialstyrelsen inte medgivit undan-om

Däremot ñnns inget legalt hinder för den icketag. legitimeradeLex.
sjuksköterskan sjuksköterskeyrketutöva i enskild hälso- ochatt sjuk-
vårdsverksamhet.

Som framgår det anförda deär rättsverkningar, förena-ärav ovan som
de med erhållande legitimation olika beroende på vilket yrke legiti-av
mationen gäller. De strängaste reglerna läkare, tandläkare ochavser
barnmorskor. Det gäller de rättsverkningar förenadeår medsamma som
återkallelse legitimation. deFör olika yrkesgruppema är verkningar-av

beslut delegitimering följandeettna av om

Läkare.l Får inte utöva läkaryrket. Obehörigt utövande av
läkaryrket är straffsanktionerat böter eller Fängelse i högst sex
månader. delegitimeradeDen kan dock utöva yrke inomannat
hälso- och sjukvården i den det ickemån behörighetsregleratär
t.ex. sjuksköterska i enskild vårdverksamhet.som

2 Tandläkare. Får inte utöva tandläkaryrket. Obehörigt utövande
ersättning tandläkaryrket straffsanktioneratärmot böterav

eller fängelse i högst månader. delegitimeradeDen kansex
dock utöva yrke inom hälso- och sjukvården i denannat mån
detta inte är behörighetsreglerat.

3 Barnmorskor. Får inte utöva bammorskeyrket. Obehörigt ut-
övande bammorskeyrket inteär straffsanktionerat. Kanav
utöva yrke inom hälso- sjukvårdenoch i denannat mån detta
inte behörighetsreglerat.är Om barnmorskan har dubbla
legitimationer sålunda både bammorske- och sjuksköterskele--
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gitimation förutsätts båda legitimationema omfattas av-
delegitimeringsbeslutet.

.Sjuksköterskor och sjukgymnaster. Får yrket. får4 utöva De
inte inneha vikarieradock eller på tjänst sjuksköterskasom
sjukgymnast inom den landstingskommunala hälso- ochresp.

sjukvården. Inget legalt hinder ñr den delegitimeradet.ex.
sjuksköterskan arbeta sjuksköterska i enskild vårdverk-att som
samhet eller undersköterska i den landstingskommunalasom
hälso- sjukvården.och

5 Psykologer, psykoterapeuter, logopeder, optiker, tandhygienis-
och kiropraktiker. yrket. legalt hinder förFår utöva Ingetter

dem arbeta i enskild eller landstingskommunal hälso- ochatt
sjukvård. Den saknar legitimation tandhygienist skallsom som
dock ha föreskriven kompetens tandhygienist, för fåattsom
utöva yrket.

Obehörigt användande beteckningen legitimerad i förbindelse medav
yrkestiteln förbjudet och straffsanktionen böter. gäller ocksåär Detta

delegitimerade.alla

17.2.2 återkallelse legitimationReglerna om av m.m.

Bestämmelserna meddelande legitimation hälso- och sjukvårds-åtom av
personal finns framgår det anförda i behörighetslagen.som av ovan
Reglerna återkallelse legitimation finns däremot påpe-om av som nyss

i tillsynslagen. Skälet härtill detkats är är hälso- och sjukvårdensatt
och fattaansvarsnämnd, har pröva det avgörande beslutet iattsom

delegitimeringsärendena.
helt övervägande delen nämndens hand-Den verksamhet består i attav

lägga disciplinärenden. Till denna hör inte ärendena återkal-grupp om
legitimation.lelse Ett beslut återkalla legitimationen sålun-ärattav om

disciplinpåföljd.da inte ålägga disciplinpåföljdAtt någon ären en en,
för den drabbas därav, allvarlig åtgärd, syftar till fåså attsom nog som

felandeden skärpa sig så denne i fortsättningen inte åsidosätteratt att
vad åligger honom i yrkesutövningen. beslut återkallandeEttsom om av
legitimationen får framgår det anförda betydligt allvarligaresom av ovan
följder. delegitimerade kan, förDen han tillhör de sådanaom en av
beslut särskilt känsliga befinna sig i situationyrkesgrupperna, en som

liknar yrkesförbud. För den skull det givetvis viktnärmast är störstaav
handläggningen delegitimeringsärenden äger på sättatt ettav rum som

tillgodoser mycket högt ställda rättssäkerhetskrav.
första förI 15 § stycket tillsynslagen grunderna återkallelseanges av

legitimation. legitimationen kan återkallas den legitimeradeom

varit oskicklig vid utövning sitt yrke eller visatpå sättl grovt annatav
sig uppenbart olämplig yrket,utövaatt
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2 grund sjukdompå eller någon liknande omständighet inte kanav
utöva yrket tillfredsställande,

3 begär legitimationen skall återkallas och hinder återkallelseatt mot
inte föreligger från allmän synpunkt.

I paragrafs andra stycke stadgas blivitattsamma om en person, som
legitimerad i Sverige grundpå han erhållit motsvarande auktorisa-attav
tion i nordiskt land, mister denna ursprungliga auktorisation, skallannat
också hans svenska legitimation återkallas.

Bestämmelserna i sikte den situationen16 § på återkallelsegrun-tar att
den i blivit15 § 2. aktuell, alltså den legitimerade på grund sjuk-att av
dom eller liknande förhållande, befaras inte kunna sitt yrke till-utöva
fredställande. det finnsOm grundad anledning legitimationen ianta att
sådant fall bör återkallas får den legitimerade åläggas låta sigatt un-
dersökas läkare anvisas honom. Legitimationen får i fallsåav en som

föråterkallas tiden till dess frågan återkallelsen blivit slutligt prövadom
interimistisk återkallelse.

Möjligheten med stöd detta lagrum interimistiskt återkalla legiti-att av
mationen, får utnyttjas endast återkallelsegrunden enligt 15 § 2.om
föreligger och förordnande läkarundersökning den legitimeradeom av

Åtgärdenpå grund härav utfärdats. kan bli aktuell den legitime-t.exom
rade vägrar låta sig undersökas i enlighet förordnandetmed därom.att

Ärenden återkallelse legitimation, även interimistisk, anhängig-om av
görs hos HSAN anmälan socialstyrelsen. Nämnden får integenom av

initiativ ärenden återkallelse legitimationeget i enskildata upp om av
fall. Detta gäller även ärende förordnande läkarundersökning iom om
sådana fall nämnts. Ett undantag finns dock. legitimeradeDensom nyss
kan själv begära hans legitimation skall återkallas.att

Det skall påpekas enligt 24 § tredje stycket har också JO och JKatt
rätt hos HSAN anhängiggöra delegitimeringsärenden. Tillsynslagenatt
hänvisar i det sammanhanget till 6 § tredje stycket lagen 1986765 med
instruktion för riksdagens ombudsmän och första6 § stycket lagen
19751339 justitiekanslerns tillsyn. JOs och JKs rätt göraattom an-
mälan för prövning delegitimeringsfrågan är emellertid begränsad tillav
sådana fall i vilka delegitimeringsgrunden oskicklighet eller olämplighet
för yrket aktuell.är JO och JK får sålunda inte göra anmälan delegi-om
timering grunden härför är den legitimerades sjukdom.om

Ett beslut delegitimering inteär definitivt i den meningen, denattom
gång mist sin legitimation aldrig skall kunna återfå den. I 17 §som en

tillsynslagen stadgas därför, legitimation skall meddelas, näratt en ny
förhållandena medger det. Beslut relegitimering fattas HSAN.om av
Enligt den i propositionen tillsynslagen införda specialmotiveringenom
till denna paragraf kan prövningen frågan den delegitimeradeav om
skall återfå sin legitimation inte begränsas till spörsmålet skälet tillom
återkallelse fortfarande föreligger. En samlad bedömning bör igöras
fråga dennes förmåga utöva yrket tillfredsställande. Framställningattom

återfå legitimationen igörs regel den delegitimeradeatt själv. Detom av
ankommer i princip på denne själv Visa hinder för legitimationatt att
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förete läkarintyg.längreföreligger,inte att ett nyttt.ex. genom

1984 interimistisk åter-förslag.2.3 Socialstyrelsens17 om
legitimationkallelse av

fråga villdiskuterar förevarandetillsynsutredningen närmareInnan ut-
användning möjlighetenspörsmålet ökadredningen nämna att avom en

fall väckts i motionlegitimation i flagrantaåterkallainterimistisktatt en
det kundehade bl.a. påpekatMotionärerna198182 riksdag.till års att
aktualise-delegitimering i enskilt fallfråganfrån detflera år ettta om

i ärende.fattat beslutsocialstyrelsen till dess HSANirats samma
behandladebetänkande 198283 14i sitt SoUSocialutskottet, som

skäl utvidga möjlig-kunde finnasmotion, förklarade detdenna attatt
fall motionä-i sådanainterimistisk återkallelse åtminstonetillheten som

olämplighet kunde inne-oskicklighet elleråsyftat. legitimeradsEnrerna
enligtutskottet. Detta kundefara för patienternaallvarligbära menaren

befogenhet beslutaansvarsnämnden fickmotiveradess mening attatt om
eller i avvaktan pålegitimation recepträttomedelbar återkallelse av

därför skyndsamtfråga bordeslutliga avgörande. Dennanämndens utre-
utskottet.das, ansåg

uppgift utredasocialstyrelsen iriksdagsbehandlingen fickEfter att
tilluppdrag sin häromavlämnade efter fullgjortfråga ochdenna rapport

regeringen.
redogörelse förkortfattadTillsynsutredningen lämnar här rapport-en
frågan interimistiskavsnitt till den del denna rörinnehåll i detta omens

återkallelse legitimation.av
uppfattningmotionärernasbekräftade iSocialstyrelsen rapporten om

framhölldessa ärendenför handläggningenden långa tiden attmenav
skulleförenklingar rutinerna interationaliseringar och avgenomman

kvalitetenförändring härvidlag pååstadkomma drastiskkunna någon om
hellerkmma bibehållas.ärenden skulle Inteutredningen dessa resurs-av

styrelsensoch skulle enligtförstärkningen hos socialstyrelsen HSAN
handläggningstidema.problemet med de långamening kunna lösa

Även legitimation får sådana vittgåendeinterimistisk återkallelse aven
framhöll styrelsen,berörda yrkesutövaren,konsekvenser för den att

kan bedömainnanfrågan härom måste övervägas, ettman omnoga
i vilka fall.förfarande påkallat och dåsådant är

för legiti-förfarandet talar rättssäkerheten dendet interimistiskaMot
för framtid fåframhöll styrelsen, allmerade. kan dessutom,Denne en

visa sig han handlat inomdet skullestämpel på sig, även attom senare
beprövad erfarenhet.för vetenskap ochramen

allmänhetenförfarandet rättssäkerheten för patienterna ochtalarFör att
vilka inte längre förmårskydd yrkesutövare, utövamåste attett motges

för verksamheten,olämpligasitt yrke godtagbart eller på sätt ärannat
framhöll styrelsen.

möjligheterna interimistiskt återkalla legiti-Socialstyrelsen farm attatt
fall, vilkasålunda också sådana i åter-mation borde utvidgas och avse

föroskicklighet eller olämplighetkallelsegrunden den legitimeradesär
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yrket. Styrelsen betonade emellertid starkt, denna möjlighet måsteatt
användas med urskillning. För beslut interimistiskstor återkallel-ett om

borde det därför finnas grundad anledning anta yrkesutövarenattse
t.ex.varit oskicklig i sin yrkesutövning.grovt

Socialstyrelsen diskuterade också frågan de interimistiska beslutenom
borde tidsbegränsas till exempelvis månader. Härigenom skullesex
socialstyrelsen och HSAN bringas arbeta med större skyndsamhet,att
samtidigt också i viss mån skulle kunna tillgodose yrkesutövar-som man

krav på rättssäkerhet, undvikande oskälig tidsutdräkt.nas genom av
Styrelsen hade emellertid fäst sig vid det endast kunde bli frågaatt om
mycket få fall, i vilka det skulle bli nödvändigt fatta interimistiskaatt
beslut. Dessutom, menade styrelsen, ligger det i sakens styrel-natur att

och HSAN handlägger dessa ärenden med förtur. Socialstyrelsensen
avñrde därför tanken tidsbegränsadepå interimistiska beslut.

Styrelsens remissbehandlades. flestaDe remissinstansemarapport av
stödde styrelsens förslag utvidgade möjligheter till interimistiskom
återkallelse legitimation i princip, betonade vikten mycketav men av en
försiktig användning detta instrument. Flera instanser, bl.a. JO ochav
RRV ansåg sådana beslut borde tidsbegränsade tillatt förslagsvisvara

månader.sex

överväganden17.2.4 förslagoch

Redan den omständigheten den enskilde uppfyllamåste vissa kun-att
skaps- och kvalitetskrav för bli legitimerad vid handen, lag-att attger
stiftaren legitimationen skydd för patienterna. Detta skyddett ärser som
förstärkt de regler, innebär den legitimerade kan fråntasattgenom som
sin legitimation, han inte längre fyller något dessa krav.om av

Den omständigheten inte alla yrkesgrupper inom hälso- och sjuk-att
vårdspersonalen legitimeradeär kan också patientsäkerhets-ses som
orienterad. I regeringens proposition 198384 179 lag behörighetom om

utöva yrke inom hälso- och sjukvårdenatt uttryckte föredragandem.m.
statsrådet förhållandet med följande ord Bevis legitimation förbe-om
hålls sådana yrkesutövare,som självständigt utför kvalificera-grupper av
de arbetsuppgifter med särskilt för patienternas säkerhet iett ansvar
vården. Särskild vikt bör tillmätas förhållandet, yrkesgrupp i inteatt en
oväsentlig utsträckning vänder sig direkt till allmänheten, it.ex. egen-
skap fria yrkesutövare.av

Patientsäkerhetsintresset befrämjas också de lagregler inne-genom som
bär principiellt förbud för andra än legitimeradeett läkare, tandläkare
och barnmorskor utöva yrke. Detsamma kan sägas gälla deatt resp. om
författningsbestämmelser stipulerar krav innehavpå legitimationsom av
för behörighet till vissa tjänster inom den allmänna hälso- och sjukvård-
en.

Samma regler emellertid samtidigt de legitimerade särställningger en
i hälso- och sjukvården. Den fått legitimation har därigenom i sinsom
hand tillsynsmyndigheten, socialstyrelsen, utfärdatett bevis attav om
han uppfyller de kunskaps- och lämplighetskrav samhället uppställt för
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bevislegitimationen Ett sådant ärdet yrkedem utövar avser.som som
utomordentlig betydelse för den legitimerades möjligheternaturligtvis av

för lagstiftningensitt yrke redan med det skydd yrkestitelnutövaatt som
förutsättning förvissa fall legitimationen nämntsI är som enger.

tjänster, den inte villkor för möjlig-tillträde till vissa när ärrent ettav
Å sidan förlusthuvud yrket. andra innebärheten utövaöveratt taget en

försätts i situation detlegitimationen, vederbörande sämre näratt enav
förenatyrkesutövningen de, yrke inte med legitimation,gäller än ärvars

tandläkare och barnmorskor inte allsdelegitimerade läkare,så attt.o.m.
fått samhällets förtroende manifeste-får sitt yrke. gång hautöva Att en
sedan förlora detta förtroende,legitimationsbevis och mås-rat ettgenom

i fortsattaberörde upplevas svårt hinder sin yrkes-den ettte av som
långt vederbörande drabbasverksamhet det inte går såäven att avom-

yrkesförbudet.
erinras legitimationen be-emellertid här åter ärDet måste ettattom

varje enskilthörighetsbevis först efter socialstyrelsens prövning isom
viss utbildning. Denna prövning årfall tillkommer dem genomgåttsom
formell såvitt till-allra flesta fallen Detta torde,dock i de rent art.avi

förstå, bero det mycket antal legitimations-synsutredningen kan på stora
ochsocialstyrelsen har ställning till. praktiskaansökningar Avatt tasom

möjlighet ingå reellresursmässiga skäl saknar styrelsen pröv-att en
lämplighetskriteriet. Styrelsenvarje sådan ansökan det gällerning närav

enskilde sökanden lämplig föralltså i regel förutsätta den ärmåste att
utövning yrket. Endast då sådana omständigheter, lämp-gör attsomav

ifrågasättas, kända i det enskilda fallet kan sålundaligheten kan är en
kunskapskriterietreell prövning komma till stånd. konstatera ärAtt att

uppfyllt medför däremot inga svårigheter, eftersom bevis om genom-
utbildning skall medfölja varje legitimationsansökan. skallHärgången

erinras enligt högskolelagen 1977218 kan studerande10 §attom a
avskiljas från läkar- eller sjuksköterskeutbildning, exempelvist.ex. om

grund alkoholmissbruk eller allvarlig brottslighet bedömsdenne på av
värdefull egendom underkunna komma skada elleratt annan person

utbildningen.
Tillsynsutredningen bestämmelsen i första stycket lagen2 §attanser,

behörighet yrke inom hälso- och sjukvården enligtutövaattom m.m.,
omständighetervilken legitimation inte får meddelas sådana förelig-om

varit legitime-legitimationen skulle ha återkallats sökandenattger om
rad mycket viktig, främst från patientsäkerhetssynpunkt. kanär Det

lagstiftarens mening bestämmelsen skall finnas deninte attatt menvara
inte skall tillämpas. Socialstyrelsen bör därför möjlighet att syste-mer

få ochmatiskt, i samband med legitimationsansökan tillgång till pröva
uppgifter handensådana rörande enskild, vid sökandensattsom ger

ifrågasät-lämplighet det yrke, för vilket legitimation söks, kanutövaatt
Tillsynsutredningen dock här inte deñnitivt ochkan lämna någottas.

detaljerat förslag hur bör få denna prövning i bättre överens-om man
stämmelse med bestämmelserna i behörighetslagen, det bör2 § men
framhållas enskilds olämplighet föreliggatydliga tecken kanpåatt en
redan under vederbörandes högskolestudier eller då läkare och tandläka-
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fullgör allmäntjänstgöring. En systematiserad lämplighetspröv-re mer
ning emellertidär förebyggande insats i patiensäkerhetensatt se som en
intresse i linje med nyssnämnda bestämmelser i behörighetslagen2 §
och bör dessutom rimligen kunna leda till färre ärenden återkallelseom

legitimation.av
Enligt gällande bestämmelser är nämnts möjligheten till interi-nu som

mistisk återkallelse legitimation begränsad till sådana fall, i vilkaav
återkallelsegrunden den legitimeradesär sjukdom eller liknande omsän-
dighet missbrukt.ex. narkotika. Det i dettaär sammanhang inteav
fråga eventuell utvidgning denna möjlighet väl övervä-attom en av men

också fall legitimerads oskicklighet i yrkesutövningen eller påga om av
sätt ådagalagd uppenbar olämplighet för yrket skall kunna föranle-annat

da ingripande med interimistiskt delegitimationsbeslut.ett ett
Eftersom beslut interimistisk återkallelse legitimation kanett om av

leda till beslut definitiv återkallelse demåste möjligaett orsakernaom
till återkallelsen desamma. Tillsynsutredningen erinrar därförvara om
hur lagstiftaren enligt specialmotiveringen i 197879220 tänkt sigprop.

reglerna i första15 § stycket tillsynslagen bör tolkas.att
Att någon visat sig uppenbart olämplig för yrket är den övergrip-vara

ande bestämningen. Den legitimerade kan ha ådagalagt sådan olämp-
lighet oskicklighet i yrket, ha begåttt.ex. attgenom grov ettgenom
allvarligt misstag eller gjort sig skyldig till flera förseelser mindreav
allvarlig I det sistnämnda fallet blir alltså de mindreart. summan av
fallen allvarligt fel oskicklighet ådagalagdett uppenbargrov
olämplighet för yrket.

De nyssnämnda situationema sikte på den legitimeradestar sagtsom
handlande i yrkesutövningen. Men iäven sitt handlande utanför yrkes-
utövningen kan den legitimerade förfara på sådant sätt han bedömsatt

uppenbart olämplig för yrket. I och för sig kan det frågasom vara om
läkare, tandläkare, sjuksköterska vilken ingen helstetc., moten som

anmärkning kan riktas för brister i hans eller hennes handlande i egen-
skap läkare, tandläkare, sjuksköterska förfarit på sådantetc.av men som
sätt utanför tjänsten, vederbörande därigenom undergrävt den tillitatt
allmänheten har hysa till legitimerad yrkesutövare.rätt Somatt en
exempel i propositionen allvarligt brott hälsa.ett motanges annans
Emellertid får härav inte föranledas den legitimeradeatt tro, attman om
begått sådant brott eller gjort sig skyldig till förfarandeett annat som
medfört allvarligt för tredje så skulle saken därmed klar,men man, vara
dvs. legitimationen återkallas. I propositionen rekommenderas ett mer

synsätt. Där sägs Förhållandena i det enskilda falletnyanserat måste
bli avgörande och det krävs samlad bedömning alla de faktoreren av

inverkar lämplighetsprövningen.på Det torde endast i undantagsfallsom
bli aktuellt handlande yrkesutövningen medföratt återkallelseett utom
enligt denna punkt. Ett olämpligt uppträdande yrkesutövningen kanutom
emellertid, liksom händelser inträffar i denna, tyda på återkallel-attsom

enligt andra punkten bör komma i fråga, dvs. den legitimeradeattse
grund sjukdompå eller liknande omständighet inte kan utöva yrketav

tillfredsställande.



237behörighetsfrágorVissa199163SOU

vikt-vill betonadetta synsättifrågasätter inteTillsynsutredningen men
vänder sigdefullt förtroende, närskall kunna kännapatienteratten av

förtroende-sådantEttlegitimerade yrkesutövare.till och söker hjälp hos
grundpelama ialltid betraktatsförhållande har med rätta t.ex.en avsom

förhållandeallvarligt dettaläkare-patient.relationen Det måste anses om
rubbas.

tillsynsutredningenvidd haruppfattning frågansfåFör någonatt om
legitimation under denåterkallelseuppgifter antalet fallsökt få avavom

erhålla heltmyckethar visat sig svårt10-årsperioden. Det attsenaste
delegitime-kunnat utrönaSåvitt utredningen haruppgifter härom.säkra

dvs.tandläkare,april läkare och 14tiden 1990, 41rades under 1981 -
varjeoch tandläkare år.i medeltal läkare l4

g legitimationåterkallelsebesluthar tagit del 21Utredningen avav om
apriltiden 1985fattat undertandläkare, HSANför läkare och som -

övrigaoch i deolämplighetsgrundenhänförliga tilldessa 61990. Av var
sjuk-den legitimeradesdelegitimeringsbeslutetorsaken till15 fallen var

iuppgift delegitimerasomständighet. Enligtliknandedom eller någon
missbrukövervägande del ärsjuksköterskor varje Tillmedeltal år.6 av

sjuk-återkallelserna. Beträffandegrund föralkohol ocheller narkotika
i vården. Tillsynskrift Kvaliteti socialstyrelsenssköterskorna anges

delegitimerades 32under tidsperioden 1980-84och ansvar 1989 att
missbrukhänförliga till sådantfallsjuksköterskor. dessa 23Av var

hänföras till sjukdom.återstående fall kundemedan 9
i sin praxis be-socialstyrelsenparentetiskt anmärkasskall härDet att

sjuksköter-andra sidanoch tandläkare och åhandlat sidan läkareå ena
stycketi förstabestämmelserna 15 §olika vid tillämpningenskor av

tandläkare har styrel-läkare ochtillsynslagen. fråga varitoch När om
medproposition 197879220strikt följt anvisningen i ut-attomsen

liknandetillsynslagen elleri första stycket någontrycket 15 § 2. om-
narkotika,missbruk alkohol ochständighet bl.a. sådant somavavses

tillfredställande.sitt yrkemedfört legitimerade inte kan utövadenatt
stället åberopatstyrelsen iBeträffande missbrukande sjuksköterskor har

delegiti-första stycket i tillsynslagenolämplighetsgrunden i 15 § som
hänvisat till förhållandethärför har styrelsenmeringsskäl. motivSom att

sigteknisk spritläkemedel och åtoch tandläkare kan skrivaläkare ut
sitt be-regel tillgodosermissbrukande sjuksköterskasjälva medan som

ocharbetsplatsennarkotika tillgrepphov alkohol eller genomav
villTillsynsutredningenolämplig sitt yrke.därför beñnns utövaattvara

lika oberoen-bestämmelserna tillämpasbetona angelägenhetenhär attav
enskilde tillhör.legitimerad personalgrupp dende vilkenav

övervägandefunnit, i det heltTillsynsutredningen har sålunda att an-
legitimeradesdelegitimeringsfall grunden för återkallelsen dentalet är

dessa fall finnsalkohol narkotika. Isjukdom eller missbruk ellerav
legiti-återkallelseinterimistiskredan möjligheten fatta beslutatt avom

legitimeradesdenfall i vilkamation. Utredningen antaletattanser
för yrketolämplighet äroskicklighet i yrkesutövningen eller uppenbara

förrättssäkerhetinte bakgrund kravet pålitet de minstså att mot av-
utvidgningen möjlig-legitimerade motiverar den diskuteradede inte av-
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heten till interimistisk delegitimering. Utredningen vill här påpeka, att
det i de allra flesta fallen är lättare med säkerhet påvisaatt att en person
är sjuk eller missbrukar alkohol eller narkotika än med kravatt samma

säkerhet fastslå yrkesutövare äratt oskicklig i yrkes-grovten
utövningen eller uppenbart olämplig för sitt yrke.

Tillsynsutredningen föreslår bestämmelserna i tillsynslagenatt om
interimistisk återkallelse legitimation även i fortsättningen endastav
skall gälla sådana fall är hänföra till 15 första§ stycketatt i2.som
denna lag.

Utredningen vill i detta sammanhang uppmärksamma ett annat pro-
blem. Såsom tidigare omtalat är enligt bestämmelserna i 16 § andra
stycket tillsynslagen förordnande den legitimeradeett skall låtaattom
sig undersökas den läkare anvisats honom förutsättning förav som etten
beslut interimistiskt återkallande den berördes legitimation. denIom av
praktiska tillämpningen har det vid flera tillfällen visat sig den legiti-att
merade inte efterkommit anmaningen låta läkarundersöka sigatt trots
påminnelse härom eller vänt sig till läkare. Detta har inneburitannan

olägenheter för HSANsstora ärendehantering. Det kan nämnas detatt
hänt HSAN till sistt.o.m. varitatt avskriva delegitime-tvungen att ett

ringsärende, därför den legitimerade avlidit, sedanatt lång tid eftergått
det anmaningen den legitimeradegetts utan att genomgått läkarundersök-
ningen. För den skull föreslår tillsynsutredningen ansvarsnämndenatt
får befogenhet fatta slutgiltigt beslut iatt delegitimeringsärendet,ett om
den legitimerade inte inom âr dengenomgått ålagda läkarundersök-ett
ningen. Denna tid bör räknas från den dag den legitimerade erhöll del

anmaningen.av

17.3 Konsekvenser disciplinpåföljdav

Såsom framgår flera officiella uttalanden, vilka tillsynsutredningen iav
det föregående hänvisat till, legitimationenär iatt statense som en av
förhållande till allmänhetenpatientema riktad garanti för den legiti-att
merade har de kunskaper krävs för tillfredsställandepå sättattsom
kunna fullgöra sina uppgifter inom sitt yrkesområde och han lämp-äratt
lig för sitt yrke. Därför är också möjligheten till återkallelse legitima-av
tion mycket betydelse.storav

Det härmedär inte disciplinpåföljdema erinran och varningsagt att
skulle sakna betydelse från synpunkten kvalitet och säkerhet för patien-

i hälso- och sjukvården.terna I synnerhet är ansvarsnämndenen av
meddelad varning mycket stark markering hur allvarligt nämndenen av

denpå berörde yrkesutövarenssett felaktiga handlande. Vamingen -
liksom erinran innebär också förväntan yrkesutövarenen atten om-
framdeles skall i sin yrkesverksamhet handla på sätt inte väckerett som
klander.

De ansvarsnämnden ålagt disciplinpâföljd i de allra flestasom taren
fallen denna bestraffning ad Redan själva disciplinprocessennotam.
torde för många dem ha varit påfrestning, de helst villstorav en som
slippa uppleva flera gånger. Emellertid finns det yrkesutövare, vilkapå
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erinran eller varning inte tycks ha gjort något större intryck. Ien en en
del fall har det inträffat ansvarsnämnden inom relativt kort tids-att en
period haft flerapröva ansvarsärenden rörande och yrkes-att en samme

haftutövare och tilldela denne disciplinstraff vid och dessaatt vart ett av
tillfällen.

Enligt tillsynsutredningen är särskilt varning alltför allvarlig på-en en
följd, för denna skall dengå varnade spårlöst förbi. Om legitime-att en
rad vid flera tillfällen under kortare tidsrymd tilldelats två eller fleren
varningar kan detta indikation på den legitimerades fortsattaattvara en
innehav legitimation bör till prövning. Tillsynsutredningentasav upp
föreslår därför det föreligger särskilda skäl härföratt, t.ex. attom en-
legitimerad inom begränsad tid tilldelats eller fleratvå varningaren av
ansvarsnämnden skall det åligga socialstyrelsen under övervä-att ta-
gande, anmälan skall inges till ansvarsnämnden för prövningom av
frågan återkallelse legitimationen. Utredningen vill understrykaom av

sådant övervägande i det enskilda fallet inte leda tillatt ett måste en
anmälan till ansvarsnämnden för prövning legitimationsfrågan. Det ärav
heller inte meningen detta åliggande för socialstyrelsen skall leda tillatt

kontinuerlig bevakning varnades yrkesutövning. Med utgångs-en av
punkt i det förhållandet chefen för HSANs kansli enligt förord-10 §att
ningen 1988 1240 med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd har underrätta socialstyrelsen innehållet i de slutliga beslutatt om

ansvamämnden fattar, skall styrelsen kontrollera den blivitsom om som
Varnad, tidigare erhållit varning.någon falletOm så är skall styrelsen,

efterallt omständigheterna kring de händelser föranlett vamingama,som
bedöma det finns skäl ifrågasätta legitimationen. sådant fallI börattom
styrelsen vidta de ytterligare utredningsåtgärder befinnaskansom
nödvändiga för avgörande huruvida styrelsen skall eller inte skallett om
göra anmälan till förHSAN prövning frågan den legitimeradesav om
fortsatta innehav legitimation. Enligt tillsynsutredningens meningav
torde redan vetskapen flera varningar till och legitime-attom en samma
rad kan leda till vederbörande mister sin legitimation haatt en gynnsam
individualpreventiv effekt.

Tillsynsutredningenföreslár bestämmelse med ovanstående inne-att en
börd införs istycke 5 förordningen§ 19881236 medett nyttsom
instruktion för socialstyrelsen.

17.4 Begränsningar i behörigheten förskrivaatt
narkotiska och alkoholhaltiga läkemedel och
teknisk sprit

17.4.1 Allmänt förskrivningsrättenom

Användningen läkemedel för förebygga, bota eller lindra sjukdomattav
är central betydelse i hälso- och sjukvårdsverksamheten. Läke-m.m. av

medelsanvändningen dock inteär riskfri. läkemedelMånga kan nå-ge
form biverkan, ibland mycket allvarliga sådana, speciellt dågon av

fråga är och toxiska mediciner. därförDet är naturligtpotenta attom
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rätten förskriva läkemedel inom humanmedicinen tillagts dematt som
har den bredaste utbildningen och de ansvarsfyllda uppgifternamest
inom hälso- och sjukvården, sålunda läkarna och tandläkarna. barn-Att
morskor också tillagts viss begränsad förskrivningsrätt kan ettses som
uttryck för bl.a. deras utbildning uppfyller erforderligade kravenatt
härñr. Sedan några försöksverksamhetår pågår med begränsad för-
skrivningsrätt för distriktssköterskor.

Särskild uppmärksamhet har i missbrukssammanhang förknippats med
förskrivningen alkohol och narkotika och läkemedel innehållerav som
sådana substanser. Förskrivning sådana läkemedel får endast görasav av
läkare och tandläkare för animalmedicinska ändamål veteri-samt av- -

Reglernanär. härom finns i § läkemedelsverkets föreskrifterl 4. LVFS
förordnande199027 och utlämnande läkemdel från apotekom av m.m.

förhållandetDet förskrivarätten läkemedel har begränsats tillatt att
nämnda yrkesgrupper bortsett från veterinärerna är självklart också- -
det uttryck för samhällets intresse för patienterna skall få adekvatett att
vård. samhälletMen har därför, förskrivningsrätten missbrukas,om
givits möjlighet olika förskriv-på sätt begränsaatt attreagera genom
ningsrätten för den enskilde yrkesutövaren.

17.4.2 Reglerna begränsning förskrivningsrättenom av
m.m.

Det framgår inte klart tillsynslagen i dess nuvarande lydelse, attav
lagen också omfattar befogenheten för ansvamämnden beslutaatt om
indragning eller begränsningar i förskriva narkotiskarätten elleratt
alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit. Enligt 19 andra stycket§

nämndenprövar bl.a. frågor i 15-18 tillsynslagen dvs.§§som avses
frågor gäller delegitimering, relegitimering andram.m. samtsom

frågor begränsning legitimerade yrkesutövares behörighet. Be-om av
stämmelsen tillbakagår på 6 § 2 narkotikaförordningen 1962704mom.
i dess lydelse enligt 1987 1005 och förordningen5 § 1963654 i dess
lydelse enligt 1987 1006 försäljning från apotek alkoholhaltigaom av
läkemedel och teknisk sprit Enligt dessa bestämmelser prövarm.m.
ansvarsnämnden frågor begränsning rätten för läkare, tandläkareom av
och veterinärer förskriva narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedelatt
eller teknisk sprit.

I 6 § 2 andra stycket narkotikaförordningen stadgas detattmom. om
finns grundad anledning läkare, tandläkare eller veterinäranta att en
missbrukat sin behörighet förordna läkemedel, får hälso- och sjukvår-att
dens ansvarsnämnd efter omständigheterna antingen förbjuda sådanaatt
läkemedel lämnas på förordnande läkaren, tandläkaren och veteri-ut av
näten eller föreskriva särskilda begränsningar i fråga utlämnandet.om

förordningenI 5 § försäljning från apotek alkoholhaltiga läke-om av
medel och teknisk sprit det föreligger grundadattm.m. anges, om an-
ledning till antagande läkare, tandläkare eller veterinär missbrukat sinatt
behörighet ordinera eller beställa alkoholhaltiga läkemedel eller tek-att
nisk sprit, hälso-äger och sjukvårdens ansvarsnämnd efter omständig-
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läkemedel eller tekniskantingen förbjuda utlämnandet sådantheterna av
eller veteri-beställning läkaren, tandläkarensprit ordination ellerpå av

utlämnandet.eller föreskriva begränsning i fråganären om
förskrivnings-åtgärder beträffandemöjlighet till interirnistiskaNågon

förordningama.ärendena finns varken i tillsynslagen eller i de båda
läkarens, tandläkarens ellerAnsvarsnämndens beslut kan innebära att

dras in ellerförekommande avseende heltveterinärens förskrivningsrätt i
begränsningsådan kanomgärdas begränsningar olika slag. Enavav

narkotikaförteckning ochläkemedel upptagits visspåattt.ex. vara som
eller fårfår expedieras apotekförskrivits viss läkare inte påavsom

apotek.endast visst eller vissautlämnas på

i1984 begränsningar17.4.3 Socialstyrelsens förslag om
förskrivningsrätten m.m.

innefattade också frågorovannämnda regeringsuppdragSocialstyrelsens
inskränkning tandläkares ochkring bestämmelserna i läkares, vete-om

socialstyrelsen ochförskrivningsrätt och handläggningen irinärers
framförde i dettastyrelsenHSAN ärendena härom. De synpunkterav

likartade med demi sin till regeringenämne 1984rapport somvar
förfarandet vid interimistiskstyrelsen anfört i fråga problemen kringom

återkallelse legitimation.av
utredningsförfarandet i dessaSålunda socialstyrelsen ären-attuppgav

tilläm-i i i tillämpliga delar detsammaden styrelsen och HSAN är som
för-vad beträffari delegitimeringsärendena. Handläggningstiden ärpas

till flera Till-skrivningsärenden också mycket lång, i del fall år.en upp
handläggningstiden år korta-synsutredningen kan här tillägga att numera

eftersom dessa ärenden prioriteras i HSAN.re
inskränkningar i läkares, tandläkaresStyrelsen betonade ocksåatt en

konsekvenser för denveterinärs förskrivningsrätt får allvarligaeller
innebär vederbö-berörde yrkesutövaren, eftersom besluten härom att

medikamentell behandlinggäller meddelarandes möjligheter när det att
befogenhetföreslog emellertid skullebeskärs. Styrelsen HSAN attatt

förskriv-interimistiska vid fall missbrukingripa med beslut även avav
ningsrätten.

iSocialstyrelsens förslagRemissbehandlingen inga synpunkter pågav
i principawek från vad remissinstansemaförevarande hänseende som

interimis-förslaget utvidgning möjligheten tilluttalat rörande en avom
tiska delegitimationsbeslut.

överväganden förslagl7.4.4 och

förskriva förenad medläkemedel måttRätten äratt ett stort av ansvar
ofta medelför den befogenhet. handlarhar denna Det varsomsom

tillfallet med hänsynanvändning i det enskilda måste övervägasnoga
negativpositivpatientens hälsotillstånd och dess effekter såväl somav

läke-läkemedel, sålundaminst farliga beroendeframkallandeInte ärart.
därför från patient-medel innehåller narkotika eller alkohol. Det ärsom
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säkerhetssynpunkt vikt förskrivningenyttersta läkemedlenatt görsav av
lege artis och samhället har möjlighetatt ingripa vid missbrukatt av
förskrivningsrätten.

Man kan i det här sammanhanget tala olika missbruk.typer Enom av
form felaktig användning förskrivningsrätten är förskrivarennärav av
skriver beroendeframkallande läkemedel eller teknisk sprit till egen an-
vändning i sådan grad kan talaatt missbruk jämställt medettman om
sjukdom och detta gått över förskrivarensatt förmågaut nöjaktigtatt
utöva sitt yrke och i fallså blir bestämmelserna i 15 första§ stycket 2.
tillsynslagen aktuella. Men kan också handlandet miss-ettman se som
bruk förskrivningsrätten. Detta saknar emellertid betydelse iav föreva-
rande sammanhang. Om den legitimerade mister sin legitimation mister
han samtidigt sin förskrivningsrätt, eftersom denna principiellt ñrut-
sätter innehav legitimation.av

En missbruk förskrivningsrättentyp den situationenannan av av avser
syftet är förseatt med narkotiskaatt eller alkoholhaltigaannan preparat

för dennes eventuella missbruk. läkareAtt skriver sådana läkeme-uten
del är i och för sig ingenting onormalt eller klandervärt, eftersom dessa
medel ingår i den arsenal läkemedel läkaren har till sitt förfo-av som
gande för bota eller lindra sjukdom.att Det vållar problem är närsom
vederbörande förskriver för medvetet elleratt omedvetet tillgodose an-

beroende narkotika eller alkohol. sinaI värsta formernans kan detav
fråga utnyttjandeett rent beroendevara sådana sub-om av annans av

Den gör sigstanser. skyldig till sådana överförskrivningar behöversom
inte olämpligatt utöva sitt yrke i övrigt.vara att Däremotanse som
måste samhället ha möjlighet vidta åtgärder riktaratt sig denmotsom
förskrivningsrätten.

Handläggningen förskrivningsärendena är nämnts iav stort settsom
densamma gäller för delegitimeringsärendena. Sålunda förutsätts detsom
bl.a. socialstyrelsen elleratt JO eller JK skall hos HSAN göra anmälan

fall missbruk förskrivningsrätten ochom yrkandeav be-av avge om
gränsningar denna rätt i det enskilda fallet. HSAN kan sålunda inteav

officio heller ärenden dennata tillex prövning. Någontyp rättupp av
för ansvarsnämnden fatta beslut interimistiskatt återkallelse ellerom
begränsning förskrivningsrätten föreligger såsom tidigare nämnts förav
närvarande inte.

Tillsynsutredningen har från HSAN erhållit följande uppgifter om
antalet ingripanden nämnden avseende beslut begränsningav om av
förskrivningsrätten under tiden 1980-07-01 1989-12-31-



SOU 199163 behörighetsfágørVissa

Beslut inskränkning förskriva teknisk spriträtten attom av
År Läkare Tandläkare Veterinärer

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Summa 15

inskränkningarBeslut förskriva narkotiskarätten attom av prepa-
rat

År Läkare Tandläkare Veterinärer

1980 l 1 0
198l 4 0 O
1982 9 l 0
1983 1l 3 0
1984 7 0 0
1985 2 1 0
1986 6 0 1
1987 l 1 0 O
1988 10 0 1
1989 7 0 0

Summa 68 6 2 76

Under tidsperiod hade läkare återfått17 sin förskrivarätt attsamma nar-
kotiska preparat.

kundeSom sigvänta visar dessa uppgifter antalet överförskriv-attman
ningar narkotiska betydligtär större än beträffande tekniskpreparatav
sprit. Totalt kan antalet beslut begränsning ñrskrivningsrät-sett om av

relativt litet, i genomsnitt mindre än 10 år. Detten ärsynas vara per
emellertid långt ifrån säkert dessa siffror återspeglar verkligheten.att
För komma åt mörkertalet och allt bekämpapå sätt överförskrivning-att

sådana läkemedel och substanser det här frågaär ochen av som om som
ofta leder till mycket tragiska konsekvenser för brukarna och deras fa-
miljer, måste Socialstyrelsens tillsyn förskrivningenöver narkotiskaav
och alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit möjligt effekti-görasom

ledSom i samhällets möjligheter överförskrivningar-ett att stoppavare.
föreslår tillsynsutredningen ansvarsnämnden tilläggs befogenhetattna
fatta interimistiska beslut också begränsning ñrskrivningsrät-att om av
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Med tanke på sådant beslut också innebär väsentlig in-ten. att ett en
skränkning den förskrivandes möjligheter sitt yrke,utöva måsteattav
emellertid också detta interimistiska förfarande för de allvarli-reserveras

fall, i vilka det nödvändigt snabbtär kunna ingripandegöraatt ettga
från samhällets sida för få verksamheten.påatt stopp

Tillsynsutredningen förslår ansvarsnämndens befogenhet i ären-att att
den missbruk förskrivningsrätten fatta interimistiska beslut skallom av
omfatta också veterinärers missbruk denna behörighet.av

Tillsynsutredningens förslag innebär ansvarsnämnden skall kunnaatt
ingripa med interimistiskt beslut i fall,sådana i vilka sannolika skälett
för misstanken viss legitimerad missbrukat sin behörighet förskri-att att

narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit.va
Tillsynsutredningen föreslår besluten interimistisk indragningatt om

eller begränsning förskrivningsrätten skall tidsbegränsade tillav vara
högst månader. Inom denna tidsrymd bör det möjligt in-attsex vara
förskaffa den utredning, krävs ñr slutligt avgörande detettsom av en-
skilda ärendet. dettaOm inte skulle visa sig möjligt, bör interimistis-det
ka beslutets giltighet kunna förlängas till omfatta ytterligare högstatt sex
månader.

Bestämmelserna inskränkningar i förskrivningsrätten ärom som
förnämnts närvarande intagna i narkotikaförordningen i förord-resp.

ningen försäljning från apotek alkoholhaltiga läkemedel ochom av
teknisk sprit Enligt tillsynsutredningens mening bör alla ñr hälso-m. m.
och sjukvårdspersonalen gällande regler behörighetsinskränkningarom

samlade i och författning, lämpligen i tillsynslagen.vara en samma
Utredningen föreslår därför bestämmelserna i 6 § 2 andraatt mom
stycket narkotikaförordningen och de i förordningen5 § försäljningom
från apotek alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit skallav m.m.,
upphävas. I stället införs i tillsynslagen definitiva beslut17 §en ny om
i sådana missbruksârenden och med föreskrifter18 § inter-en ny om
imistiska beslut i sammanhanget. Utredningen förslår det i nyssnämn-att
da förordningar införs bestämmelser, beträffande ifrågavarandesom
missbruksfrågor hänvisar till de föreslagna bestämmelserna i till-nu
synslagen. För det skall helt klarlagt förevaran-veterinärer iatt attvara
de hänseende också omfattas tillsynslagen föreslår utredningenav
dessutom bestämmelse härom införs i den föreslagna §1att en nya
tillsynslagen.

Utredningen har uppmärksammat ytterligare problem i dettaett sam-
manhang. defmitvtEtt eller interimistiskt beslut indragning ellerom av
begränsning i förskrivningsrätten räcker inte för förskrivningaratt som
läkaren, tandläkaren eller veterinären gjort före dagen för beslutet,
expedieras på apotek efter denna dag. För förhindra detta ochatt an-
tedateringar föreslår utredningen i i tillsynsla-19 §recept attav nyen

föreskrift narkotiskt eller alkoholhaltigt läkemedel ellerattgen ges om
teknisk sprit, förskrivits förskrivningsrättnågon, sådanasom av vars av
medel dragits in eller eljest begränsas definitivt eller interimistiskt- -
inte får utlämnas från apotek.

Tillsynsutredningen föreslår beslut interimistisk indragningatt om av
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omedelbar verkställig-skall iförskrivningsrätten, gåbegränsning ieller
het.

interimis-återkallahelst kanHSAN närskall tilläggas ettDet att som
indragning ellerdelegitimering ellergällersig dettatiskt beslut, avvare

förskrivningsrätten.ibegränsning

ibestämmelserna17.5 Tilläm ligheten nuva-av
8 tillsynslagen§rande

legitimationåterkallelseskall reglernatillsynslagenEnligt §18 avom
ochyrke inom hälso-behörighet utövaockså i frågagälla attom annan

bestämmelserna ilogisk följdstadgande ärsjukvården. Detta aven
synpunkter bordeenkel. dessaFrånFormuleringen 18 § är§§.15-17 av

emellertidtillämpa den. harsvårigheter Detföreligga någradet inte att
detavsedda ochinte blivit debestämmelsernaeffektenvisat sig attatt av

svårighetertillämpningen. Dessai praktiskasvårigheter denfinns stora
tillämplighet. Enbestämmelsernasförutsättningarna förligger i själva

tidsbegränsade.behörigheter ärifrågavarandeförutsättning ärsådan att
till-detkonsekvensförutsättning ärsådanEn system, somavenannan

fallet.i det enskildañrordnandebehörighetför meddelandelämpas av
behörig-fullständighet deinte medproposition 1978791220I anges

tidsbegränsade behörig-deenbarthär gäller. Där nämnsdetheter som
sid. 53. I 8 §och tandläkareyrke läkare prop.heterna utövaatt som

barn-behörig yrkeden är utövabehörighetslagen föreskrivs attatt som
för yrket ellerhar legitimationtandläkare,morska, läkare eller somsom

förordnandebehörig-sådanayrket. Det ärsärskilt förordnats utövaatt
barnmorskor med sådanOcksåtillsynslagen.i 18 §heter som avses

paragraf.bestämmelserna i dennaomfattasbehörighet måste av
behörighetgrundarde förordnanden,påpekats är attSom somovan

sådantför vilkentidsbegränsade. Dendet frågadet yrke ärutöva ettom
yrke endastbehörighet för utövandeförordnande utfärdas äger av resp.

inte heller änAvsikten är någonförordnandetunder den tid annanavser.
dylikaMöjligheten utfärdatillfällig.behörigheten skallden attatt vara

situationersikte huvudsakligen på tvåtillkommit medförordnanden har
allmäntjänstgöring utgör,utbildningden praktiskamöjliggöraatt som

läkare ellererhållande legitimationförutsättning förvilket är somaven
distriktsläkar-vikariat tjänstfullgöra kortare på Lex.tandläkare och att

Förordnanden på AT-legitimerad inte finns tillgå.tjänster, då någon att
AT-tjänst-tid självaför längre änutfärdas principiellt intetjänster

omfattar dvs. i princip 2 år.göringen
ordinariedär tjänstensvakanta ellertjänster ärFörordnanden på som

beroendelängre eller kortare, påbådeinnehavare tjänstledig kanär vara
svårigheter fåeller mindrestörreolika omständigheter att tagLex.som

innehavarensden ordinarieeller längdenvikarier påkompetentapå av
vederbörande sjukvårds-förutsattemellertidtjänstledighet. Det är att

fä tjänstenförmöjligt görahuvudman skall allt det ärgöra att attsom
tillfälligtvis med åtminstoneellerordinarie innehavarebesatt med en
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legitimerad Det skall påpekas förordnandebehörig läkareperson. att och
tandläkare i enlighet med 6 § första stycket behörighetslagen inte får
bedriva enskild läkar- tandläkarverksamhet.resp.

Man torde med fog kunna hävda, förordnandebehörighetatt ien
allmänhet inte sträcker sig över längre tid än år.tre

Enligt 6 § andra stycket behörighetslagen ankommer det på socialsty-
relsen meddela sådana förordnandenatt medför behörighet utövaattsom
yrke. Styrelsen äger emellertid rätt bemyndiga hälso-att och sjukvårds-
nämnder m.fl. själva meddela sådanaatt förordnanden. Socialstyrelsen
har med utnyttjande sistnämnda möjlighet utfärdat omfattandeav gene-
rella bemyndiganden främst de landstingskommunala sjukvårdshuvud-
männen.

Bestämmelserna i 18 tillsynslagen§ innebär anmälan skallatt göras av
socialstyrelsen i vissa fall kan också JO eller JK göra anmälan om
återkallelse på någon de grunder i 15 § tillsynslagen.av som anges
Även förordnanden läkarundersökning enligt tillsynslagen16 § ochom
därmed kombinerad interimistiskt återkallande behörigheten kan ock-av
så bli aktuell, liksom frågan indragning eller begränsningar iom av
förskrivningsråtten.

Om betänker ärende återkallelseatt ett legitimationman medom av -utredning i socialstyrelsen, anmälan till HSAN, ytterligare utredning i
HSAN fram till dess beslut föreligger regelmässigt räknat imen un--
derkant minst år i anspråk,tar detett är inte orealistiskt tänka sigatt att
beslutet i fall återkallelseett förordnandebehörighet kommerom av att
föreligga först efter förordnandetidens slut. Det kan sålunda inträffa att

förordnandebehörig, behörighet varit föremål fören HSANs pröv-vars
ning, hinner med skaffa förordnandeatt hosett nytt någon sjuk-amian
vårdshuvudman innan I-ISANs beslut i behörighetsärendet fattats. Det
måste också påpekas, beslut återkallelseatt ett förordnandebe-om om av
hörighet föreligger, finns inget formellt hinder för förordnan-att ett nytt
de utfärdas. Under sådana omständigheter kan frågas bestämmelser-om

i 18 § tillsynslagen är meningsfulla.na
finnsDet emellertid skäl talar för bestämmelserna bör bibehål-attsom

las. Ett sådant skäl är den centrala tillsynsmyndigheten,att socialstyrel-
förfarandet får kännedomsen, genom lämplighet förom personer, vars

det yrke vederbörande utbildar sig till ifrågasatts, kunskap sty-en som
relsen sedan kan väga in i sin bedömning, när frågan legitimationom
eventuellt blir aktuell.

Tillsynsutredningen har efter ingående diskussioner inom utredningen
funnit övervägande skälatt talar för bestämmelserna iatt nuvarande
18 tillsynslagen§ upphävs. Såvitt utredningen har sig bekant har de
aldrig tillämpats i praktiken. De problem i förevarande sammanhangav
aktuell missbrukart, förskrivningsrättent.ex. eller ådagalagdav uppen-
bar olämplighet för yrket kan lösas den sjukvårdshuvudmanattgenom

utfärdat det behörighetsgnmdade förordnandetsom avbryter detta. Den-
åtgärd bör kombineras med vederbörande sjukvårdshuvudmanna att

upplyser socialstyrelsen beslutet och styrelsen efter vederbörligattom
utredning beträffande den berörde yrkesutövaren återtar sitt generella
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bemyndigande till sjukvårdshuvudmännen meddela behörighets-attom
grundande förordnande, innebärande styrelsen med avseende justatt
den i fortsättningen själv utfärdar sådant förordnande.personen

Tillsynsutredningen föreslår sålunda bestämmelserna i nuvarandeatt
tillsynslagen18 § upphör gälla.att
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anmälarebehöriga18 Kretsen

frågortillsynslagen skallstycketförstai 24 §bestämmelsernaEnligt om
socialstyrel-anmälanansvarsnämnden pådisciplinansvar tas avavupp

själv kanpatienten inteeller,gällersakenden patienteller omsomsen
tredjeparagrafensEnligtanhörig till honom.anmäla saken, näraen
såda-till nämndenanmälangöraoch JK rätthar också JOstycke att om

frågor.na
behörigaföreslagit kretseni avsnitt 9.3.3Tillsynsutredningen har att
avliden,tillpatient ellernärstående tillmedskall utökasanmälare enen
här tillhänvisarUtredningensjälv.närståendedensaken angårom

tillsynsutredningenvillavsnitt. Härutövernyssnämndaframställningen i
anmälningar,tillfår ledaanmälningsrätt intedenna attbetona att som

kverulans,allmänuttryck förellerbagateller äruppenbarligen gäller
den sakfordrasfall kunnabör i dessaHSAN. Det attmåste tas upp av

sjukvårds-hålso- ochstrid med förhandling iskallanmälan rör avse en
intresse.allmäntföreskrifter eller eljestpersonal gällande avvara

sjukvårds-ochuttalat hälso-tillsynsutredningenavsnitt har9.3.1 attl
vidbestämmelsertillsynslagensenligtomfattaspersonalen ansvarav

patientklart, denheltutlåtanden. Det stårutfärdande intyg och ettattav
anmälan till HSAN,har görautlåtande gäller, rättellerintyg attett om

i strid med dedärvid förfarithandlingenutfärdatdenhan attanser som
föreskrifterna, närmastgällandeutlåtandenochavfattande intygför av

förekommeri Det198125 änmet.socialstyrelsens föreskrifter SOSFS
ellerläkareutfärdasutlåtanden,elleremellertid intyg Lex.att av ensom

tredjeuppgifterinnehållervårdnadsärenden,exempelvis ipsykolog, om
personligaeller andrahälsotillstånddennesbedömningaroch omman

omdömeni intyg fälltintygsutfärdarehar häntförhållanden. Det att om
haandrahandsuppgifter,grundvaltredje helt på utan att ensavman

Endast ivederbörande.undersöktpersonligenmindreträffat denne än
fall näraeller i vissapatient självvederbörandefalletdet att en an--

enskildanmälanHSAN påanmälare harhörig till denne är att per-av-
särskilda skäl föreligger,disciplinansvar. Dåfrågor t.ex.ta omuppson

gjort uttalandenutlåtandeellerutfärdat intygdendå ettett omsom
dennefällt omdömeneller eljesttillräcklig grundtredje utan omman

bör tredjesaklig grund,och kravobjektivitet påiakttagandeutan manav
för prövning intygsut-till HSANanmälantillerkännas görarätt att av

påpekas HSANskallhänseende. Deti dettafárdarens disciplinansvar att
kammarrät-fall prövning ochavsedda tillhäri praxis tagitredan attupp

emellertid dettaTillsynsutredningenförfarandet.godtagit attten anser
bestäm-föreslår därförochuttryck i lagentill direktbör komma att en
tillsyns-26 §tillsynsutredningen föreslagnainförs i denmelse härom av
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lagen.
Enligt 24 § andra stycket tillsynslagen ansvarsnämndentar behö-upp

righetsfrågor rör hälso- och sjukvårdspersonal på anmälansom av so-
cialstyrelsen eller på ansökan den saken gäller. Det sålundaär härav
fråga delegitimeringsärendent.ex. och ärenden inskränkningom iom
viss yrkesutövares förskrivningsrätt. Sådana frågor nämnden ocksåtar

på anmälan JO och JK dock med undantag förupp frågor återkal-av om
lelse legitimation på grundval den legitimerades sjukdomav ellerav
liknande omständighet.

Tillsynsutredningen har i det föregående diskuterat frågan läkeme-om
delsverkets och rättsmedicinalverkets tillsynsfunktioner och därvid före-
slagit hälso- och sjukvårdspersonalatt inom dessa myndigheters ansvars-
områden i sin yrkesutövning, i den mån denna omfattas tillsynslagen,av
skall stå under socialstyrelsens tillsyn. Enligt tillsynsutredningens me-
ning bör, såsom framgår vad utredningen tidigare ñreslagit, varkenav
läkemedelsverket eller rättsmedicinalverket tillerkännas självständig
anmälningsrätt till HSAN avsnittse 1l.2.4 11.2.9.resp.

Vad beträffar frågan skall äga rätt till HSAN anmälaattom vem som
fall avseende veterinärs missbruk förskrivningsrätten finns möjlig-av tre
heter, nämligen anmälningsrätten tillerkännsatt socialstyrelsen, läkeme-
delsverket eller jordbruksverk.statens Med utgångspunkt i socialstyrel-

och läkemedelsverkets ansvarsområden kan följandesens anföras. So-
cialstyrelsen har, när det gäller tillsynen läkemedelsområdet,på att svara
för läkemedlen användsatt på för patienterna betryggandeett sätt. Häri
ingår bl.a. hälso- och sjukvårdspersonalens, alltså även apotekspersona-
lens, hantering läkemedel och teknisk sprit Läkemedelsverketav åm.m.
sin sida har kontrollera ochatt utöva tillsyn över läkemedelsprodukter-

kvalitet och säkerhet. Jordbruksverket har tillsynennas över veterinärer-
yrkesutövning. Det för de verken tänkbaranas tre intres-gemensamma
i detta sammanhangset, är angelägenheten komma till rättaatt medav

överñrskrivningar narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller tek-av
nisk sprit. En möjlighet härtill är till HSAN anmäla fallatt missbrukav

ñrskrivningsrätten för nämndens prövning. Rättenav göra sådanatt
anmälan ligger, då veterinärer berörs, inom och de trevar en av myn-
digheternas intresseñr. Socialstyrelsen äger behörighet göra anmälanatt
till HSAN, bl.a. då fråga är någon tillhöratt hälso- och sjuk-om som
vårdspersonalen missbrukat sin förskrivningsrätt. Att styrelsen skulle

behörig inge anmälan till HSAN i fallatt dåvara veterinär missbrukat
sin förskrivningsrätt framgår varken tillsynslagen eller förarbetena tillav
denna lag. Sådana frågor emellertid för närvarandetas HSAN påupp av
anmälan socialstyrelsen. Det ligger nära till hands detta för-av att se
hållande konsekvens det grundläggandeatt missbruksproble-som en av

är detsamma oberoendemet den missbrukar förskrivnings-av om som
rätten är läkare, tandläkare eller veterinär. För den skull kan det ligga i
socialstyrelsens intresse få så heltäckandeatt bild detta missbruken av

möjligt. Styrelsen behöver emellertid inte själv ingesom anmälan till
HSAN för få del innehållet iatt nämndens slutliga beslut. Kommerav
härtill ärenden missbrukandeatt veterinärer är mycket ca 3 96om
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och de inte understår socialstyrelsens tillsyn i sin yrkesutövning.att
Styrelsen saknar därför befogenhet utfärda för dem gällande före-att
skrifter allmännaoch råd. finns sålundaDet inga egentliga motiv för
befogenhetenför socialstyrelsen göra anmälan till HSAN beträffandeatt
fall dessa yrkesutövares missbruk förskrivningsrätten.av av

högre grad saknasI än bärande skäl för tillägga läkemedelsverketsatt
denna befogenhet, eftersom missbruket inte berör produkternas säkerhet
och kvalitet, möjligen verkets åliggande följa förskrivningen ochattmen
förbrukningen läkemedel faktum,det verket för desamt attav svarar
gällande receptföreskriftema LVFS 199027.

Användningen läkemedel och teknisk sprit vid behandlingenav av
sjukdomar och skador djurpå är betydelse istörsta veterinärverksam-av
heten. Hur veterinårema utövar sin förskrivningsrätt är för den skull en
för jordbruksverket central fråga i dess tillsyn veterinäremasöver yrkes-
utövning. Då socialstyrelsen och läkemedelsverket endast isagtsom
mindre grad berörs veterinärers missbruk förskrivningsrätten före-av av
slår tillsynsutredningen jordbruksverk tillerkänns självrättatt statens att
till HSAN anmäla sådana fall. Utredningen förutsätter de myndig-att tre
heterna samverkar så jordbruksverket från socialstyrelsen ocht.ex. att
läkemedelsverket erhåller de upplysningar jordbruksverket behöver för

kunna använda befogenheten i förekommande fall.att
Tillsynsutredningen föreslår, konsekvens sistnämnda förslag,som av

jordbruksverk får föra talan ansvarsnämndens beslut iatt statens mot
frågor rör veterinärs missbruk förskrivningsrätten och jord-attsom av
bruksverket skall yrkesutövarens i sådant ärende, detmotpartvara om
överklagats till kammarrätten eller ärendet förts vidare till regerings-om
rätten.
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Kostnadsbedömning19

tillämpnings-tillsynslagensbl.a.förslag innebärTillsynsutredningens att
vissamedför också smärreomfattningbegränsadområde utvidgas i men

område.inskränkningar dettaav
detillsynen överlöpande medicinskadenförslagUtredningens attom

socialstyrelsen,åliggaskallframdeles enbartenskilda vårdhemmen
ocksåstället föriregionala enheter,enkannerligen styrelsens nusom

ställer ökade kravfrämstförändring,torde denlänsstyrelserna, somvara
skulleytterligarevilkaExaktstyrelsenspå resurser, somresurser.

kostnader förvilkauppgift ochfullgörandet dennaför stats-krävas av
slutñrtdåböra beräknas,förenade tordeskulleverket, manvarasom

vårdhemenskildastadgan 197088den översyn son1m.m.,omav
stadganbetingadärpåbörjas. Denna översynkort skall attinom av
aktuelladenutvecklingen inominteinnehåller regler, motsvararsom

inriktning ändelvisvårdhem medmed bl.a.sektorn typer annanavnya
bedöma vilkenmöjlighetnärvarandesålunda ñrsaknastidigare. Det att
vårdhemsstad-för vilkamedicinsk personal,verksamhet ochmedicinsk

förutsätt-verksamhet, alltdennaomfattningenskall gälla, och avgan
Åför tillsynen.fordrasdimensioneringen deförningar somav resurser,

tilltillgånglänsstyrelserna intelägesidan har i dagensandra egen
enskildanuvarandedebedriva tillsynen övermedicinsk expertis för att

härvidlagtillsynsutredningens förslagvårdhemmen. Därför är att se som
vårdhemsstadgan över.sikt, dvs. till dessmöjlig kortlösning på settsen

skall omfattaocksåtillsynslagenförslagTillsynsutredningens attom
omhändertagandethandlande vidsjukvårdspersonalenshälso- och av

och avlidnanärstående till patienterbemötandetavlidna och samt attav
brister ifrågorskulle hautredningen förordat, HSAN att taatt omupp

utredningensenligtnärstående kommerhandlande anmälanpådetta av
tillärendeflödetbetydande ökningmedförabedömning inte någonatt av

utred-haranledningen till HSANdenresurstillskottHSAN. Något av
därför beräknat.ningen inte

HSAN,ordförande hosmed fyraUtredningens förslag att systemetom
föreslog i sinStatskontoretmed vadskall överensstämmelse rapporti-

viceordförande ochmedordningutbytasHSAN-88 mot enenen-
beräknarheltidsanställd,skallordförandenordförande, varavarav

för räknat. Häremot000 kr. årmedföra kostnad 750styrelsen aven
ordförandeför fyrakostnadernade nuvarandeskall bortfalletvägas av
nämndensmed vidarbetet tvåkande vinster göras attsamt genomsom

ochhandläggningstidordförande innebär kortarekansli tjänstgörande en
fastare praxis.
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Specialmotivering

Förslaget till ändringar i 1980100lagen till-om
hälso- sjukvårdspersonalenöver och m.fl.syn

1 § Denna lag gäller tillsynen hälso- sjukvårdspersona-över och
len i dess yrkesutövning inom hälso- och sjukvården,

vid undersökning, vård och behandling patienter,av
2. vid omhändertagande och undersökning avlidna,av

vid bemötande närstående till patienter eller avlidna i fallav
när närstående bestämmelse lagi eller förordning ärgenom
patientens eller den avlidnes ställföreträdare eller på något annat

harsätt liknande ställning samten
4. vid forskning.

I 17-19 finns§§ bestämmelser inskränkning i veterinärersom
behörighet ñrskriva narkotiska och alkoholhaltiga läkemedelatt
och teknisk sprit.

Enligt tillsynsutredningens mening innebär det förhållandet denatt
enskilde yrkesutövaren tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen inte att
denne i all sin yrkesutövning omfattas tillsynslagens bestämmelserav

disciplinansvar. Endast då yrkesutövningen inomäger någotom rum av
de uppgiftsområden i denna paragraf kan disciplinansvaret isom anges
förekommande fall enligtprövas denna lag.

detNär i paragrafens inledning lagen gäller tillsynen överattanges
hälso- och sjukvårdspersonalens handlande i dess yrkesutövning inom
hdlso- och sjukvården innebär detta inte begränsning till yrkesverk-en
samhet arbetstidpå knuten till yrkesutövarens arbetsplats. Närhelst och
varhelst hälso- och sjukvårdspersonal utövar sitt yrke inom denågot av
i paragrafen angivna uppgiftsomrädena omfattas personalen tillsyns-av
lagen. För lagens tillämplighet krävs inte yrkesutövaren utför denatt
yrkesuppgift, fråga är, ersättning.motvarom

Första stycket

Första punkten. Enligt proposition 1978792220 samhällets tillsynom
över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. specialmotivering 39s.
avsågs med hälso- och sjukvård i det sammanhanget den individuellt
inriktade vården till förebyggande, uppspårande, utredning eller behand-
ling sjukdom, skada kroppsfeleller vård i samband med barns-samtav
börd. Vidare för hänföras till patientvård i lagensatt attangavs
mening skall det finnas vård individeråtett attansvar ge en grupp av
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behov däravnär uppkommer. Patientvården skulle individinriktad.vara
Tillsynsutredningen har inte funnit någon anledning till ändra dennaatt
princip.

Tillsynslagen utformades ursprungligen bakgrund bl.a. be-mot av
stämmelserna i 1962 års sjukvårdslag. lagDenna 1982årersattes av nu
gällande hälso- och sjukvårdslag 1982763 HSL. Enligt denna lag-

med hälso- och sjukvård åtgärder för medicinskt förebygga,attavses
utreda och behandla sjukdomar och skador. enda principiellaDen
skillnaden mellan dessa båda lagar i förevarande hänseende ligger i den
omständigheten medan 1962 års sjukvårdslag endast avsåg sjukvårdatt
gäller HSL både förebyggande vård hälsovård och sjukvård.

Utredningen har analyserat begreppet individinriktad patientvård, dess
innebörd konsekvenser.och

Med patient varje enskild i varje kontakt denne har medavses person
hälso- och sjukvården för sin hälsas skull. Hälso- och sjukvården är
här liktydigt inte bara med hälso- och sjukvårdsverksamheten sådansom

innefattar också kontakten med varje utövare vårdyrke iutan av en
konsultations- eller behandlingssituation eller liknande. Varje sådan
kontakt enskild har för sin hälsas skull medför den enskildeattsom en
enligt lagen är patient.att anse som

Med patientvárd inte bara alla sjukvårdsåtgärder, utförsavses som
direkt kroppsundersökningar,Lex. kirurgiska ingrepp, medicinering,
omvårdnadsåtgärder, rådgivning till patienten och indirekt labo-t.ex.
ratorieanalyser från patienter och bedömning röntgenbilderav prov av
i förhållande till den enskilde patienten i samband med utredning, vård
och behandling sjukdom, skada eller kroppsfel Hit hör ocksåav osv.
alla .sjukvårdsåtgärder företas förhållandei till individ ellersom en

individer i syfte förebygga eller sjukdomaruppspåra och andraattgrupp
orsaker till ohälsa it.ex. arbetsmiljön liksom alla hälsoundersökningar,

orsaken härtill exempelvis är behovet kartläggningoavsett om av av
förekomsten viss sjukdom inom viss population eller denattav en
enskilde hälsoundersökninggenomgår för besked sittatten om
hälsotillstånd eller för erhålla läkarintyg, krävs föratt att Lex.som en
anställning, utfå körkort eller erhålla förtidspension.

Det skall särskilt påpekas, de psykiatriska undersökningar ochatt
kroppsundersökningar, utförs i den rättspsykiatriska undersöknings-som
verksamheten, innefattas i begreppet patientvård. Detta gäller också
patientundersökningar, utförs inom rättsmedicinen. Laboratorieana-som
lyser utförs i den rättskemiska verksamheten ocksåär attsom anse som
patientvård i den sådanmån analys betydelse för undersökning,ären av
vård eller behandling viss patient i hälso- och sjukvården.av

patientvårdsbegreppetI ingår också arbetsuppgifter, inte är attsom
beteckna vård eller behandling i bokstavlig bemärkelsesom men som

förutsättningutgör för vård- och behandlingsarbetet. gäller uppgif-Detta
sådana föra patientjournaler och hantera och förvara demter att attsom

betryggandepå sätt, för läkemedelsförrådet vård-påett att attsvara en
enhet hålls i föreskrivet skick och den medicintekniska utrustningenatt

installeradär och underhålls sådant fungerar för sittpå sätt den välatt
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sjukvård-ochhälso-förbetydelseuppgifterAndraändamål.avsedda av
vården ärisäkerhetochtrygghet t.ex.och patienternaskvalitetens

behandlingsrutiner,vårdenhetsnivåfastställandeoch påutformande av
individuella,generella ellerbedrivandeför vårdarbetetsdirektixandra

ellernyanställdahandledningarbetsuppgifter ochfördelning avav
uppgifterexempel påärvårdenhet. Dettastuderande vid om-somen

uppgifter,ocksåHit hörtillsynslagen.ibestämmelsemafattas somav
derasi dennaklinikföreståndareochchefsöverläkareåligger t.ex.

patientsäkerhet.vårdkvalitet ochförbetydelseoch äregenskap avsom
uppgifter iadministrativaderastillsynslagen inteomfattarDäremot

sjukvårdshuvudman.vederbörandetillförhållande
vadbetona,tillsynsutredningen attpatientjournaler villbeträffarVad

kontrolleraförbådebetydelsejournal har atti sådanskrivs storensom
beprövad erfaren-ochvetenskapmedöverensstämmelseivården ståratt

Patien-möjliga sätt.bästafullföljas påskall kunnavårdenoch förhet att
sinkopiaeller fåfå läsaintresseberättigathadärför attkan avettten av
börtill patientenutlämnatsjournalen inteKlagomål överjournal. att

personalgäller ocksåansvarsnämnden. Dettaprövasdärför kunna omav
behandlingenförhalarjoumalarkiveller motsv.sjukhusets av enpå

journal.utfåbegäran attom
Även behandlingenochför vårdenbetydelsesekretesfrågorna har av

personligaandraellerhälsotillståndpatientsUppgifterpatienten. enom
detlämnasintesekretesslagen ut,kap. §förhållanden får enligt 7 l om

denneeller någonpatientenförtilllederdetta inteklartstårinte att men
frågadettaärlämnatslikväl hauppgiftersådana utnärstående. Skulle en

nämnden.bör kunna prövas avsom
utlåtanden röran-ochintygutfärdandeocksåhörpatientvårdenTill av
försäkringskassasñrutfärdasrättsintyg, intygpatienter t.ex.de som

ellerandra intygochsjukpenningtillpatientens råttbedömande av
Även situa-sådanihälsotillstånd berörs.utlåtanden, i vilka någons en
anledningläkarintyg ifå t.ex.begärden enskildetion att ett enavatt

intygs-denomfattassjukdom,för vissbehandlingtidigare genomgången
moti-den allmännaframgårtillsynslagen. Somskrivande läkaren avav

utlåtandeellertolka intyghardenomfattas däremot ettattveringen som
till vilkendenhärifrån är, närundantagtillsynslagen. Ettdärvid inte av

riktadbehandling ärfortsattaför patientensremisshandlingen Lex. en
avsikten ärochsjukvårdspersonalen attochhälso-tillhörtill någon som

tillförhållandeisjukvårdsåtgärderhälso- ochfortsattavidaskalldenne
patienten.

omfattartillsynslagenenligtajukvårdspersonalsHälso- och ansvar
utlåtandenochi intygbedömningaruttalanden ochockså annanom

patient.vederbörandeänperson
kan intemassmedierirådgivningsjxkvårdspersonalsHälso- och anses

iintedärföringårochmeningtillsynslagensindividirriktade isom
bestämmelserlagensomfattas inteochpatientvårduppgiftsområdet av

massmediernauttalanden iomfattasVidaredisciplinaisvar. avom
HSAN. Frågoridärför inte prövaskanochtryckfrihetslagstiftningen

under-försjukvårdspersonalochhälso-ersättning åtpatientskring
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sökning, vård, behandling, uttärdande intyg och liknande kan hellerav
inte prövas HSAN. I regel är detta fråga för vederbörande allmän-av en

försäkringskassa. Undantag finns dock, tandläkare inte ina t.ex. om en
överensstämmelse föreskrifternamed i tandvårdslagen i förväg upplyser
patienten de med viss tandvård förenade kostnaderna för denne.om

Kortfattat kan sägas allt det arbete utförsatt hälso- och sjuk-som av
vårdspersonal, direkt eller indirekt i förhållande till patient,en en grupp

patienter och består i utrednings-, vård- och behandlingsåtgärderav som
och åtgärder, utförs för tillgodose kraven på vårdatt godsom en av
kvalitet och på trygghet och säkerhet för patienterna, ingår i den individ-
inriktade patientvården.

Till uppgiftsornrådet patientvård hör liksom också den individrelate-nu
rade förebyggande verksamheten, hälso- och sjukvården inomt.ex.
företagshälsovården och Skolhälsovården. skallHär dock anmärkas att
övervakning och kontroll arbetsplatsers och skollokalers ändamålsen-av
lighet från hälsosynpunkt inte kan räknas till uppgifter, är förenadesom
med sådant kan göras gällande enligt tillsynslagens regler.ansvar, som

Andra punkten. Bestämmelsen innebär utvidgning tillsynslagensen av
tillämpningsområde.

tillsynslagenAtt omfattar hälso- och sjukvårdspersonalens omhändena-
gande avlidna anknyter till tillsynsutredningens förslag denav attom
kommunala sjukvårdens huvudmän skall åläggas i HSL införd skyl-en
dighet omhänderta avlidna tillatt dess bisättning och begravning kan äga

Bestämmelserna härom följs dessutom med härvid anpassadrum. upp en
komplettering föreskrifterna i denna lag hälso- och sjukvårdsper-av om
sonalens åligganden 6 §.

Omhändertagandet dem avlidit på allmän sjukvårdsinrätt-avser som en
ning eller efter döden för undersökning införts till sådan in-som en
rättning. Vidare omfattar det dem avlidit inom den primärkommu-som
nala hälso- och sjukvården, då den döde avlidit i sitt boende i sådan
boendeform eller bostad i 20 § andra stycket och 21 § tredjesom avses
stycket socialtjänstlagen 1980620 i dess lydelse enligt lag 1990 1403.
Bestämmelsen gäller också hälso- och sjukvårdspersonalen i enskild
sluten vård i den utsträckning avlidna omhändertas i denna vårdverksam-
het.

Detta omhändertagande innefattar de sedvanliga åtgärderna i samband
med dödsfall inträffaratt ett på sjukvårdsinrättning iordningställandeen

den avlidne, erforderliga kontakter med den dödes närstående, till-av
fälligt tillvaratagande den avlidnes tillhörigheter, förvaring denav av
avlidne i avvaktan bisättningpå och begravning. Till omhändertagandet
räknas också administrativa uppgifter såsom utfärda dödsbevis ochatt
dödsorsaksintyg och avslutande den över den avlidne förda sjukjour-av
nalen. Däremot omfattar omhändertagandet inte sådana åtgärder som
regelmässigt ankommer på begravningsentreprenör, svepning ocht.ex.
balsamering den döde.av

frågaDå är omhändertagande avlidna organdonatorer innefattasom av
häri de åtgärder, utförs innan det donerade krop-som organet tas ut ur

för detta skall i bästaatt möjliga skick för sittpen transplantations-vara
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ändamål cirkulationsuppehållandet.ex. åtgärder, ingreppet i den dödes
kropp och återställandet kroppen efter ingreppet, i sammanhangetav
nödvändiga den avlidne och erforderliga kontaktertransporter medav
vederbörande närstående till den avlidne.

Med undersökning avlidna obduktioner enligt obduktions-av avses
lagen 1975 s.k.191, kliniska obduktioner och rättsmedicinska under-
sökningar. I bestämningen innefattas sådana handlingar intyg,t.ex.
utlåtanden och protokoll upprättas i anledning sådana förrätt-som av
ningar.

Tillsynsutredningens förslag i förevarande punkt kommer för hälso-
och sjukvårdspersonalens del till uttryck i utredningens förslag att
komplettera tillsynslagens bestämmelser personalens åligganden medom

föreskrift dess handlande bl.a. vid omhändertagande avlidnaen om av
inom hälso- och sjukvården.

Tredje punkten. Bestämmelserna i denna punkt enligt sinavser
ordalydelse hälso- och sjukvårdspersonalens handlande i den vanligen
förekommande situationen patienten eller anledning inteatt av en annan

kontaktbarär eller befinner sig i sådant tillstånd, han inte klart kanatt
uttrycka sin vilja eller de besvär han lider I sådana lägen kanange av.

står patienten nära patientenst.ex. make, sambo, barn,personer, som
föräldrar, syskon eller nära vän till värdefull hjälp vid vården ochvara
behandlingen patienten. De kan många lämnagånger betydelsefullaav
uppgifter patientens besvär, sjukhistoria, Önskemål i frågaom om
vården Detsamma gäller naturligtvis patientenetc. när litetär barnett

inteoch själv kan förstå sin situation. Det måste emellertid observeras
högre mognadsgrad barn destoatt uppnått större hänsyn måsteett tas

till dess upplysningar och uttryckta vilja även vad barnet uttrycktom
strider vårdnadshavarens mening.mot

Det är viktigt för vården och behandlingen patienten vårdperso-attav
nalen och patienten närstående har goda och öppna kontakter med
varandra.

Enligt 7 § andra stycket transplantationslagen 1975190 krävs med-
givande från nära anhörig, för skall från den avlidneatt ett tasorgan
för transplantationsändamål, oklarhet råder den avlidnes inställ-om om
ning härtill. Enligt 3 § obduktionslagen 1975191 får obduktion av
avliden inte företas dödsorsaken kändär och nära anhörig tillom om en
den avlidne uttalat sig det. Dessa bestämmelser exempelär på fallemot
i vilka närstående till avliden på grund bestämmelse i lagen en av en
fattar beslut i den avlidnes ställe.

Som framgår ordalydelsen i förevarande punkt krävs inte alltid attav
den närstående måste kunna härleda sin ställning patientens ellersom
den avlidnes ställföreträdare till bestämmelse i lag eller förordning.en
Det räcker patienten eller den avlidne i livstiden klart uttalat sittom
speciella förtroende för viss närstående, så det framstår helt i över-att
ensstämmelse med patientens den avlidnes vilja denne närståen-attresp.
de äger handla hanspå Ställföreträdarskapetvägnar.att kan också
grundas fullmakt.på

Fjärde punkten. viktigEn del det medicinska forskningsarbetetav
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Såvälkliniska prövningen läkemedel och andra terapier.ligger i den av
förfogande,också friska ställer sig tillpatienter inte sällan personersom

kan utföras dem. Med detförsök med läkemedel påså ett nyttatt t.ex.
blirtillsynsutredningen förespråkar,begreppet patient,synsätt på som

Ävenpatienter.också de friska försökspersonerna att omanse som
med risk för komplikationer eller uteblivnapatienterna räknamåste

inte dettaeffekter behandlingen i denna försöksverksamhet utesluterav
sjukvårdspersonalen begår fel och försummelse denhälso- och artatt av

bör HSAN.prövas avsom

Andra stycket

tillkommit för det skall klart,Bestämmelserna i detta stycke har ståatt
missbrukockså omfattar frågor gäller veterinärerstillsynslagenatt som

förskriva narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel ellersin rätt attav
teknisk sprit.

2 § i denna lagMed hälso- och sjukvårdspersonal avses
ochinnehar legitimation ñr yrke inom halso-ochvar somen

âiukvården, förvid sjukhus och andra inrättningar vårdpersonal av. allmänna eller enskilda efterdrivs detpatienter som av av
pgifter isärskilt tillstånd och där fullgör lu som avsessom

fall och därvid biträderden i meddelar vår3. annat ensom
legitimerad fullgöra uppgifteryrkesutövare att som avsesgenom
i första stycket,§

detaljhandel med läkemedel för vilkenpersonalinom sådan4.
personal inom den särskildagäl särskilda föreskrifter ocher

Apoteksbolagetgiftinformationsverksamheten bedrivs avsom
Aktiebolag,

och sjukvårdenandra yrkesutövare inom hälso-5. grup r av
föreskrift regeringen eller,skall lagen enligtattas avsom o av

socialstyrelsen.efter eringens bemyndigande,re av
.Vid lämpningen första stycket Åämställsmed legitime-av

föreskriftrad rkesutovare den enligt särskil har motsva-som
behörighet.ran e

iBestämmelserna i denna paragraf i desammaär stort sett som nuva-
rande tillsynslagen. syfte vilka1 § Deras är att somange persongrupper
tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen. Det år den enligtattnya som
dessa omfattasbestämmelser tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen av
tillsynslagens bestämmelser disciplinansvar endast, då han sittutövarom

första stycket.yrke inom uppgiftsområde, i Frågorl §som anges
rörande hälso- och sjukvårdspersonalens behörighet i olika avseenden,

förskrivnings-återkallelse legitimation och begränsningt.ex. avom av
påverkas inte härav. innebär exempelvis legitimerad,rätten Det att en
för grundvalliksom närvarande, kan förlora sin legitimation även på av

sitt handlande utanför yrkesutövningen.
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stycketFörsta

inomför yrkelegitimationsvenskinneharpunkten. DenFörsta som
sjukvårdspersona-ochsvenska hälso-tillhör densjukvårdenhälso- och

legitimeradedeomfattasanñrda,detframgårlen. Som avnyssav
yrkes-videndastdisciplinansvarbestämmelsertillsynslagens om

stycket. Attförstai §luppgiftsområdeinomutövningen angessom
begränsninglegitimation ochåterkallelsereglertillsynslagens avavom
klandretdem, dågällandekanändå görasförskrivningsrätten mot avser

meduppgiftsområden, hänger attdessautanförhandlandederas samman
tillsynsutredningensitillsynslagen3 §tillsynslagenenligtde 2 §

ochtillsynsocialstyrelsensunder attyrkesutövning stårlagförslag i sin
legitimeradesdenockså påbaseradlegitimation ärinnehavfrågan avom

legiti-kan denOlämplighetför yrket.allmänhetlämplighet i största
yrkesutövningen.utanförhandlandesittocksåådagaläggamerade genom

ibestämmelsermotsvarandetillförhållandepunkten. IAndra nuva-
tillsynsutredningensinnebärtillsynslagenstycketförstarande §1

förhållandettillanpassning attendasthänseendeformelltiförslag en
tillkomst,tillsynslagensförvid tidengälldesjukvårdslag,1962 års som

vårdinrätt-privatafinnasalltjämtvisserligenkanHSL. Detersatts av
landstings-fråndriftbidragerhållerlaboratorier, t.ex.ochningar ensom

hardeni den månkommer,personal attifrågavarandekommun, men
medenlighettillsynslagen iomfattasvårduppgifter, ändåfullgöra att av

paragraf.idennapunktentredjeunderbestämmelserna
till syftepunkt enbartdennaunder attbeståmmelsemaövrigt harI

motsvarandeochlandstingskommunalainom denpersonalenattange
bedrivs medvård,enskildadenoch inomvårdenochslutna öppna som

sak ärsjukvårdspersonalen. Enochhälso-tillstånd, tillhörsärskilt annan
deendastbestämmelsertillsynslagenssedan omfattasde omatt av

förevarandestycketförstai §luppgiftersådanafullgör avsessom
lagförslag.

vårdinrättningar-vidpersonalalltillhörbestämmelsergällandeEnligt
och obero-sjukvårdspersonalenochhälso-anställningsform,oavsettna,

övergripande kravet ärej.vårduppgifter eller Det attde harende av om
Tillsyns-fungera.skall kunnasjukvårdenförbehövsinsatserderas att
indirektellerdirektpersonal,allinnebärförslagutredningens att som -

omhändertagandetinkl.vårdarbeteti självadeltarsättpå något av-
betydersjukvårdspersonalen. Det att t.ex.ochi hälso-avlidna ingår

tillhöra dennaskallintesjukhusvidhantverkareStädpersonal och ett
härom.avsnitt 8.4personal se

primårkommunalai denarbetarpersonal,legitimeradeickeDen som
bl.a.omfattasjanuari 1992denfr.o.m. 1sjukvård,hälso- och avsom

och §§i 17 18bestämmelsernasärskiltföreskrifter i HSL sesärskilda
bestämmel-inteomfattas19901465lagenligtlydelsei derasHSL av

vidinrättningar,tillsynslagen. Deipunktförevarandeunderserna
särskil-nyssnämnda dagfr.o.m.betecknasmeddelas,vårdenvilken som

människor medäldreomvårdnad Förservice ochförboendeformerda
inomboendeformerandraocksåfinnssärskilt stöd. Detbehov av
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socialtjänsten, där de boende vid behov kan erhålla hålso- och sjukvård
vederbörande primärkommuns försorg. Dengenom personal detta gäller

har oftast inte heller enbart hälso- och sjukvårdsuppgifter och saknar i
många fall tillräcklig medicinsk utbildning för helt självständiga uppgif-

på detta område.ter Framför allt sistnämnda skäl, är de, då de utförav
medicinska vårduppgifter, hänföra till hälso- ochatt sjukvårdspersona-
len, enligt nästföljande punkt.

Tredje punkten. Bestämmelserna under denna punkt de imotsvarar
nuvarande första1 § stycket tillsynslagen.2.

Den omständigheten räknas till hälso-ochatt sjukvårdsperso-en person
nalen enligt denna punkt, därför han vid meddelandeatt vård biträderav

legitimerad, innebär inte något krav på den legitimeradeen skallatt vara
närvarande, då uppgifterna utförs. Däremot krävs det den legitimera-att
de vederbörande direktiv och anvisningarger när,noggranna om var
och hur och i förhållande till varje uppgift skall utföras. Denvem som
biträder den legitimerade utför sedan uppgifterna sittpå yrkes-eget

den legitimerade har kvaransvar härför.men ett yttersta Huransvar
ingående den legitimerades direktiv och anvisningar skall kanvara
variera med hänsyn till uppgiftemas och det kunnande denart skallsom

Ärbiträda den legitimerade, själv har. det fråga utförat.ex. attom
insulininjektioner krävs naturligtvis betydligt direktiv ochnoggrannare
kontroll från den legitimerades sida den skall utföra injektionenom som
helt saknar sjukvårdsutbildning än den skall lämna biträdet ärom som

med undersköterskeutbildning.t.ex. Detsammaen person gäller sådan
biträdespersonal, utför uppgifter inom sitt yrkesområde,som eget t.ex.
telefonisten och läkarsekreteraren på privat läkarmottagning ochen
tandteknikem på självständigt laboratorium.ett

Också beroende på omständigheterna har den legitimerade ibland en
arbetsledande funktion i egentlig bemärkelse, på privatläkarmot-t.ex. en
tagning och tandläkarmottagning. I andra fall är det knappast allsen
fråga arbetsledning, när laboratorieassistentt.ex. på friståendeom etten
laboratorium, verksamhet inte leds någon legitimerad, ellervars av en
bandagearbetare på läkares uppdrag och direktiv utför analysen en av

tillverkarett och bandage vissprov utprovar patient.resp. ett en
Samma är förhållandet, när tandtekniker på fristående tandteknisktetten
laboratorium på tandläkares direktiv och anvisningar tillverkaren en
tandprotes eller liknande.

Bestämmelserna under denna punkt är tillämpliga i den enskilda öppna
vården, vid fullgörande hälso- och sjukvårdsuppgifter inom social-av
tjänsten och verksamheten med särskilda psykiskt utveck-omsorger om
lingsstörda, i angivna situationer och över huvud närovan taget, en
legitimerad meddelar sjukvård och därvid biträds någon, inte ärav som

hänföra till hälso- ochatt sjukvårdspersonalen enligt någon punktannan
i denna paragraf.

Dessa bestämmelser är emellertid också tillämpliga i rättsmedicinsk
och rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet och i visst fall även inom
den rättskemiska verksamheten avsnittse 10.8.
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6 § Den tillhör hälso- och sukvårdspersonalen skall vinn-som
lägga sig patienten g och omsorgsfull vård.attom ge

skall långt möjli utforma och genomföraHan så vården it
samrådmed patienten. skall visa omtanke ochpatientenan
respe

har för vården skall tillDen patienten fåransvaret attsom se
hälsotillståndupplysningar sitt och de behandlingsmeto-om om

till buds. upplysningarnader står Om inte kan lämnas tillsom
tienten skall de i stället lämnas till närstående till honom.en

ppl sningar får dock inte lämnas till atienten eller nå on
ende i den det finns hinder för i kap.mån 7 3 § lerettanars e

sekretesslagen eller i6 § 1980 100 7 § andra stycket eller 8 §
denna lag.

omhändertagandeVid avliden skall den tillhör hälso-av som
och sjukvårdspersonalen full sina ifter med iakttagandeöra upp

respektför den avlidne. ersonalen visa anhöriga tillav s
idne hänsyn ochden omtanke.av

paragraf, den 5 i tillsynslagensDenna § nuvarandemotsvararsom
lydelse, har enligt tillsynsutredningens förslag kompletterats med ett
tredje stycke. stycke innehåller föreskrifter personalens hand-Detta om

omhändertagande avlidna inomlande vid hälso- och sjukvården ochav
bemötande närstående till den avlidne.av

Tillsynsutredningen förutsätter i och för sig hälso- och sjukvårds-att
personalen alltid omhändertar avlidna med tillbörlig respekt för den
avlidne och visar dem den döde hänsyn och omtanke.står nära Detsom

förhållningssättangeläget uttala detta också präglaär måsteatt att
personalens handlande, då den avlidne och de sörjande tillhör främ-en
mande religion eller etnisk minoritet med speciella sedvänjor ochen
riter i samband med döendet och omhändertagandet den avlidne. Deav
närståendes önskemål skall så långt möjligt tillmötesgås, dvs. såsom

omhändertagandetlänge inte strider svensk begravningslagstiftning.mot
Personalens de bör i tillomtanke närstående också visa sig rådom

närstående, hur de bör förfara de vill vid den döde,rörat.ex.om om
denne avlidit i smittsam sjukdom.en

Enligt föreskrifterna i den tillsynsutredningen föreslagna första§lav
tillsynslagen gäller lagens bestämmelser disciplinansvarstycket 3. om

vid bemötande dem den avlidnestår endast, då den närstå-näraav som
ende bestämmelse förordningi lag eller patientens ställföreträ-ärgenom
dare eller har liknande ställning. innebärpå sätt Dettaannat atten
klagomål rörande brister i personalens handlande enligt förevarande

sakfråganlagrum kan till prövning i HSAN endast denupptas av om
närstående haft sådan ställning i förhållande till den avlidne som nyss
sagts.

10 § Den tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall eftersom
anmaning lämna socialst relsen handlingar, och annatprov
material verksa styrelsen de upplysning-rör eten samtsom e

denna styrelsen behöver sin tillsyn. anmaningenIar om som or
får vite föreläggas.

Socialstyrelsen, läkemedelsverket och rättsmedicinalverket
skall, det begärs, lämna varandra de uppgifter, ochnär som var
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dem behöver för sin tillsyn hälso- och sjukvårdenspåen av
område.

Denna paragraf i tillsynslagen enligt dess7 § nuvarandemotsvarar
lydelse. Tillsynsutredningen har föreslagit paragrafen skall tillförasatt

andra stycke, stadgar uppgiftsskyldighet för socialstyrelsen,ett som
läkemedelsverket och rättsmedicinalverket i förhållande till varandra
beträffande sådana uppgifter de behöver för sin tillsyn. Socialstyrel-som

skall enligt tillsynsutredningens mening i fortsättningenäven utövasen
tillsynen över hälso- och sjukvårdspersonalen oberoende de ärav var
verksamma. Socialstyrelsen har också tillsyn hälso- och sjukvårds-över
verksamheten, läkemedelsverketmedan och rättsmedicinalverket enligt
tillsynsutredningens mening endast bör ha tillsyn över verksamheten
inom det ansvarsområdet.egna

Då de myndigheterna arbetar inom området hälso- sjukvårdochtre
kan och besittadem sekretesskyddade uppgifter, någonvar en av som av
de andra myndigheternatvå skulle behöva ñr kunna fullgöra sinaatt
tillsynsuppgifter grund sekretesslagens bestämmelserpå intemen som av
kan överlämnas.

Till följd fördelningen tillsynsuppgiftema de myndigheternatreav av
emellan innebär den föreslagna uppgiftsskyldigheten läkemedelsver-att
ket och rättsmedicinalverket år skyldiga till socialstyrelsen lämnaatt ut
de uppgifter styrelsen behöver för såväl sin individtillsynsom som
verksamhetstillsyn. Läkemedelsverket och rättsmedicinalverket får
endast utbyta information för myndighets verksamhetstillsyn.resp.

begränsningDenna gäller också Socialstyrelsens uppgiftsskyldighet i
förhållande till läkemedelsverket och rättsmedicinalverket.

§11 Utöver vad följer lag eller förordning ärsom annars av
hälso- och sjukvårdspersonal sky dig att

lämna uppgift huruvida vistas sjukvårdsin-någon påut om en
rättning, pgiften för särskilt fall be års domstol,om u av en
åklagarrnyndi polismyndighet, krono ogdemyndighet elleret,
skattemyndig et,
2. lämna uppgift behövs för rättsmedicinsk under-ut som en
sökning,

lämna ugågift socialst relsens råd för vissa rättsligaut som
sociala och icinska frågor be föröver sin verksamhet,m

lämna4. uppgift studerande behövs för rövningut om en som
ärende avskiljande denne från hö skoleut ildning,ettav om av

5. lämna uppgift trafiksäkerhetsver behöver forut etsom
prövning lämplighetnågons ha körkort eller traktorkort,attav

till socialstyrelsen6. lämna uppgift apotek förskriv-ut om
ning narkotiska eller alkoholha läkemedel, det finnstigaav om
grundad anledning styrelsen bör ingripa förskriv-anta att mot
ningen.

paragrafDenna i tillsynslagen i dess nuvarande lydelsemotsvaras av
Tillsynsutredningen7 har föreslagit till paragrafen skall fogasatta en

sjätte punkt, föreskriver skyldighet till socialstyrelsen överlämnaattsom
uppgift förskrivning narkotiska alkoholhaltigaeller läkemedelom av om
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förskriv-ingripastyrelsen böranledninggrundad motfinnsdet attanta
ellerläkemedelsådantmissbrukfortgåendeavhjälpaning för ettatt av

utvecklas.missbrukbegynnandeförhindra ettatt
dende skäl varpåutvecklatavsnitt l1.2.6iTillsynsutredningen har

uppgiftsskyldigheten grundas.föreslagna
andra fallsocialstyrelsen i äntilllämnasuppgift inteviktigtDet är att

miss-fortgåendeviss kundgrundad anledningföreliggerdå det anta att
utvecklabörjatläkemedel eller haralkoholhaltiganarkotiska ellerbrukar

skälstarkaskall förstås,anledningMed grundadmissbruk. attsådantett
missbnrk.sådanthemfallen åtkunden ärför,talar att

sjukvårdspersonalen uppsåt-hälso- ochtillhör12 § Om den som honom iålivadåsidosätteroaktsamhetellerligen gersomav såvidadisciplinpåföljd åläggasfårrkesutövninghans onom
igheter ärsamtliga omstänhänsyn tillelet med attinte anse

varning.ochlinpåföljdDisci ärrin erinransom a. till det,särskilda skålfinnsdetinpåfölj får,Discip om
sjukvårdspersona-ochtillhört hälso-hardenåläggas även som

det.inte längregörlen men nu handärförarbetstagareåläggasf inteDisciplinpåföljd attenr
stridsåtgärd.jämförligdarmedstrejk eller någondeltagit i

förtydligade såföreslåsförsta styckeparagrafens attiBestämmelserna
sjukvårdspersonal i yrkes-ochhälso-huruvidabedömningen ett avav

underskalleller ej, görasringafel ârutövningen begånget att somanse
händel-anmäldadenomständigheter kringsamtligahänsynstagande till

sen.
förmotivenkapitel 16, däritill diskussionenhänvisarUtredningen

redovisas.förslaget noggrant

hälso- ochtillhöråtala denits för13 § åtgärd vidtaHar att som
denna lagförfarande enligtdisciplinärtsjukvårdspersonalen, r

förseelsedenfortsättas i fråellerinledas avsessoma om
får dock ske.igt 31 §Underrättelseåtgärden.med en

disciplinfpåföldvilkendenåtal ske,Anmalan till motom
yrkesutövningeniförmisstänktskällifrå är attasatts aen

reglerSärskildaföreskrivet.fängelse ärför vi ketbe brott,
åtgärder1991115enligt lagenför brott 6 §för åtal omer frånbefruktademed äggbehand ingssyfteellerforsknings-1

människa.
intesocialstyrelsentill åtal skall örasAnmälan annatomav

tredjeföljer 40 § styc et.av

dentill åtalskall anmälan görasandra styckeEnligt paragrafens somom
för imisstänktskäligensjukvårdspersonalen är atttillhör hälso- och

föreskrivet.fängelseför vilket ärbrott,yrkesutövningen ha begått
den begåtttillkommit förparagraf harBestämmelserna i denna att som

dubbla straffinte skall åläggasyrkesutövningenifelaiktig handlingen
betecknasdet måstehandlandet såfelaktigadetäven grovt attvarovm

bestämningparagrafensskallsyftetill dettabrott. Med hänsynetttsom
vidareintei yrkesutövningenbegåttsbrottsliga handlingendenatt enges
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omfattning än motsvarande uttryck i 12 första§ stycket tillsynslagen.
Tillsynsutredningens förslag till ändring paragrafens andra styckeav

har delvis syfte,ett nämligen garderamotsatt möjlighetenatt dis-att
ciplinärt bestraffa den misstänks för i yrkesutövningen haatt begåttsom

allvarligt fel. Om detett är tveksamt åtalsanmälan verkligenom en
kommer leda till åtal kan förfarandetatt med åtalsanmälan enligt detta
lagrum leda till den felande helt undgåratt varje form bestraffning.av
Denna konsekvens det nuvarande regelsystemet kan säkerligen iav

fallmånga upplevas stötande ñr det allmänna rättsmedvetandet. Ettsom
skäl är denannat nuvarande obligatoriskaatt skyldigheten göraatt

åtalsanmälan är alltför vittgående, eftersom anmälan måste göras även
sannolikheten för åtal inte kommeratt väckas ärom Utred-att stor.

ningens förslag innebär möjlighet för socialstyrelsen HSANen attresp.
underlåta åtalsanmälan, då omständigheterna är sådana det är ñgaatt
troligt, anmälan verkligen kommeratt leda till åtal.en att

14 § Påföld får inte åläggas, den bli föremål förom som avsesdisciplinp följd enli inte inom två efterår förseelsent har
fått underrättelse eni l § eller anmanin enlit 21 § tredjet
stycket 1986 65 med instruktion sdagensen or om-budsmän ler förordningen§ 1975 1345 med instruktion före
justitiekanslern.

Den föreslagna ändringen i denna paragraf är redaktionellrent art.av
Avsikten har endast varit hänvisningama till de iatt sammanhanget
aktuella bestämmelserna i instruktionerna för riksdagens ombudsmän

justitiekanslem skall utformade på sätt.resp. vara samma

16 § Om det finns grundadanledning itimationen böranta att
återkallas enligt första1 § stycket 2., får legitimeradeen
åläggas låta sig undersökasatt den läkare anvisasav som

onom.
Har förordnande läkarundersökning givits, får itmatio-om

återkallas för tiden till dess frå återka lelsenen an om av
lecgitimationenhar rövats slutli Har itmerade inomen enfrånår han erhöl delett föroret andet inte efter-av avkommit detta, får legitimationen återkallas.

Den tillsynsutredningen föreslagna ändringen bestämmelserna iav av
förevarande paragraf innebär möjlighet för HSAN slutligt avgöraatten
frågan återkallelse legitimation återkallelsegrunden år denom av om
legitimerades sjukdom eller någon liknande omständighet och HSAN
ålagt den legitimerade låta sig undersökas vissatt läkare. Om denav
legitimerade inte inom år efter det han fick del dennaett anmaningav
låtit undersöka sig den läkare anvisats honom får HSAN sålundaav som

legitimationsfrågan tilluppta slutligt avgörande och dra inett legitima-
tionen. föreslagnaDen bestämmelsen innebär sålunda möjligheten men
ingen skyldighet för HSAN tidsfristennär år löptatt, slutligtett ut,
pröva och avgöra ärendet. Orsaken till den legitimerade inte efter-att
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kommit aninaningen behöver nödvändigtvis inte denne tredskas.attvara
Anledningen härtill kan godtagbar.vara

§17 läkare, tandläkare eller veterinär missbrukarOm sinen
behöri het förskriva narkotiska eller alkoholhaltiga läkeme-att
del eler teknisk sprit får behörigheten dragas in eller eljest
begränsas.

18 § Föreligger sannolika skäl för misstanke sådant miss-om
bruk i får läkarens, tandläkarens17 § eller veterinä-som avses

ifrågavarande behörighet in eljestdras eller begränsas tillrens
dess frågan indra ningen eller begränsningen behörig-om av
heten har prövats slut igt.

Tiden för sådant besluts gilti het får bestämmas till högstett
månader. det finns sarski da skäl för det får beslutetsOmsex

giltighet förlängas till ytterligare högst månader.att avse sex
för riksdagens förBestämmelser rått ombudsmän ochom

justitiekanslem anmälan i ärenden i ochgära 17 §att som avses
handläggning sådana ärenden finns i 6 §om av agen

med instruktion för riksdagens ombudsmän i1986765 och 6 §
lagen justitiekanslems tillsyn.19 5 1339 om

17-18 §§ är nytillkommande paragrafer och innefattar bestämmelser om
definitiv interimistisk indragning elleroch begränsning den behörig-av

tillkommer vissa legitimerade yrkesgrupperhet inkl. legitimeradesom -
veterinärer förskriva narkotiska alkoholhaltigaoch läkemedel ochatt-
teknisk sprit. Bestämmelserna är tillämpliga demäven på som genom
särskilt förordnande har behörighet under förordnandetiden utövaatt
motsvarande yrke.

Ifrågavarande möjligheter till indragning eller begränsning förskriv-av
ningsrätten behandlas i avsnitt till vilket tillsynsutredningen17.4,
hänvisar.

skall framhållas, ifrågavarandeHärutöver bestämmelser berör för-att
skrivningsrätten iendast den denna narkotiska och alkohol-män avser
haltiga läkemedel teknisk sprit. övrigt alltså för-I kan densamt vars

heltskrivningsrätt dragits in med stöd bestämmelserna i 17 §t.ex. av
i fortsättningen ordinera sådana läkemedel,även inte är narkotiskasom

eller alkoholhaltiga.
47 tillsynslagen i tillsynsutredningens förslag framgårAv § HSANsatt

beslut med stöd bestämmelserna i 17 och 18 omedelbart skallav
gälla förordnas.inte annatom

Vad beträffar bestämmelsen i den föreslagna skall förutsättningI 7 § en
för HSANs beslut indragning eller begränsning förskrivnings-om av
rätten utredningen i ärendet klart visar förskrivaren miss-att attvara
brukat sin behörighet förskriva narkotiska eller alkoholhaltiga läke-att
medel eller teknisk sprit.

Bestämmelserna i denna paragraf är i princip desamma finns isom nu
6 § 2 andra stycket narkotikaförordningen i1962704 och 5 §mom.
förordningen försäljning från1963654 apotek alkoholhaltigaom av
läkemedel och teknisk sprit Tillsynsutredningen har föreslagit attm.m.
dessa bestämmelser skall upphävas samtidigt med de utredningenatt av



199163SOU268 Specialmotivering

i kraft.träderi tillsynslagenföreslagna ändringarna
sannolika skälskallföreslagna 18 §i denVad bestämmelsernaangår

interimistiska beslu-för detmissbruk föreliggamisstanke sådantför om
Fullständig bevisningvälgmndad.Misstanken alltsåmåstetet. omvara
interimistiska förfarandetföreligga. Detsålunda intemissbruket behöver

slutföras. Tillsynsut-skall kunnaofullständig utredningtill förär att en
tidtillräckligt långskallmånaderhar räknat medredningen att varasex

föreligger eller inte. Om-missbrukklarhetskapa erforderligför att om
sådana det ärenskilda falletemellertid i detkanständighetema attvara

dockbeslutets giltighetstid,interimistiskamotiverat förlänga detatt
ärendet.Härefter skall HSAN avgöramånader.ytterligarehögst sex

fårellerbestämmelserna i 17 18 §19 § enligtbeslut fattatsHar
rit,läkemedel eller tekniskeller alkoholhaltigtnarkotiskt s som

orskrivit,dessförinnanveterinärenellerläkaren, tandläkaren
apotek.fråninte utlämnas

tillsynsutredningensenligtnytillkommendenna paragrafOckså är
utfärdats någon,förhindraförslag. Avsikten är att recept,att avsom

bestämmel-med stödbegränsatsdragits in ellerförskrivningsrätt avvars
det definitivaapotek, sedanexpedieras påi eller17 18 resp.serna

risk för förskriva-också finnaskaninterimistiska beslutet fattats. Det att
skulle kunnasedanantedateradeutfärdar recept, expe-sommenren nya

för bestämmelsenförutsättningordning.apotek i vanlig Endieras på att
snabbt fårapotekenutarbetas sårutinerskall bli effektiv är sådana attatt

rutinergäller. Sådanavilka beslutenbeslut ochkärmedom sådanaom
läkeme-efter samråd medsocialstyrelsen,bör lämpligen utarbetas av

delsverket.
eller begränsningindragninginterimistiskdefinitiv ellerbeslutEtt om

läkemedelalkoholhaltiganarkotiska ellerförskrivabehörigheten attav
för sådana läkeme-naturligtvis inget hindereller teknisk sprit innebär att

enskilda fallet gälleri detbeslutetdel och substanser, inte sommensom
apotek.expedierasfinnas ikan recept,upptagna samma

behörigheteller haråterkallats20 § legitimationHar attenen
läkemedel eller tekniskalkoholhaltigaellerförskriva narkotiska

itimationskall lebegränsats,dragits eller eljestsprit in nyen
det.förhållandenameddelasbehörighet närrespektive m ger

tillsynslagen. föreslagnanuvarande Den17 §paragrafDenna motsvarar
bestämmelserna,nuvarande såkomplettering deinnebärändringen aven

lagförslaget,beskurits med stöd 17 §den förskrivningsrättatt avvars
medgeromständigheternabehörighet, näråterfå denna sinskall kunna

ñrskriv-för missbrukriskbedömer någondet, dvs. då HSAN att av
vederbörande yrkes-hinder förföreligger. Någotningsrätten inte längre

återfå sin förskrivnings-HSAN begärahelst hosutövare när attatt som
härom.särskild bestämmelseföreligger inte, någonävenrätt utan



269SpecialmotiveringSOU 199163

helst harbestämmelsen HSAN när rättI övrigt innebär attatt som
förskriv-indragning eller begränsningåterkalla sitt tidigare beslut avom

ningsrätten.

21 § lagdisciplinansvar enligt denna prövasFrågor av enom
sjukvårdens ansvarsnämnd.särskild nämnd, hälso- och

frågor i 15-20 §§.Nämnden prövar även som avsesi

för-paragraf nuvarande 19 § tillsynslagen. DennaDenna motsvarar
paragrafens andra stycke föranledd delseslagna ändringen i är attav

förslag innehåller bestämmelserockså och enligt utredningens19 20 §§
utredningens förslag upphävandebehörighetsfrågor och dels av omom

här till dennuvarande Utredningen hänvisarbestämmelserna i 18av
allmänna motiveringen i kapitel 17.

22 och andra§ Ansvarsnämnden består ordförande åttaav3 Ordföranden skallregeringen för år.ledamöter. De treutses§ av
skall ha särskilderfaren i domarvärv. Ovriga ledamötervara

dem efterinsikt i hälso- och sjukvård. Av utses gemensamten
kommunförbundet,försla Landstingsförbundet och Svenskaav

efterLandsor anisationen i Sverige,förslag enaven e er
efterentralorganisation ochförslag Tjänstemännens enav

Centralorganisation. fyraförsla Sveriges Akademikers Deav
bland kanende ledamöternaåters utses ansespersoner som
intresse.särskilt företräda allmänhetens

ställföreträdare.skall tidordföranden förFör utsessamma en
erfaren varje ledamotskall i domarvärv. FörDenne annanvara

förantal skallskall det finnas tillräckligt ersättare utsesett som
första styckettid ledamoten. Vad sägs isom omsamma som

i frågabehörighetsvillkor och förslagsrätt galler också omom
ersättare.

ledamot avgivits, skallförslag till eller ersättareHar re e-
förordna ledamöter och i tillräckringlen detta ngttrots ersattare

anta .

nuvarande tillsynslagen.Denna paragraf 20 §motsvarar
kapitlet ingående diskuterat fråganTillsynsutredningen har i 15 om

motiven för sinasammansättning och däransvarsnämndens angett
paragraf.förslag förevarandeändringar iom

anmälan26 § disciplinansvar skallFrågor tas avuppom
saken gäller eller,eller den patientsocialstyrelsen som omav

anmala saken, närstående till denne.inte sälv kanpatienten en
får fråfinns till det nämndenOm särskilda ta upp a oms

anmälan saken gäldisciplinansvar påäven er.av arman som
anmälan social-i 21 å påAndra frå tasavses upp avor som

gäller eller,ansökan sakenrelsen el åst av en som omer
begränsningveterinärs behörig-in ragningeller avgan avser

narkotiska eller alkoho haltiga läkemedel ellerhet förskrivaatt
jordbruksverk.anmälanteknisk sprit, på statensavi förför riksdagens ombudsmän ochBestämmelser rättom

förstai arende ijustitiekanslem öra anmälanattä som avses
stycket 1986765stycket i tredje lageneller andra 6 §mns
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med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 6 första§
stycket lagen 1975 1339 justitiekanslems tillsyn.om

Denna paragraf 24 tillsynslagen§ i dessmotsvaras nuvarande lydel-av
se.

De ändringar i sakfrågor, tillsynsutredningen föreslagit vad beträf-som
far HSANs skyldighet på anmälan frågor hälso-att ochta upp om
sjukvårdspersonalens disciplinansvar och behörighet utöva yrke, äratt

konsekvens bl.a. förslagen vissa utvidgningar tillsynslagensen av om av
tillämpningsområde.

Utredningen har föreslagit tillägg till paragrafens första stycke,ett
enligt vilket ansvarsnämnden får fråga disciplinansvar äventa upp om

anmälanpå saken gäller, det finns särskilda skäl förav annan, som om
det. Härmed närstående till patient eller avliden i sådana fall,avses som
omfattas dei första§l stycket tillsynslagen föreslagna bestämmel-av

dvs. den närstående skall ha ställning patientens eller denserna, som
avlidnes ställföreträdare.

intygI eller utlåtande läkare eller psykolog förekommert.ex.av en en
tredje omnämns, ofta i egenskapatt i exempelvis vårdnads-partman av

mål i domstol. Om det i intyget eller utlåtandet fällts ogrundade eller
kränkande omdömen den tredje får ansvarsnämnden, påom mannen
anmälan denne saken för prövning intygsutfärdarenstaav upp av
disciplinansvar. Också i detta fall bör fordras det inte frågaäratt om
bagateller och i varje fall saken är betydelse för anmälarenatt storav

också kapitelse 18.
Tillsynsutredningen har i nyssnämnda kapitel också föreslagit att

jordbruksverk skall tillerkännasstatens rätt själv göra anmälan direktatt
till HSAN i fall veterinärs missbruk sin förskrivningsrätt,som avser av

vilkapå bestämmelserna i eller17 i detta18 § lagförslag tillämpliga.är
Detta förslag har fått sitt uttryck i i förevarande paragrafs andraen
stycke införd bestämmelse härom.

29 § Ansvarsnämnden skall till ärendena blir tillräckligtattse
utredda. Overflödi utredning skall avvisas.

Nämnden får for in patientoumaler eller andra handlinra
behövs för utredningen. årvid får vite hö 5som stomkronor förelåg den tillhör hälso- och sukvåras som spersona-len. Utdöman vitet ankommer på nämnet av en.

Denna paragraf nuvarande 27 tillsynslagen.§ Enligtmotsvarar den nu
gällande får vite med högst 000 kr. föreläggasl den tillhör hälso-som
och sjukvårdspersonalen, denne inte efterkommer ansvarsnämndensom
begäran till nämnden inge för utredningenatt i visst ärende behövliga
patientjournaler eller andra handlingar. Tillsynsutredningen föreslår här

höjning vitesbeloppet till högst 5 kr.000 Motivet härför är denen av
förändring penningvärdet skett sedan tillsynslagen trädde i kraftav som
den julil 1980. Förslaget innebär givetvis vitesñrfarandet kanatt
inledas med föreliggande vite till lägre belopp.ettav
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36 § Till muntlig förhandling skall kallas. En enskildparterna
får föreläggas inställa sig personligenatt vid påföljd hansatt
frånvaro inte hinderutgör för arendets vidare handläggning och

örande.av
ill muntlig förhandling får ansvarsnämnden kalla även annanän nämnden finnerpart, det behövs.attom

Enskild och kallelsepart har inställt tillannan, som enmuntli orhandlin får tiller ännas ersättning lmännaav,medel kostnad och uppehålla, ansvarsnämndenor or resa omfinner han skäligen böratt ersättas. Nämnden får bevilja ñr-
skott på ersättningen. Närmare bestämmelser ersättning ochomförskott meddelas regeringen.av

Denna paragraf 36 § tillsynslagenmotsvarar i lagens nuvarande lydelse.
För närvarande gäller muntlig förhandling skallatt äga iom rum an-

svarsnämnden skall kallas. De får, departerna inställer sig, till-om
erkännas ersättning allmänna medel för kostnad för och uppehäl-av resa
le, nämnden finner det befogat. Hinder möter i och för sig inteom att

än kallas till förhandlingenpart i sådant fall kanannan denne intemen
tillerkännas någon sådan ersättning.

Några möjligheter tvinga någon, sigatt i ärendet ellerpartvare en
har inte ansvarsnämnden. Det enda hotet förannan person, partens

vidkommande är ärendet avgörs hinderatt denne inteutan ärattav
närvarande. Det är många gånger betydelse för nämndensstorav
prövning visst ärende den får möjlighet tillatt muntlig förhandlingav att
kalla även andra än någon kanparterna, lämnat.ex.personer som
upplysningar vad förevarit eller till stöd för Detom som parten.vara
bör lättare för nämnden vid muntlig förhandling fåatt tillgång tillvara
de upplysningar än nämnden sigparterna, behöva,av arman som anser

nämnden får befogenhet tillerkänna också sådanom att ersättningperson
för inställelsen i nämnden. Rätt till ersättning skall dock inte tillkomma

ombud ellerparts Tillsynsutredningen förslag tillexpert. lydelse 36 §av
tillsynslagen innebär ansvarsnämnden ifrågavarandeatt befogenhet.ges

t 37 § Ett ärende får inte avgöras fått kärmedomutan att parten
det tillförts ärendet någon honomän âiälvom som genom annanoch han fått tillfälle sig över det. Arendet fåratt yttra ock

avgöras så skett, detutan föreliggeratt sådana skälom somE i 31 § andra stycket.anges

Denna paragraf nuvarandemotsvaras 35 § tillsynslagen. I dennaav
paragraf regleras frågan den kommunicering skall äga medom som rum

material,parterna tillförts det enskilda ärendet under hand-av som
läggningen. Enligt paragrafen i dess gällande lydelse får ärende inteett

l avgöras förrän fått kännedom detparten tillförts ärendetom som genomå någon än honom själv. Han skall också få tillfälle sigannan att yttra
över detta material, det inte är uppenbartl talan inte kan bifallasattom
eller yttrandet är onödigt.att Denna konstruktion bestämmelserna kanav
tolkas så allt tillförts ärendetatt under handläggningen, någonsom av

än själv skall kommunicerasparten med denne,arman materia-oavsett
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översänds tillmaterial,för ärendets utgång. Detbetydelselets som
medöverensstämmelseibegränsaskan däremotför yttrande,parterna

stycketandratillsynslagen §stycket 31andrai nuvarande 29 §reglerna
kanuppfattningtillsynsutredningensförslag. Enligttillsynsutredningens

tillförtsallt vadvarjemeningsfullt delgedet inte partatt somvara
betydelsesaknar allsådantsjälv,honom ävenärendet än somannanav

kommunicerings-därförUtredningenför ärendets utgång. attanser
gäller i frågabegränsningar,omgärdasskyldigheten bör somav samma

förevarandeenligttillfälle sig överfårmaterialdet att yttrapartenom
tillsitt förslagutformatutredningenhärmed harparagraf. enlighetI

tillsynslagen.lydelse 37 §av

får överlämnas§ beträffande arbetstagare40 Disciplinärende av
kanden åtgärdförtill arbetsgivarenansvarsnämnden som

behand-ärendetsdet upåpnbartärankomma honom,på attom
eller försynpunktallmänpåkalladnämnden inte ärling i r

patientens rätt.tillvarataatt
klagomålansvarsnämnden överanmälan tillInnehåller en sjukvårds-ochpatientoch hälso-kontakten mellanbrister i en

eller över någotlandstings annatrsonalen hos ommunen inte kananmälanuppenbartoch detiknande förhållande är att
får nämnden över-lag,enligtdisciplinansvarföranleda enna

ärd.förlandstingskommunentili den delenlämna anmälan
gäller ocksålandstingskommunVad sägs annan om-omsom

mun. förutsätt-ärendeanhängigtansvarsnämnden i därFinner attett
förelig-till åtalför anmälanstycketandraningarna enligt 13 §

anmalan.nämndenskall görager,

konsekvensändringen ärstycke föreslagnaparagrafens andraiDen en
åliggerjanuari 1992denfr.o.m. 1sjukvårdsskyldighetden somav

1465.enligt lag 1990lydelsei dessenligt 18 § HSLprimärkommunema

slutligt får förasbelsut äransvarsnämndens43 § Talan mot som
av

intressen,allmänhentenstillvaratasocialstyrelsen för att
harandra stycketenligt 26verket §Jordbruksverk, då2. statens

narkotis-förskrivabehörighetveterinärsfrågaanmält attomen sprit,tekniskläkemedel elleralkoholhaltigaellerka
frågaanmältstycket harförstaenskild enligt 26 § omensom

beslutet går honomdisciplinansvar, emot,om
har honomdet gåttbeslutet angår, emot.4. omannan som förochombudsmänriksdaförBestämmelser rätt ensom ellerdisciplinansvariändring bessökaustitiekanslem utatt om

finns iirkesutövninfel ianledninmedhörighetsfrå ava
udsmänförn sdagenstionmed inst765ñlag7en1987 om

tillsyn. Talanustitiekanslems5l339i § lagen 19 omoc meddelats.harbeslutetveckor detfyraväckas inomskall

innehållertillsynslagen,nuvarande 40 §paragrafDenna motsvarar som
ansvarsnämn-talanförabehörigavilkabestämmelser är motattsomom

paragrafeninnebärförslagTillsynsutredningensslutliga beslut. attdens
får förajordbruksnämndenligt vilkenpunkttillförasbör statensen ny
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talan ansvarsnämndens slutligamot beslut i ärenden rörande veterinärs
missbruk behörigheten förskriva narkotiska ochatt alkoholhaltigaav
läkemedel och teknisk sprit. Detta förslag är konsekvensatt se som en

förslaget jordbruksverket skall tillerkännasatt självständigav rått att
göra anmälan direkt till HSAN beträffande sådant missbruk veterinär.av

48 § inteOm något föreskrivits, är socialstyrelsenannat motpart
till den rkesutovare överkla ansvarsnâmndens elleratsom
kammarrattens slutliga beslut enligt lag. Om det överkla-ennagade beslutet gäller sådan fråga, beträffande vilken statensi jordbruksverk enligtg 26 § andra cket äger gära anmälan tillst
ansvarsnämnden är jordb sverk jrkesutövarensstatens mot-

1 Om enskild har anmältpart. disciplinarendet är också hanenI yrkesutövarens motpart.

Denna paragraf nuvarande 45 § tillsynslagen.motsvarar Enligt före-
skrifterna i denna paragraf är socialstyrelsen till den yrkes-motpart
utövare överklagat ansvarsnämndens eller kammarrättens slutligasom
beslut enligt tillsynslagen. Då ställning bör tillerkännas statenssamma
jordbruksverk, då det överklagade beslutet veterinärs missbrukavser av
sin förskrivningsrått, har tillsynsutredningen formulerat sitt förslag till
lydelse förevarande paragraf i enlighet härmed.av

Förslaget till ändringar i hälso- sjukvårdslagenoch
1982763

2 § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så den ulplpfyllera att
kraven godpå vård. Detta innebär den skall särsatten t

god kvalitet och tillgodose patientens behovvara av avtrygghet i vården och behandlingen,
2. lätt tillgänglig,vara

bygga på respekt patientens självbestämmande och integ-or
ntet,

främa4. goda kontakter mellan patienten och hälso- och
sjukvår spersonalen.

Vården och behandlin skall långtså det möjligtär utformasen
och genomföras i d med patienten.samr

Patienten skall upplysnin sitt hälsotillstånd ochges ar om omde behandlingsmetoder till buds. Om upplysningamasom s rinte kan lämnas till atienten skall de i stället tilamnas enhonom närstående. pplysningarfår dock inte lämnas till
patienteneller nå närstående i den det finnsmånon onom

mder för detta i kap. 3 § eller 6 § sekretesslagen 1980 100
eller i 7 § andra cket eller 8 första§ stycket lagenst 1980 11

tillsyn över hä och sjukvårdspersonalen m.fl.om so-

Den föreslagna ändringen i denna paragrafs tredje stycke är konse-en
kvens tillsynsutredningens uppfattning uttrycket nära anhörigav att
skall bytas ordet närstående.ut mot
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för den3 § skallVarje landstingskommun att somsvaraa
sjukvårdsinrättningarlandstingskommunensavlidit någon av

för undersökning ellerdödens inträde förts diteller annane er
värdighetrespekt ochomhändertas med iakttagandeåtjgärd, av

begravningdess bisättning och äger rum.

i i lagenstill innehåll ingen motsvarighet HSLparagraf har sittDenna
ochvarje landstingskommunlydelse. Enligt HSL ärnuvarande 3 §

sjukvårdgod hälso- ochskyldig erbjudalandstingsfri kommun att en
kom-landstingskommuneninom dendem är bosatta resp.egnasom

avlidna. Iinte omhändertagandetskyldighet omfattarDenna avmunen.
likvälsjukhus, fullgörsavlidit allmäntfråga påom personer, som

dödsfall intill dessförknippade medregelmässigt de åtgärder, är ettsom
denlandstingskommunaladenbisättning och begravning, resp.genom

frivilligtförsorg.kommunala sjukvårdshuvudmannens Detta är ett
sida.åtagande från sjukvårdshuvudmännens

utföran-avlidna kanomhändertagandetsärskilda åtgärder iSom sesav
fullgörandetförekommande fall liksomdet kliniska obduktioner i avav
för transplanta-förenade med organdonationersådana uppgifter, ärsom

tionsändamål.
Åtgärder omedelbara omhänderta-dödsfall och vid deti samband med

bisättning och begravninginträtt och intill dessgandet efter det döden
och Sjukvårdsar-naturligt inslag i hälso-kan äga är att ettse somrum,

ingå i deomhändertagande börTillsynsutredningen dettabetet. attanser
huvudmän harhälso- och sjukvårdenslagfästa skyldigheter den allmänna

tillkommerbefolkningen. skyldighet,i förhållande till Denna som
förslag omfattaparagraf, enligt tillsynsutredningensuttryck i denna skall

demsjukvårdsinrättning ocksåavlider allmändem på sommensom
förhållandettill sjukvårdsinrättning. Detefter det döden inträtt införts en

sjukvårdsinrättning inne-plats allmänavlider ännågon påatt annan en
nomialfallet, dvs. dåavlidne föras till sjukhus. Ibär inte den måsteatt

undersökning föroch krav särskilddödsfallet har konstaterats några på
omhändertas den dödefastställa dödsorsaken inte uppställs,att genom

fall, den dödeförsorg. i dåbegravningsentreprenörs Men motsatt av en
till allmän sjuk-för viss åtgärd föraseller anledning måste enannan

klinisk obduktion måstevårdsinrättning, då läkare bedömt attt.ex. en
densammablir situationengenomföras för fastställa dödsorsaken,att
förts.sjukvårdsinrättning dit denne Denden döde avlidit denpåsom om

föreslagna fall.omfattar därför också dessaskyldigheten
omfattar de åtgärder äromhändertagandet den avlidneSjälva somav

döde, kontaktsålunda iordningställande denförbundna med dödsfall, av
bisättningden avlidne till dessmed den dödes närstående, förvaring av

sådanaskyldigheten intebegravning kan omfattaroch äga Däremotrum.
svepning ochbegravningsentreprenör,uppgifter ankommer på t.ex.som

ocksåomhändertagandet förekommerbalsamering. samband medI
döds-dödsbevis ochslag utfärdandeåtgärder t.ex.annat som avav

personliga tillhö-tillfälligt omhändertagande den dödesorsaksintyg, av
righeter.
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dödes närstående kan ha krav särskilda åtgärder i sambandDen på
för döden eller i samband med omhändertagan-med patienten liggeratt

den avlidne. Särskilt kan det fallet den avlidne ochdet vara omav
dennes tillhör etnisk minoritet eller religiösa skälnärstående en av
önskar iaktta sedvänjor somi detta sammanhang främmanderiter och är
för svenskt Hålso- och sjukvårdspersonalen har givetvistänkesätt. att

åligganden med respekt och vördnad föri sådana fall fullgöra sinaäven
förståelseden och de närstående med och omtanke. Till-döde bemöta

eller de närståendes önskemål imötesgåendet den dödesav samman-
svensk lagstiftning.hanget får emellertid inte strida mot

Tillsynsutredningen har förutsatt frågor kostnader, uppståratt somom
då omhändertas sjukvårdsinrättning i landstings-avliden på annanen

hemlandsting, regleras i det s.k. riksavtalet ellerkommun än dennes på
lämpligt sätt.annat

för och sjukvårdshuvudmännen omhändertaSkyldigheten hälso- att
begravning, inget hinder föravlidna avvaktan bisättning och utgöri på

omhändertagande enskild sjukvårdsinrättning dödsfalletsådant på om
avlidna, vårdatsinträffat kan gälla i frågadär. Detta som avom

vårdplatser hos den enskilde sjukvårdshu-landstingskommunen förhyrda
vudmannen. härför bör kunna regleras överenskom-Kostnaderna genom
melse enskilda sjukvårdsinrättningens huvudman och ved-mellan den
erbörande landstingskommun.

17 § i §§tgällerkommuner ingår iBestämmelserna 18-25 som
all det särskilt föreskrivet,landstingskommun i ärsamt,en e

landstingskommun.de kommuner inte ingår isom
också kommuner ingår iBestämmelserna i gäller3 § som ena

landstingskommun.

Enligt förslag skall också de primärkommunalatillsynsutredningens
sjukvårdshuvudmännen skyldiga omhändertahälso- och attvara personer

sjukvårdsorganisation, omfattasavlidit inom den hälso- ochsom som av
bestämmelserna i lagens lydelse enligt lag 19901465,18-25 §§ HSLi
eller efter dit. Bestämmelser föreslås infördadöden införts härom som

stycke till i lagens nyssnämnda lydelse.17 § HSLett nytt
Såvitt tillsynsutredningen uppfattat det kan härvid knappast blidet

fråga normalt sker,omhändertagande den döde än närannat av somom
förutsattden enskilde avlidit i sitt hem. Tillsynsutredningen hareget att

dödsfallet och skäldödsorsaken inte kan fastställas i samband medom
inte föreligger för rättsmedicinsk undersökning, kommer den avlidne att

för erforderlig undersökning.till sjukvårdsinrättningtransporteras

27 § sjukvårdSocialstyrelsen har tillsynen den hälso- ochöver
skall därvid folja ochbedrivs enligt denna lag. Styrelsensom

sin tillsynstödja verksamheten. Vid utovande har styrelsenav
företa inspektioner.rätt att
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Tillsynsutredningen föreslår tillsynen över all hälso- och sjukvård,att
såväl den bedrivs landstingskommuner och andra kommunersom av

den bedrivs enskilda skall utövas socialstyrelsen ochsom som av av
omfattas tillsynsregel i HSL. Förslaget till ändringav en gemensam av
bestämmelserna i 27 i§ HSL dess lydelse enligt lag 19901465 har
utformats i enlighet härmed.

Förslaget till ändringar i stadgan 197088 om
enskilda vårdhem m.m.

3 § Socialstyrelsen har högsta tills enskildaöver vårdhem.nen
Den löpande tillsynen i socialt änseende över vårdhemett

iutövas den kommun, där hemmet beläär den nämnd,et av
kommunfullmäktige bestämt enligt § första stycketsom

socialtjänstlagen, 1986620.
Undervisning, bedrivs vid enskilt vårdhem och mot-som som

undervisningenvid förskola, grundskola, särskola ellersvarar
yrkesskola står tillsyn skolverket.un er av

Tillsynsutredningen föreslår länsstyrelsernas uppgift utöva tillsynatt att
i medicinskt hänseende över de enskilda vårdhemmen skall upphöra och
i stället ingå i socialstyrelsens tillsynsuppgifter. främstaDen anledningen
härtill är länsstyrelserna saknar medicinsk expertis i denatt utsträckning

fordras för kunna bedriva effektiv tillsynsverksamhet.att Somsom en
konsekvens härav har nuvarande andra stycket i förevarande paragrafen

inte medtagits i utredningens förslag till lydelse paragrafen.ny av
socialstyrelsensFör del innebär förslaget visserligen styrelsenatt

återfår tillsynsuppgift ålåg styrelsen till dess länsläkarorganisa-en som
tionen avvecklades år 1981, styrelsens för tillsynen övermen resurser
hälso- och sjukvården kommer ytterligare belastas. Tillsynsutred-att
ningen föreslår därför socialstyrelsen i avvaktan på resultatetatt av-
den översyn stadgan enskilda vårdhem är föreståendenäraav om som -
skall bedriva denna tillsyn med stöd de kontakter, länsstyrelser-av som

kan ha etablerat vid fullgörandet sina medicinska tillsynsuppgifterna av
enligt vårdhemsstadgan, och den medicinska expertis kan finnas påsom
platsen.

Nuvarande tredje stycket i paragrafen, är det andra stycket isom
tillsynsutredningens förslag, föreslås ändrat med hänsyn till kommu-att

fr.o.m. den januari1 1992 själva enligt 4 § socialtjänstlagen fårnerna
bestämma, vilken nämnd uppgiften utöva den löpande tillsynen iatt
socialt hänseende över enskilt vårdhem skall vila.

De föreslagna ändringarna i paragrafens nuvarande fjärde stycke, det
tredje stycket enligt utredningens förslag, är betingade de faktiskaav
omständigheterna särskola finns och Skolverket har tillsynatt överatt
sådan undervisning bestämmelserna i denna paragrafsom avser.
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7 § Enskilt vårdhem får inte drivas tillstånd. Sådant till-utan
ståndmeddelas länsstyrelsen efter hörande socialsty-av av
re sen.

Ansökan tillstånd skall göras skriftligen hos länsstyrelsen iom
god tid innan verksamheten skall sin början. Ansöknings-ta
handlingen skall innehålla uppgift om

den kategori vårdbehövande för vilken vårdhemmet avses,
vårdhemmets benämning och belägenhet,
antal vårdplatser,

4. brandskyddsåtgärder och Sanitära anordningar,
5. föreståndare för vårdhemmet, dennesvem som anses vara
utbildning och praktiska yrkeserfarenhet,
6. är vårdhemsläkare,vem som

övrig personal och dennas utbildning.
Länsstyrelsen får dock medge uppgift föreståndareatt ochom

vårdhemsläkare lämnas vid tidpunkt.senare
Till ansökningshandlingen skall fogas ritningar visarsom

lokalernas storlek inredning och användning bygg-samt, om
nadslov meddelats för vårdhemmet, handlingar visar detta.som
Om sökanden är bolag, förening eller stiftelse skall exemplarett

gällande bolagsordning eller stadgar bifogas jämteav uppgift om
äger tala och för sökanden.vem som svara

Den tillsynsutredningen föreslagna ändringen innebärav social-att
styrelsen skall höras i tillståndsärendena. Skälet härför är det kanatt
ñnnas omständigheter är medicinsk betydelse, närsom av ett nytt
vårdhem skall etableras och drivas, och socialstyrelsen börsom
tillfälle sig över, inteatt yttra minst med tanke på dess ställning som
tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvården.

Vad styrelsen i sådana fall har sig över är vilkenatt yttra hälso- och
sjukvård skall bedrivas vid vårdhemmet, vilka patientersom skallsom
behandlas och vårdas där, antal vårdplatser, frågor personalensom
storlek och sammansättning och andra frågor är medicinsksom av
betydelse i sammanhanget.

13 § Om vården å enskilt vårdhem inte ombesö s tillfreds-påellierställande sätt missförhållande oreliggerannat ochom
rättelse inte sker, kan länsstyrelsen efter hörande socialstyrel-avåterkalla tillståndet. Beslut återkallelse ländersen omedel-ombart till efterrättelse, inte länsstyrelsen förordnarom annat.

Till grund för ändringen denna paragraf ligger motiv deav samma som
ñr ändringen i 7 § åberopade. Det är sålunda rimligt socialstyrelsenatt
också får tillfälle anlägga medicinskaatt synpunkter på konsekvenserna

tillståndet ñr visstatt vårdhem dras in.av
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19881236förordningenitill ändringFörslaget
instruktion för socialstyrelsenmed

har brutitkännedom någon§ socialstyrelsen5 Får motattom
under styrel-verksamhet stårgällerbestämmelse somsomen rättelseför vinnavidta åtgärderskall styrelsentillsyn, attsens

åtal.anmälan tilldet behövs, öraoch, om
vamin enlitilldelatsyrkesutövarelegitimeraHar ten

tills håöveri lagen l98011bestämmelserna so- ocom n
finnsdetskall socialstm.fl.sukvårdspersonalen re sen, om

sjukvårdensälso- ochhosskäl till det, övervägasärskilda att
legitimationen.återkallelseansvarsnämnd väcka frågan avom

stycke fogas tillskall andraförslagtillsynsutredningensEnligt ett
socialstyrelsen övervägaåliggaskall detparagrafen. Enligt detta attatt

legitimation,legitimeradsåterkallelsefråganHSAN väckahos avom
särskilda skäl förochansvarsnämnden,varningtilldelatsdenne avom

skäl tillsådant särskilt övervägan-föreligger.övervägande Ettsådantett
fleratilldelats ellertidigarelegitimeradedenden kan att var-envara

omständig-beaktaStyrelsen ocksåansvarsnämnden. måsteningar av
varningenvamingama. Detföranletthandlandekring detheterna som

disciplinär åtgärd inteflera beslutskall också poängteras automa-att om
delegitime-med yrkandetill HSANskall leda till anmälantiskt omen

felaktigaden legitimeradesomständigheterna kringring. däremotOm
grad allvarligasådana i högförsummelsema ärochhandlande som

återkallelsefråganstyrelsen skall väckastyrelsen övervägamåste omom
materialet måstedärvid beaktaStyrelsenlegitimationen. måste att geav

ådagalagtfelaktiga handlandesittden legitimeradebelägg för att genom
olämplighet för yrket ellerelleri yrkesutövningenoskicklighetsådan

till medanmälan HSANsjukdom,sådana tecken påföreter att en
befogad.delegitimering framståryrkande somom
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

Översyn bestämmelserna tillsyn hälso-överav om
och sjukvårdspersonalen, m.m.

Dir 198721

Beslut vid regeringssammanträde 1987-03-12.

Chefen för Socialdepartementet anför

1 Mitt förslag

En särskild utredare bör tillkallas med uppgift bestämmelser-överatt se
tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen, läggasamtna om m.m.

fram förslag till de förändringar bedöms lämpliga.som
Den särskilda utredaren skall överväga

den personkrets omfattas lagen tillsyn hälso- ochöverom som av om
sjukvårdspersonalen m.fl. tillsynslagen bör utvidgas till ävenatt avse
andra personalgrupper ytterligare personal inom verksamhet medt.ex.
särskilda psykiskt utvecklingsstörda viss personalsamtomsorger om
med vårdutbildning administrativtår verksam eller knuten tillårsom
rättsmedicinsk eller rättskemisk verksamhet,

tillsynslagen bör förtydligas såvitt personalensrör iakttagandeom av
respekt och skyddande integriteten vid omhändertagandet.ex.av av
avlidna i avvaktan bisättningpå och begravning,

personalens bemötande anhöriga till patienter och avlidna börom av
omfattas tillsynslagen,av

möjligheterna bör utvidgas för hålso- och sjukvårdens ansvarsnämndom
interimistiskt återkalla legitimation utöva yrke inom hålso- ochatt att

sjukvården eller begränsa legitimerad yrkesutövares behörighet att
förskriva alkohol eller narkotika,

förenklingar kan i bestämmelsernagöras hälso- och sjukvårdensom om
ansvarsnämnds verksamhet,

och i fall i vilkenså utsträckning åtgärder kan vidtas för tillsynenattom
över den personal arbetar med förebyggande vård skall bli effektiv,som

i vilken utsträckning olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården bör
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omfattas bestämmelser utöver tillsynslagen,av

vilket sjukvårdshuvudmännen förbör ha omhänderta avlidna iattansvar
avvaktan bisättning ochpå begravning,

socialstyrelsens tillsyn enligt hälso- och sjukvårdslagen skallHSLom
omfatta all hälso- och sjukvård och hur tillsynen skall utformas främst

detnär gäller den privata hälso- och sjukvården inklusive institutionerna
den hälso- och sjukvård inte omfattas tillsynslagensamt samtsom av

socialstyrelsens organisation för bedriva tillsyn inom hälso- ochattom
sjukvården bör ändras.

2 Bakgrund

Nuvarande förhållanden1

Tillsynen2.1.1 över hälso- och sjukvårdspersonalen

Gällande regler samhällets tillsyn hälso- och sjukvårdensöverom
personal bygger på utredningsarbete inom medicinalansvarskommit-ett
tén, vilket redovisades i kommitténs huvudbetänkande SOU 197826
Hälso- och sjukvårdspersonalen, ansvarsfrågor, samverkan personal-
patienter. Efter remissbehandling betänkandet föreslog regeringenav
riksdagen i l97879220 samhällets tillsyn hålso- ochöverprop. om
sjukvårdspersonalen mfl. lagstiftning i Propositionenämnet. antogsen

riksdagen med endast ändringarsmärre SoU 1798016, rskr. 130.av
Enligt § lagen tillsyn1 1980 l över hälso- och sjukvårdsperso-1 om

nalen m.fl. tillsynslagen omfattas tillsynen. förstaDentre grupper av
personal vid sjukhusär eller andra inrättningar för ochöppengruppen

sluten vård patienter drivs det allmänna, enskilda medav som av av
bidrag från det allmänna eller efter särskilt tillstånd. andraDen gruppen
omfattar de legitimerade yrkesutövare i fall meddelar tillvårdannatsom
patienter utanför de nämnda inrättningarna den personalsamt som
biträder sådana yrkesutövare i vården. Till den tredje hör dengruppen
personal arbetar inom detaljhandeln läkemedel. Socialstyrelsenmedsom
har regeringen bemyndigats föreskriva andra yrkes-attav avgrupper
utövare inom hälso- och sjukvården skall omfattas lagen. Dennaav
möjlighet har dock inte utnyttjats.

Tillsynslagen den individuellt inriktade vården till förebyggande,avser
uppspårande, utredning eller behandling sjukdom, skada eller kropps-av
fel vård i samband med bamsbörd. omfattar vidare tand-Lagensamt
vårdspersonal däremot inte vårdutbildad personal i administra-t.ex.men
tiva funktioner, dessa bedömningar kan hatrots att storpersoners
betydelse för den enskilde; förtroendeläkare vid de allmänna försäk-
ringskassorna och läkare, tandläkare och sjuksköterskor vid myndigheter
och organisationer. I regel omfattas inte den verksamhetheller som
bedrivs vårdutbildad personal vid rättsläkarstationer eller rättskemis-av
ka laboratorier.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd praxishar enligt den ut-som
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vecklats nämnden inte prövat ärenden omhändertaganderörav som av
avlidna. Regeringsrätten har dock nyligen visat två sådana mål tillåter

föransvarsnämnden behandling regeringsrättens årsbok ref.1986ny
92. Regeringsrätten ansåg målen borde ha iprövats sakatt av ansvars-
nämnden, eftersom klagomålen rörde åtgärder ålegat respektivesom
vidtagits hälso- sjukvårdspersonalenoch i yrkesutövningen. Enav annan

ärenden inte tagits ansvarsnämndentyp är frågorav som upp av som
gäller bemötande anhöriga då patienten inte varit närvarande.av

Omsorger psykiskt utvecklingsstörda är inte hälso- och sjukvård. Iom
detta hänseende skiljer sig inte lagen 1985568 särskildaom omsorger

psykiskt utvecklingsstörda m.fl. från 1967-års omsorgslag,om som
fortfarande gäller i vissa delar under övergångsskede. Personalenett
inom ornsorgsverksamheten omfattas tillsynslagen endast i de fall denav
är verksam vid sjukvårdsinrättning eller utför arbetsuppgifteren som

individuellt inriktad hälso- och sjukvård antingen utförsavser som av en
legitimerad yrkesutövare eller någon under sådanav arman person en
yrkesutövares överinseende.

2.1.2 Personalens åligganden

Förutom de allmänna bestämmelserna i tillsynslagen vad åvilarom som
personalen inom hälso- och sjukvården finns särskilda föreskrifter för
vissa yrkesgrupper; allmänna läkarinstruktionen 1963341, allmänna
tandläkarinstruktionen 1963666, reglementet för1955592 barn-
morskor och reglementet 1957656 för sjuksköterskor. Därutöver har
socialstyrelsen utfärdat särskilda bestämmelser vadsom anger som
ligger i olika yrkesgruppers Som exempel kan föreskrif-nämnasansvar.

för legitimerade optiker SOSFSter M 198111.
I den allmänna läkarinstruktionen ñnns dels bestämmelser för samtliga

läkare bl.a. de skall utöva yrket i överensstämmelse medatt veten-om
skap och beprövad erfarenhet, dels bestämmelser rör endast vissasom
läkare. Tandläkarinstruktionen innehåller liknande bestämmelser. I
bammorskereglementet relativt ingående vilka åtgärder barn-anges en

Ävenfårmorska vidta vid förlossning. vissa andra åligganden läggs
fast, upplysningsplikt i vissa fall. Sjuksköterskereglementett.ex. anger
inte lika ingående sjuksköterskomas arbetsområde innehåller imen
övrigt bestämmelser dem gäller för barnmorskor.motsvararsom som

Nämnda instruktioner och reglementen samtligaär äldre hälso-än och
sjukvårdslagen och tillsynslagen.

2.1.3 Tillsynen hälso-över och sjukvården

Målet för hälso- och sjukvården enligt hälso-2 § och sjukvårdslagen
1982763, HSL, god hälsaär och vård lika villkorpå för helaen en
befolkningen. Målet gäller för all hälso- och sjukvård. tandvårdslagenI

motsvarande mål för tandvården.anges
Genom ändring harår 1985 bestämmelserna krav på hälso- ochen om

sjukvården 2 och b §§ gjorts tillämpliga allpå hälso- och sjukvård. Ia
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övrigt gäller bestämmelserna i lagen bestämmelserna hälso-utom om-
och sjukvården i krig enbart för den landstingskommunalam.m. -
vården.

I 198485l8l utvecklingslinjer för hälso- och sjukvårdenprop. om
framhöll jag denär berörda kraven gjordes tillämpliga allpåattm.m.

hälso- och sjukvård måste det också övervägas inte socialstyrelsensom
tillsyn enligt HSL borde omfatta all hälso- och sjukvård. Hälso- och
sjukvårdspersonalen visserligenstår redan under socialstyrelsensnu
tillsyn enligt tillsynslagen. iKraven 2 och b §§ HSL gäller dock ia
första hand den driver vården. Denne är, när det gäller den enskil-som
da hälso- och sjukvården, oftast inte alltid utförmen samma person som
vården.

iJag propositionen inte beredd föreslå tillsynen enligt HSLatt attvar
skulle vidgas till omfatta all hälso- och sjukvård framhöllatt attmen
denna fråga lämpligtpå bordesätt övervägas ytterligare. Avsikten var

reglerna för de privat drivna institutionerna för hälso- och sjukvårdatt
samtidigt skulle med syfte,över säkerhetskrav skulle gällaattses samma
för dessa institutioner gäller för landstingens motsvarandesom nu
institutioner.

2.1.4 Socialstyrelsens och ansvarsnämndens uppgifter

Socialstyrelsen skall enligt HSL utöva tillsyn landstingskommuner-över
hälso- och sjukvård och enligt tillsynslagen över hälso- och sjuk-nas

vårdspersonalen m.fl. Styrelsen har inspekterarätt verksamheten.att
Styrelsens förutsättningar bedriva tillsyn förändrades länsläkar-näratt
organisationen upphörde år 1981. Enligt l978806 socialsty-prop. om
relsens organisation och uppgifter i dessa delar antogsm.m., som av
riksdagen, borde styrelsen tillföras motsvarande fyra heltids-resurser
tjänster för tillsynen över dels den privata sjukvården och dels den
sjukvård bedrivs personal än hälso- och sjukvårdsperso-som av annan
nal. sistnämnda uppgift främst kontroll efterlevnaden lagenavser av av
1960409 förbud i vissa fall verksamhet på hälso- och sjukvår-motom
dens område, den s.k. kvacksalverilagen. Endast tjänsterna haren av
tillsatts.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds verksamhet regleras i tillsynsla-
Ansvarsnämnden prövar frågor fel eller försummelse i yrkes-gen. om

utövningen hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. Om ansvarsnämndenav
finner fel eller försummelse begåtts kan den tilldela den felandeatt en
disciplinpåföljd i form varning eller erinran. Varning denär stränga-av

påföljden.re
Ansvarsnämnden kan också efter anmälan från socialstyrelsen återkalla

legitimation eller behörighet yrke,utöva bl.a.atten annan om en
legitimerad yrkesutövare visat sig olämplig utöva yrket eller grundatt

sjukdom inte kan göra detta tillfredsställande. sistnämnda fallI kanav
nämnden förordna interimistisk återkallelse legitimationen ochom av om
läkarundersökning. Vidare kan ansvarsnämnden besluta förbjudaatt att
narkotiska läkemedel alkoholhaltiga läkemedel och teknisk spritsamt
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lämnas förordnandepå läkare,ut tandläkare eller veterinär ellerav
föreskriva begränsningar i utlämnandet. När förhållandena medger det,
kan nämnden meddela legitimation eller besluta förbud ellerny att
inskränkning i förskrivningsrätten skall upphöra.

Antalet ärenden hos nämnden har under år ökat vilket ävensenare
medfört ökade ärendebalanser.

2.2 F ramfärda krav förändringarpå

Socialstyrelsen har i skrivelse den februari8 till1983 Socialdepartemen-
framhållittet personalen inomatt verksamheten med omsorger om

psykiskt utvecklingsstörda bör omfattas tillsynslagen. Vid remissbe-av
handling skrivelsen fick denna uppfattning stöd. Ett instanserav par
hade synpunkter denpå lagtekniska lösningen.

Riksdagen har vid tillfällen behandlatett motioner tillsynenpar om
över omsorgsverksamhetens personal. I socialutskottets betänkande
l9858619 följdlagstiftning till den omsorgslagen underströkom nya
utskottet det angelägna i regeringen överväger fråganatt föransvaretom
olika personalkategorier inom omsorgsverksamheten. Riksdagen biföll
utskottets hemställan.

Riksdagen har vid flera tillfällen påtalat behovet överväga frågorattav
inom för tillsynslagen. I betänkandet SoU 1984852 framhöllramen
Socialutskottet regeringen borde övervägaatt nuvarande regler ochom

för förtroendeläkare i försäkringskassor och försäkringsbolagansvar är
lämpligt utformade. Utskottet underströk i betänkandet SoU 1986871
på vikten översynnytt tillsynslagenatt kommer till stånd.av en av
Riksdagen har bifallit vad utskottet hemställt.

Socialstyrelsen har år 1984 på uppdrag regeringen lagt fram ettav
förslag till snabbare handläggning ärenden rörande återkallelseav av
legitimation eller begränsning i förskrivarätten alkohol eller narkoti-att
ka. Bakgrunden till uppdraget riksdagenatt motionvar genom en
uppmärksammat de långa handläggningstidema ñr sådana ärenden och
funnit möjligheterna tillatt förbättring borde utredas. Förslageten
innebar ansvarsnämnden skulle fåatt vidgade möjligheter i dessaatt
ärenden interimistiskt återkalla legitimation eller begränsa rättenen att
förskriva alkohol eller narkotika i avvaktan på ärendet avgörs slut-att
giltigt. Förslaget möttes emellertid invändningar främst rättssäker-av ur
hetssynpunkt. Mot denna bakgrund har ärendet överlämnats till 1983 års
läkemedelsutrednjng S 198304 för övervägande.

Socialstyrelsen har vidare i skrivelse till Socialdepartementet den 29en
augusti 1985 påtalat styrelsens möjligheter fullgöraatt sina tillsyns-att
uppgifter är otillräckliga. Styrelsen framhöll det skulle finnas fördelaratt
med viss decentralisering tillsynen.en av

I betänkandet SoU 198586 framhöll13 Socialutskottet med anledning
två motioner utskottet erfaritatt Socialdepartementetav att övervägde att

tillsätta utredning rörande tillsynen över hälso- och sjukvården.en
Utskottet ansåg det angeläget sådan utredning kom tillatt stånd ochen
förutsatte den tillsattes skyndsamt.att Frågan regionalt organise-om en
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ingående prövas.utskottet därvidborde enligttillsynsfunktionrad

Utredningsuppdraget3

vissatillsynslagentillkallas för överbörsärskild utredare samtEn att se
lämnabedöms önskvärdaförändringari de fallnärliggande frågor och

till sådana.förslag
disciplinansva-tillsynen ochutredaren bör övervägasärskildeDen om

personalgrupper,omfatta andratillutvidgasenligt denna lag bör attret
särskildamedverksamhetenpersonal inomytterligaret.ex. omsorger

iochövervägautvecklingsstörda. Utredaren bör ävenpsykiskt omom
tandläkare,personal läkare,vårdutbildadutsträckningvilkenfall iså -

tilleller knutenadministrativt verksam ärsjuksköterskor äretc som-
tillsynsla-omfattasverksamhet börrättskemiskrättsmedicinsk eller av

förtroendeläkare.försäkringskassornasexempelEtt ärgen.
sjukvård särskilt skallochgod hälso-framhålls bl.a.I HSL att en

och integritetsjälvbestämmandeför patientensrespektbygga samt
hälso- och sjukvårdspersona-patienten ochkontakter mellanfrämja goda

bevarasintegritetmänniskans måsteför den enskildaRespektenlen.
handavlidnaangelägetdöden inträtt. Det ärockså sedan att tas om

sjukvården. Vidochinom hälso-och respektfullt sättsakkunnigtett
avlider därpatienteraktuellt inte enbart närblir dettavårdinrättningar

för obduktion.avlidnanäräven tas emott.ex.utan
väsentligavården ochvärdefull tillgång iPatienternas anhöriga är en

inteoch patientenvårdpersonalenmellanför underlätta kontaktenatt
därför angelägetbl.a.barn och äldre. Det ärminst det gällernär att

och respekt.med omtankeanhöriga bemötsäven
det gällerbör förtydligas närtillsynslagenUtredaren bör överväga om

gäller omhän-lagen, detomfattas närverksamhet börden t.ex.avsom
anhöriga tillbemötandeoch personalensdertagande avlidna avav

patienter och avlidna.
disciplinäraansvarsnämndensskallförarbetena till tillsynslagenEnligt

yrkesutövningpersonalenstidigare omfattabefogenheter liksom utan
finna lämplignämnden i praxisöverlåtitsbegränsning. Det har att en

arbetsgivaren. Utredarenmellan nämnden ochärendenafördelning av
förändringlämpliga ellernuvarande rutiner ärövervägabör om enom
viss yrkes-handlande i egenskappersonalensbör sågöras t.ex. att av

nämnden.utövare prövas av
interimistisktför ansvarsnämndenutvidga rättenMöjligheterna attatt

alkoholförskrivalegitimation eller begränsa rättenåterkallakunna atten
därförsammanhang. Frågan böri dettaeller narkotika bör övervägas

utredaren.läkemedelsutredningen till den särskildafrånföras över
andra ledamöter ochordförande och åttaAnsvarsnämnden består av en

börledamöter. Utredarenordföranden och andrabeslutför medär sex
komplicerade ärenden kani mindrebeslutanderättenöverväga om

ordförandenledamöter eller tilltill mindredelegeras t.ex. grupp aven
börnämndens kansli. Utgångspunktentill chefen föreller attvara

vikt.handläggningsordningen till ärendenasanpassas
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Utredaren bör också överväga olika möjligheter förenkla bestäm-att
melsema ansvarsnämndens verksamhet i syfte till ståndattom en
snabbare handläggning nämndens ärenden. frågaEn har nämntsav som
i detta sammanhang jävsreglema.är

Ansvarsnämnden har fr.o.m. den januari1 1986 ändring igenom en
38 i tillsynslagen§ vidgade möjligheter för offentligt anställdgetts att
personal överlämna ärenden till sjukvårdshuvudmannen för åtgärd. Mot
bakgrund antalet ärenden till nämnden fortsätter kraftigtökaatt attav
bör den särskilde utredaren överväga ytterligare ärenden kan över-om
lämnas till huvudmannen eller lämpligt lokalt för åtgärd. Enannat organ
förutsättning för detta måste ärendenas karaktär dem bättregörattvara
lämpade för lokal handläggning och nämndens särskilda kompetensatt
inte nödvändigär för avgörande.ett

Utredaren bör överväga och i fallså hur socialstyrelsens tillsynom
skall utformas så den i enlighet med omfattarHSL all hälso- ochatt
sjukvård. Utredaren bör i det sammanhanget reglerna föröver enskil-se
da vårdinrättningar så säkerhetskrav blir gällande för dessaatt samma

för den offentligt bedrivna vården.som
Enligt HSL med hälso- och sjukvård åtgärder för medicinsktattavses

förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Tillsynslagen
den individuellt inriktade vården. I 19848518l ut-avser prop. om

vecklingslinjer för hälso- och sjukvården framhålls förebyg-detattm.m.
gande arbetet måste såväl individ- samhällsinriktat. Ivara som pro-
positionen föreslogs ändring HSL i detta avseende. Förslageten av

riksdagen efter viss formell justering. lagenantogs I lades därvid fastav
hälso- och sjukvården skall arbeta ñr förebyggaatt ohälsa. Utreda-att
bör överväga och i fall vilkaså åtgärder kan vidtas förren attom som

tillsynen denöver personal arbetar med förebyggande vård skall blisom
effektiv och därvid pröva tillsynen kan vidgas till omfatta ävenattom
det samhällsinriktade arbetet.

Utredaren bör vidare vilkaöverväga åtgärder bör vidtas för attsom
förbättra möjligheter utöva tillsyn hälso-över och sjukvårdenstatens att

Därvid bör bl.a. frågan regionalt organiserad tillsynsfunk-m.m. om en
tion prövas, särskilt vad tillsynen privat hälso-över och sjukvårdavser
och vård bedrivs hälso-än och sjukvårdspersonal. Isom av annan
anslutning till utredningsarbetet rörande samordnad länsförvaltningen
kommer frågan länsregionalt organiserad tillsynsfunktion attom en
prövas. Resultaten från denna utredning kommer enligt planerna att
föreligga innevarandeunder år. Dessa bör beaktas utredaren.av

F.n. finns utöver tillsynslagen särskilda föreskrifter för flera personal-
inom hälso- och sjukvården. Det kan fortsättningsvisävengrupper

finnas anledning reglera vissa skyldigheter bestämmelsernautöver iatt
tillsynslagen. Utredaren bör överväga i vilken utsträckning personalen
bör omfattas sådan reglering. Bestämmelserna bör så långtav som
möjligt förenklas, enhetligagöras och samlas författning.i en

Utredaren bör även överväga sjukvårdshuvudmännens föransvar om-
händertagande avlidna i avvaktan bisättningpå och begravning.av

Utredaren bör överväga de resursmässiga konsekvenserna denoga av



286 Bilaga I SOU 199163

förslag läggs fram. En smidig handläggning eftersättasom utan att
rimliga rättssäkerhetskrav bör eftersträvas

Ramar för utredningsarbetet

Utredaren bör samråda med berörda myndigheter, organisationer och
statliga kommittéer och särskilda utredare.

Uppdraget skall redovisas före utgången år 1988.av
För arbetet skall gälla direktiven dir. 19845 till samtliga kommittéer

och särskilda utredare angående utredningsförslag och konsekvenser.

5 Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för Socialdepartementet

tillkalla särskild utredareatt omfattad kommittéförordningenen av-
1976119 med uppdrag göra översyn bestämmelsernaatt en av om-
tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen, m.m.

besluta sakkunniga,att sekreterare och biträdeexperter, åtannatom
utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt

kostnaderna skall belasta femteatt huvudtitelns anslag för utredningar
m.m.

6 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Socialdepartementet
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen 198703S för

översyn bestämmelserna tillsyn hälso-överav om
och siukvårdspersonalen, m.m.

Dir 198917

Beslut vid regeringssammanträde 1989-04-06.

Chefen för Socialdepartementet, statsrådet Hulterström, anför.

1 Mitt förslag

Jag föreslår utredningen S 198703 för översyn bestämmelsernaatt av
tillsyn hälso-över och sjukvârdspersonalen, tillsynsutred-om m.m.

ningen fâr i tilläggsuppdrag över ordningen för anmälan ochatt se
utredning s.k. Lex Maria-ärenden. Vid övervägandena fråganav av om
vilken personkrets skall omfattas lagen 1980 tillsyn11 översom av om
hälso- och sjukvârdspersonalen m.fl. tillsynslagen skall också beaktas

kommande förslag till ändrat huvudmannaskap för äldreomsorgenom
kan anledning till särskilda bestämmelser tillsyn.ge om

Utredningen skall vidare förturmed behandla vissa frågor och redovisa
resultatet i delrapport före utgången september frågor1989. Deen av

skall behandlas med förtur gäller hälso- sjukvårdensochsom ansvars-
nämnds interna rutiner och organisation ordningen för handlägg-samt
ningen Maria-ärenden.Lexav

2 Bakgrund

Regeringen beslutade i 1987 särskild utredare skulle tillkal-attmars en
las med uppgift bestämmelsernaöver tillsyn över hälso- ochatt se om
sjukvårdspersonalen lägga fram förslag till de förändringarsamtm.m.

bedömdes lämpliga.som
Efter det direktiven för tillsynsutredningen fastställdes har vissaatt

andra utredningar gjorts och förslag berör det arbetepresenterats som
tillsynsutredningen har utföra. utredningarDeattsom m.m. som avses

följandeär

Statskontoret har pâ uppdrag regeringen genomfört översynav en av-
vissa administrativa frågor vid hälso- och sjukvårdensm.m. ansvars-
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nämnd HSAN. Uppdraget redovisades den juni20 1988 i rapporten
198841 HSAN -88. Rapporten har remissbehandlats och beslutgenom

regeringen den januari26 1989 överlämnats till tillsynsutredningenav
för beaktande i samband fullgörandetmed utredningens uppdrag.av

En beredningsgrupp inom Socialdepartementet har gjort översynen av-
socialstyrelsens verksamhet. Resultatet översynen presenterades iav
december 1988 i Ds 198874 Socialstyrelsen i förändring.rapporten
Regeringen har den 30 beslutat1989 till riksdagen överlämnaattmars

proposition utarbetats med denna underlag.rapporten som som

Regeringen har i februari 1989 i 19888984 ändrad be-prop. om-
slutsordning för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd föreslagit en
ändring i tillsynslagen innebär ordföranden i nämnden fårattsom
möjlighet disciplinärendenavgöra detnär är uppenbart ärendetatt att
inte kan leda till disciplinpåföljd. föredragandeSom anfördestatsråd jag
därvid Statskontorets förslag beträffande HSAN skulle i övrigt,att

frånbortsett förslag teknikstöd, bli föremål för fortsatt beredningett om
tillsynsutredningen.genom

propositionenI 198788 äldreomsorgen176 inför 90-talet uttalasom-
bl.a. och uppgiftsfördelningen mellan huvudmännen måsteatt ansvars-
utformas den eftersträvadeså utvecklingen servicen till och vårdenatt av

äldre främjas. Riksdagen har antagit de i propositionen angivnaav
målen och riktlinjerna för den fortsatta utvecklingen inom äldreom-

198889SoU6, rskr. 55. Regeringen har i maj 1988 beslutat attsorgen
inrätta delegation för beredning frågan förändring huvud-en av om av
mannaskap inom samhällets äldreomsorg. Förändringar blirm.m. som
aktuella med anledning delegationens arbete preliminärt attav avses
genomföras den januari1 1992. Regeringen återkomma tillattavser
riksdagen med förslagnärmare i denna fråga.

3 Förslag tillägg till gällande direktivom

3.1 Lex Maria-ärenden

Sjukvårdshuvudmännen har särskild anmälningsplikt enligt förordningen
1982772 skyldighet för landstingskommuner anmäla till social-attom
styrelsen vissa skador och sjukdomar har inträffat i hälso- ochsom
sjukvården. brukarDetta kallas Lex Maria. Anmälningama utreds av
socialstyrelsen. de fallI styrelsen finner vårdpersonal begått felatt som
inte kan betraktas ringa överlämnas ärendet till HSAN med yrkandesom

disciplinpåföljd. Trots sådana ärenden i allmänhet äratt noggrantom
utredda hos socialstyrelsen måste beredas tillfälle sigparterna att yttra

utredningen ibland kompletteras med sakkunnigutlåtanden.samt
I HSAN-88 föreslås förordningnämndarapporten 1982772att nyss

ändras så händelser inom hälso- och sjukvården feldär eller försum-att
melse befaras skall till ansvarsnämnden i förstället tillrapporteras
socialstyrelsen. innebärDet nämnden skall utreda dessa händelser påatt

sätt övriga ärenden hos nämnden. Förslaget innebär vidaresamma som
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bl.a. principiell ändring på så sätt det tvåpartsförfarandeatten som nu
finns med socialstyrelsen den anmäldes skulle frångås.motpartsom

Mot bakgrund Lex Maria-ärenden i anspråk,att tar storaav resurser
finner jag det bör prövas, handläggningen kan förenklasatt utan attom
rättssäkerheten äventyras. Ett alternativ utreda ñnner jagatt stats-vara
kontorets förslag dennai del i HSAN -88. Eftersom dettarapporten
innebär principiell förändring jag utredaren även bör över-atten anser
väga förenklingar kan företas i syfte mindreuppnå resurskrä-attom en
vande och rationell hantering med bibehållande tvåpartssys-ettmer av

dettaI sammanhang bör också övervägastem. på vilket sätt regiona-en
lisering Socialstyrelsens tillsynsverksamhet avsnittse kan3.3av
betydelse.

Sammanfattningsvis föreslår jag således i denna del utredarenatt
överväger två olika modeller för så långt möjligt förenklad hand-en
läggning Lex Maria-ärenden, dels attav

anmälan direktgörs till HSAN och dels att-
anmälan görs i dag till socialstyrelsen, eventuellt till styrelsenssom-

regionala instanser.

2 Primärkommunal äldreomsorg

Enligt propositionen äldreomsorgen inför 90-talet, riksdagenom som
ställt sig bakom, skall närmare utredas organisatoriska, juridiska och
ekonomiska konsekvenser primärkommunema samlatatt ettav ges mer

för samhällets äldreomsorg. Enligt propositionen talar mycket föransvar
hemsjukvården och de lokala sjukhemmenatt därvid överförs till pri-

märkommunemas ansvarsområde. Den närmare utformningen över-av
föringen bereds äldredelegationen, beräknas lägga fram förslag iav som
maj innevarande Enligtår. planerna skall proposition i ämnet föreläg-en

riksdagen före årets slut.gas
Utredaren skall enligt sina direktiv överväga tillsynen och dis-om

ciplinansvaret enligt tillsynslagen skall förändras. Med anledning denav
kommande huvudmannaskapsförändringen vill jag understryka betydel-

utredaren vid fullgörande sitt uppdragatt beaktar också desen av av
åtgärder sådan förändring kan anledning till.som en ge

3.3 Regional organisation för tillsyn

Enligt sina direktiv bör utredaren bl.a. överväga vilka åtgärder börsom
vidtas för förbättra möjligheter tillsynatt utöva hälso-statens överatt
och sjukvården Därvid bör enligt direktiven bl.a. fråganm.m. om en
regionalt organiserad tillsynsfunktion förutprövas. I den nämnda rap-

Socialstyrelsen i förändring föreslagitsharporten det inom socialsty-att
relsen inrättas regional funktion för tillsyn över hälso- och sjukvårdenen
och tandvården. På grundval härav har förslag i denna fråga lagts fram
i 198889130 socialstyrelsens framtida roll, uppgifter ochprop. om
inriktning. Detta innebär frågan tillskapande regionalatt om av en
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organisation inte behöver utredaren.prövas Däremot det väsentligtärav
utredaren beaktar de effekter den i propositionen socialsty-att som om

relsen föreslagna regionala organisationen frågakan i tillsynsarbe-om
Även i detta sammanhang bör förenkling och samhällsekonomiskatet.

konsekvenser centrala utgångspunkter.vara

Delrapportering4

I budgetpropositionen 19888921001989 bil. anfördeprop. 7 83s.
föredragande statsrådet hon räknade med eventuellt förändradatt att en
fördelning arbetsuppgifter mellan socialstyrelsenHSAN och bordeav
kunna genomföras den juli1 1990. För tidsschemat skall kunnaatt
hållas vissamåste uppgifter i tillsynsutredningens uppdrag behandlas
med förtur och under september 1989.avrapporteras senast

uppgifterDe detta gäller dels sådana frågor rör HSANsavser som
organisation och rutiner, dels det i det föregående redovisade tilläggs-
uppdraget rörande Maria-ärenden.Lex

Det bör således ingå i tillsynsutredningens uppdrag lämna delbe-att ett
tänkande förslagmed i dessa hänseenden före utgången septemberav
detta år.

4 förRamar utredningsarbetet

För tilläggsuppdraget gäller tidigare fastlagts.samma ramar som
Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget redovisas före ut-

gången 1988. tillsättningenår Då utredare och komexperter attav av
dröja längre planerat blev tiden framskjutenän dvs. tillår, utgångenett

bakgrundår 1989. Mot här föreslagna tillåggsuppgifter börav av
tidpunkten flyttas fram ytterligare månader. Uppdraget skall såledessex

föreredovisas juniutgången 1990 med delrapportering enligt vadav en
jag i det föregåendenämnt under september 1989.senast

5 Hemställan

hemställerJag regeringen utvidgar utredningens uppdrag i enlighetatt
med vad jag anfört.harnu

6 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemstållan.

Socialdepartementet
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Justitiedepartementet Kommunikationsdepartementet
Personregistreringinom arbetslivs-,forsknings-och regionalabil- körkortsadministrationen.Den och [14]

Överenskommelsermassmedieområdena, [21] Storstadenstrafiksystem.m.m. om
HIV-smittade ersättningför ideell skada.[34] trafik ochmiljö i Stockholms-Göteborgs-ochMalmö--
Påföljdsfrågor.Frigivning frånanstalt. [45] regionerna.[19]m.m.
Vissasärskildafrågorbeträffandeintegrationsskyddet Säkrareförare[39]

ADB-området [62]
Finansdepartementet

Utrikesdepartementet Finansielltillsyn. [2]
Sportslig ekonomiskoch utveckling inom ochtrav-Statensroll vid främjande [3]export.av galoppsporten.[7]Bistånd internationellaorganisationer.[48]genom Beskattning lctaftföretag.[8]avBistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Kapitalavkastningeni bytesbalansen.Detmultilateralabiståndetsorganisationer.[49] Tre [27]expertrapporter.Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Räkna miljönmed Förslagtill och miljö-natur-Sverigeoch u-ländemai FN återblick. [50]en- räkenskaper.[37]Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Räknamedmiljön tillFörslag och miljö-natur-Särstudier.
räkenskaper.Bilagedel.[38]
Alkoholbeskatmingen.[52]

Försvarsdepartementet
UtbildningsdepartementetKapitalkostnaderinom försvaret.Nya former för

finansiell styrning. [20] Särskolan primärkommunal [30]skola.-en
Brandenpå Sally Albatross. 9-l2januariDen 1990.[33] Statensarkivdepåer.En utvecklingsplantill år 2000.
Forskningochteknik för flyget [53] [31]

Examination kvalitetskontroll i högskolan.[44]som
Skola skolbarnsomsorg helhet [54]en- -Socialdepartementet
ArbetsmarknadsdepartementetUtvärdering SBU.StatensBeredningför Ut-värde-av

ring medicinskmetodik.[6]av Flykting- ochirnmigrationspolitiken.[l]Lokala ukförsäkringsregister[9] Spelreglemapåarbetsmarknaden.[13]lnformationcnsroll handlingsunderlagstyrningsom - Kompetensutveckling utmaning.[56]en-ochekonomi. [l5]. Arbetslöshetsförsäkringenfinansierings--Gemensammaregler lagstiftning,klassifikationeroch- [57]systemet.informationsteknologi.[l6].
Forskningochutveckling epidemiologi,kvalitetssä--kring och Sprisutvecklingsprojekt.[l7]. BostadsdepartemntetInformationsstmkturför hälso- sjukvårdenoch en- Ett ByggforskningenBFR på90-talet [23]nyttutvecklingsprocess.[18] -

framtidaDen länsbostadsnamnden.[43]Någrafrågor i anslutningtill arbetsgivarperiodinomen
Statensbostadslcredimämndorganisationochsjukpenningförsäkringen.[35] -
dimensionering.[61]Aborteradefoster, [42]m.m.

Handikapp,Vältärd,Rättvisa.[46]
På förändringsarbetenexempel inomväg Industridepartementet-
verksamheterför psykiskt [47]störda Översyn lagstiftningen träñbenåvara.[22]av omTillsynen sjukvården.hälso-och [63]över Ett turistråd.[58]nytt
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Systematisk förteckning

Civildepartementet
Affärstidana [10]
Aftärstidema.Büagedel.[11]
Ungdomochmakt.[12]
Visst gårdetan Del 2 och [24]
Frikommunförsöket.Erfarenheter försökenmedav

friare nämndorganisation.[25]en
Kommunalaentreprenader.Vad möjligtär En analys

rättslägetochdetstatligaregelverketsroll. [26]av
Konkurrenseni Sverige kartläggning konkur-en av-rensförhâllandenai 61 branscher.Del 1och [28]
Periodiskahälsoundersökningari vissastatliga, kom-
munalaochlandstingskommunalaanställningar.[29]
Ny kunskapochförnyelse.[36]
Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktioner ny-organisation stödettill myndigheterochav rege-
ringskansli.[40]
Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktioner ny-organisation stödettill myndigheterochav rege-
ringskansli.Bilagedel.[41]
Konkurrensför ökadvälfärd.Del
Konkurrensför ökadvälfärd.Del
Konkurrensför ökadvälfärd.Bilagor. [59]
Olika ändalika. Om invandrarungdomari detmen
mångkulturellaSverige.[60]

Miljödepartementet
Miljölagstiftrtingeni framtiden.[4]
Miljölagstiftningen i framtiden.BilagedeL
Sekretariatetskartläggningochanalys.[5]
Naturvårdsverketsuppgifterochorganisation.[32]
Sverigesnationalrapporttill FNskonferens miljöom
ochutveckling UNCED 1992.[55]-
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