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Till statsrådet

KönbergBo

18 1993 bemyndigadeGenom beslut den regeringen det statsrådmars
har till uppgift föredra ärenden sjukvårdrörande hälso- och delsattsom

tillkalla särskild utredare med uppgift bestämmelsernaöveratt atten se
för sjukvårdspersonal attihälso- och tjänsten utfärda intyg utlåtandenoch

föreslå de förändringar kan behöva för dennagöras verk-samt attsom
samhet skall kunna fullgöras bra dels beslutasätt, sakkunni-ett att om

sekreterare och biträde utredningen Dir. 1993:36.experter, annatga,
bemyndigande förordnadesMed stöd detta den l april 1993 kansli-av

chefen särskild utredare.NygrenIngemar som
Utredningen antagithar Intygsutredningen 1993:04.Snamnet

sakkunniga biträda IntygsutredningenSom förordnades den 12 juliatt
1993 kanslirådethovrättsassessorn, Anér, Justitiedepar-Görannumera

medicinalrådet Tollin, Socialstyrelsen,Claes byrådirektörentementet,
Riksförsäkringsverket, direktörenYlva Eklund, Gunnar Holmberg, Rätts-

medicinalverket, utredaren Kerstin Sjöberg, Landstingsförbundet och
kammarrättsassessom Marie Socialdepartementet.Jönsson,

biträda Intygsutredningen förordnadesSom den 12 juli 1993experter att
förbundsj uristen Schöldström, Sveriges Akademikers Centralorganisa-Jan
tion, förbundsjuristen Vikenhem, Tjänstemännens Centralorganisa-Jan

tion, avdelningschefen Arvidson, SverigesThomas Försäkringsförbund,
försäkringstjänstemannen Ingrid Sveriges Försäkringsförbund,Karlsson,
försäkringstjänstemannen Staffan SverigesTellenbach, Försäkringsför-

biträdande försäkringskassedirektörenbund, och Per-Ove Karlsson,
Försäkringskasseförbundet.



Experten Thomas Arvidson entledigades från sitt uppdrag fr.o.m. den
1 september 1993 ioch hans ställe förordnades frånexpertsom samma

försäkringsjdag uristen Johansson,Ragnar Sveriges Försäkringsförbund.
Sekreterare utredningen fr.o.m.har den 1993l maj varit byråchefen
Björn Lundgren, Socialstyrelsen.

Utredningen får härmed överlämna sitt betänkande intyg och ut-om
låtanden utfärdas hälso- och sjukvårdspersonal i yrkesutövningen.som av

Utredningens uppdrag därmed avslutat.är

Stockholm 22 juniden 1994

Ingemar Nygren

LundgrenBjörn



Innehållsförteckning

Sammanfattning

19Summary

23Författningsförslag

35utredningenförDirektiv1

37Grundläggande begrepp2

37sjukvårdspersonalbegreppetochHälso-2.1
37Bakgrund2.1.1
38ordningNuvarande2.1.2
40lagstiftning2.1.3 Antagen ny
42utlåtandeochintyg2.2 Begreppen
44förslagochövervägandenUtredningens2.3

47enkätIntygsutredningens

intygutfärdaförfattning attelleri lagSkyldighet annan
57utlåtandeeller

57Inledning4.1
85sjukvårdenochhälso-4.2 Inom

61verksamhetmedicinsk4.3 I annan
66förtidspensionsjukpenning ellererhållande m.m.För4.4 av
69sammanhangrättsligavissa4.5 I
73sammanhangsociala4.6 I
75sammanhangarbetsrättsliga4.7 I



6 Innehållsförteckning

4.8 Inom kommunikationsväsendet 79
4.9 andraI sammanhang hos myndigheter 85

5 Bestämmelser och avtal avgift och ersättning förom
.intyg och utlåtanden 89

5.1 Inom hälso- och sjukvården 89
5.2 I medicinsk verksamhetannan 92
5.3 erhållandeFör sjukpenning eller förtidspension 93av m.m.
5.4 vissaI rättsliga sammanhang 94
5.5 arbetsrättsligaI sammanhang 95
5.6 Inom kommunikationsväsendet 95

Formella krav på utfärdare intyg utlåtandenoch 97av

6.1 Gällande bestämmelser 97
6.2 Utredningens överväganden och förslag 100

6.2.1 Generella krav intygsutfárdare 100
6.2.2 Särskilda krav intygsutfårdare i vissa fall 102

7 Myndighetsutövning 107

8 Om jäv 109

8.1 Jävsbestämmelser enligt förvaltningslagen 109
8.2 Jävsbestämmelser inom hälso- och sjukvården 110
8.3 Utredningens överväganden och förslag 111

9 Grundläggande bestämmelser intyg utlåtandenoch 113om

9.1 Allmänt 113
9.2 Vissa grundläggande krav intyg och utlåtanden 114
9.3 Utredningens överväganden förslagoch 119

10 Behovet intyg utlåtandenoch 121av

10.1 Allmänt 121
10.2 Enskildas behov och tillrätt intyg och utlåtanden 123av
10.3 Myndigheters m.fl. behov och till intygrätt ochav

utlåtanden 124
10.4 Utredningens överväganden förslagoch 124



Innehållsförteckning 7

Åtgärder påkvaliteten intygför förbättra och11 att
utlåtanden erhålla sjukpenningför ellerbl.a. att

127förtidspension

12811.1 Några enkätsvar
129Riksförsäkringsverkets blankett11.2

utfärdaundersökningar avseende läkares11.3 Några sätt att
130sjukskrivningsintyg

sjukskrivning 131rådSocialstyrelsens allmänna11.4 om
132och förslagUtredningens överväganden11.5
132l1.5.1 Allmänt

sjukskrivning 135för1l.5.2 Om intyg
137utbildningintygsformulär och11.5.3 Om
140språket11.5.4 Om svenska
141sanktionerl1.5.5 Om
145uppgiftsskyldighet11.5.6 Om

151utlåtande sakkunnig till domstol12 Om m.m.av

15112.1 Allmänt
152Sakkunnig12.2
15412.3 Vittne
155vittneSakkunnigt12.4
156sjukvårdspersonalsakkunnig hälso- ochersättning till12.5 Om
159och förslagUtredningens överväganden12.6

för intyg ochpatientens skyldighet betala13 Om att
163utlåtanden

16313.1 Allmänt
164förslagUtredningens överväganden och13.2

167europeiska gemenskapen14 Den

16714.1 Allmänt
167EG-direktiv14.2
16814.3 EES-avtalet
170Gällande bestämmelser14.4

intyg ochför utfärdandebestämmelser14.5 Gällande av
172inomutlåtanden EG
173överväganden14.6 Utredningens



8 Innehållsförteckning

15 Kostnadsmässiga konsekvenser utredningens förslag 175av

16 Författningskommentar 177

Särskilda yttranden 187

Bilagor

Bilaga 1 Kommittédirektiv 197
Bilaga 2 Enkätformulär 207
Bilaga 3 Sändlista för Intygsutredningens enkät 209



Sammanfattning

Inledning
föreskriver förut-ellerförfattningar finns bestämmelseråtskilligaI som
utlåtande läkareenskilde visar intyg ellerdensätter ett ettatt av enupp

sjukvår-hälso- ochmed särskilda yrkeskunskapereller någon annan
mycketsjukvården utfärdas dagligenområde. hälso- ochdens Inom ett

ändamål på begä-för mängd skilda ochintyg och utlåtandenantalstort en
påomfattande arbete läggs nedintressenter.olika Det är ett somran av

innehåller författningsbestämmelsemahandlingar. de flesta fallsådana I

intyg utlåtande skall företes.visst elleringa föreskrifterandra än ettatt
samhällsekonomiskfrånvittgående konsekvenserpå deMed tanke t.ex.

för vilkaförenade ändamålofta med desocial synpunktoch år ettsom
ställas på deras inne-utfärdas, måste höga kravintyg utlåtandeeller ett

emellertid intefungerarutformning. nuvarandehåll och Det systemet
regeringen särskildDärför tillkalladealltid tillfredsställande.helt ut-en

för sjukvårds-bestämmelserna hälso- ochuppdragredare med överatt se
utlåtanden föreslå de föränd-utfärda intygi tjänsten ochpersonal samtatt

full-skall kunnaför denna verksamhetringar kan behöva göras attsom
bil. 1.på avsnittet l ochbragöras sättett

myndig-inledningsvis till berördagjorde enkätIntygsutredningen en
intyg utlåtandenför vilka ochorganisationer kartläggaheter och att som

därvid ellervilka ställsukvårdspersonalen utfärdar, kravochhälso- som
författningsregle-omfattning verksamheteni vilken ärbör ställas, som

utfärdandet ochbrister det gällerföreligger någradet närrad samt avom
2-3.avsnittet 3 och bil.utlåtandenainnehållet i intygen och

skyldighet isammanställninggjortIntygsutredningen har överäven en
utlåtanden avsnittet 4utfärda intyg ellerförfattningellerlag attannan

ersättning föravtalbestämmelser ochsammanställningoch över omen
utlåtanden avsnittet 5.intyg ochutfärdaatt

syftar tillfram förslagIntygsutredningenläggerbetänkandet attI som
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komma tillrätta vissamed oklarheter och andra brister i gällande bestäm-
melser. Avsikten hälso-är och sjukvårdspersonalens uppgift iatt att
yrkesutövningen utfärda intyg och utlåtanden skall fullgöras smidigtett

och så,sätt ske rimliga krav sakkunskap, objektivitetatt och rätts-
säkerhet blir uppfyllda.

Om intyg utlåtandenoch

läkare,För psykologer m.fl. det ofta förekommandeär arbetsuppgiften
skriva intyg, utlåtande eller därmed jämförligaatt handlingar.ett ett Det

finns emellertid inte någon i författning fastställd definition begreppenav
intyg och utlåtande. Dessa begrepp förefaller också ofta användas syno-

hälso- och sjukvårdspersonalen.nymt av
Intygsutredningen inte kan underlåta beakta ändamåletatt attanser man

intygmed eller utlåtanden och de krav ställs på dessa. Inom hälso-som
och sjukvården bör därför begreppet intyg användas för de handlingar,
vilka inte formbundnaär i någon författning och där det i princip räcker
med intygande sakförhållande närmare bedömningarett ochett utanav

Ärförslag till åtgärder. det däremot fråga handling, där det ärom en
nödvändigt analysera olika förhållanden, tolka eller bedöma dessaatt att
och föreslå åtgärder, bör begreppet utlåtande användas. Utredningenatt
har uppmärksammatäven det talasnär undersökning eller läkar-att om
undersökning fullföljs oftast inte tankegången lagstiftama med detattav
skall intyg eller utlåtande mindre tillänett detta verkarutanavges vem,
mestadels underförstått. sådan bestämmelseEn ofullständigär ochvara
kan förorsaka tolkningsproblem. En genomgångnärmare varje författ-av
ning för eventuell ändring och komplettering i angivna hänseenden är
därför påkallad avsnittet 2.

10 patientjoumallagenI § densägs skyldigär föra patient-att attsom
joumal skall på begäran patienten utfärda intyg vården. 1 §Avav om
andra stycket framgårlag med värd undersökningävenattsamma avses
och behandling. Vad beträffar frågan vilka uppgifter skall ingå i ettsom
intyg i förarbetenasägs till den lagen i intyget skall lämnas deatt
uppgifter undersökningen, vården behandlingenoch behövs förom som
det patienten begärda ändamålet. Vilka uppgifter skall lämnas,av som
torde i flertalet fall lätt för denavgöra skall utfärda intyget.attvara som
Detta uttalande inte helt klarläggande.är Frågan är däri skallnärmast om
inbegripas skyldighet i aktuellt fall även bedömninggöraatt etten en
eller utlåtande över resultatet vård eller behandling ochett av en en
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Eftersom syftet med intyg ofta få informationärett attprognos. om
sådana förhållanden påverka framtidakan hälsotillstånd,som en persons
arbetsförmåga Intygsutredningen skyldigheten enligtattm.m. anser pa-
tientjoumallagen utfärda intyg skall omfatta handlingar detävenatt av
slag Utredningen föreslår därförberörts. 10 §patientjoumalla-attsom nu

omfatta skyldighetskall utfärda utlåtanden vårdenäven attgen en om
avsnittet 10.

I5 åligganden för inom§ lagen personal hälso- och sjukvården sägsom
i sin inomden yrkesverksamhet hålso- och sjukvården utfärdaratt som

intyg någons hälsotillstånd eller vård utformaskall det medett om nog-
grannhet och Intygsutredningen föreslår förtydligande i lagenettomsorg.
så framgårdet klart utlåtanden omfattasäven nämnda krav.att att av

iBestämmelsen bör kompletteras enlighet därmed.
Flera myndigheter fastställer formulär för blanketter anvisningaroch

för intyg utlåtanden. Intygsutredningenoch understryker vikten attav
berörda myndigheter kontinuerligt dessa avsnittet 9.överser

Formella krav

utlåtanden ioch förekommer handläggningen antal målIntyg ett stortav
och ärenden skilda från islag. enkelt konstaterandeDe spänner ettav
vissa intyg till djupgående analys och svåra bedömningar omfattandeen
utlåtanden. härtill måste utfärdarMed hänsyn kompetensen hos den som

intyg eller utlåtande i relation till vad denne skall bedöma ochett ett ses
i normalfall hindraromständigheterna inom ämnesområdet. Dettaett

emellertid inte föreskriva vissgenerellt kan grundkompetensatt man en
får utfärda intyg utlåtande.hos dem eller kanDärutöverett ettsom man

föreskriva högre kompetens utfärdaren sådana intyg ochhos ut-en av
motiverat.låtanden där det år

Intygsutredningen den behörig läkaryrketår utövaatt attanser som
enligt 1984:542 behörighet inom ochlagen yrke hälso-utövaattom
sjukvården generellt skall behörig utfärda läkarintygäven attm.m. vara

läkarutlåtanden. vissa fall finnasoch kan det dock skäl ställa högreI att
utfärda utlåtanden förkrav på den skall intyg och de skall kunnaattsom

tjäna ändamål för. högre kompetens ellerde de avsedda Omärsom en
speciell utfärda intygeterfordras den läkare skallkompetens hos som
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respektiveomständigheter inom sakom-eller utlåtandet beror på särskilda

givit några exempel på dettaråde. Utredningen har i betänkandet när är

lämpligt 6.avsnittet

Myndighetsutövning
myndighetsutövning innebärharMed den innebörd begreppet ettsom

tillhörutlåtande någon hälso- ochutfärdande intyg ellerett ett somavav
myndighetsutövning i sig. kansjukvårdspersonalen knappast Däremot

myndighet.i myndighetsutövning hosförfarandet ledett enses ensom
sig många fall intygmyndighet fattar grundar ibeslutEtt ettsom en

utgången iavgörande betydelse föreller utlåtande. har i regelDessa en
sig på intyg eller utlåtandemål beslut grundareller ärende. Ett ettett som

myndighetsutövning. Därvid måste vissaofta någotsålunda slagutgör av
förvaltningslagen 1986:223 beaktas.formalia enligt

författningsbestämmelse bordeIntygsutredningen har övervägt enom
patient klaga på beslutinföras möjligt fördetgör ettatt omensom

fall finnsutlåtande i de där detutfärda intyg ellervägran ett ettatt en
intehandlingar. Utredningen har detskyldighet utfärda sådana ansettatt
fråga.författningsreglering Utred-meningsfullt föreslå dennaatt aven

disciplinärt beivramöjlighetenningen erinrar dock vägran attatt enom
avsnittetutfärda intyg eller utlåtande 7.ett

J äv

jävsfråganotillfredsställande vaddetIntygsutredningen är attattanser
inte regleratsoch sjukvårdenintyg utlåtanden inom hälso-ochavser

rättsverkningar.långtgåendehandlingar ibland fåSådana kannärmare.
objektivitetbristandeanledning till misstankebör inte få finnasDet om

därför bestämmelseUtredningen föreslåri sådana sammanhang. att omen
utlåtan-vid utfárdande intyg ochför sjukvårdspersonaljäv hälso- och av

sjukvårdenför personal inom hälso- ochåliggandenden in i lagentas om
avsnittet 8.

Utbildning m.m.

skalli sammanhang,första hand aktuella dettailäkarna, ärFör att som
utbildning ochtillfredsställande krävsfylla i olika formulär sättett

blivande läkarnaerhåller visserligen deinformation. grundutbildningenI
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framkommitbristerintyg. Deutfärdandeundervisningviss somavom
idettagällerFramför allttillräcklig.inteutbildning ärdennavisar att

förtidspension.sjukskrivning ochförutlåtandenochintygfråga om
utbildningenunderbehandlasintygsfrågor börIntygsutredningen attanser

olikai deproblemförekommandeoftavarvidkliniska ämnen,i alla
ochintygutfärdandeLämpligen kanbelysas.börspecialitetema av

samhällsmedicin ochberöravsnitti debehandlasutlåtanden även som
medicinska lärosätenade snarastföreslårUtredningenrättsmedicin. att

läkarutbild-inomkursplanerfastställandevidfrågadenna avtar upp
chefsöverläkareviktenocksåunderstryker attUtredningenningen. av

iakttasbörvadAT-läkareinformerarhandledareeller somomannan
erinrarUtredningenolika slag.utlåtandenochintygutfárdandevid avav

ellerchefsöverläkareåvilardet ansvararannan somäven somansvarom
sinafullgörpersonalunderställdtillsynvadverksamheten attför avser

försäkringskassorår harUnderadekvat sätt.uppgifter ett senare
denvarvid bl.a.för läkare,sammankomsterutbildning ochanordnat

sammanhang.ekonomiskaochsocialain i sittförsäkringen sättsallmänna
sammankomsterSådanainitiativ.viktigtdettaUtredningen ettvaraanser

kassorsamtligaregelbundetanordnasmeningutredningensenligtbör av

avsnittet 11.

ochintygutfärdamöjligheterna attBegränsning av
utlåtanden

bestäm-utförligafinnsi dagdet redanIntygsutredningen konstaterar att
utlåtanden,ochintygutfardandefråganreglerarmelser avomsom

iförfattningarnuvarandeUtredningen attinnehållet i dessa anserm.m.
delar.berördaipå demställasbörkravuppfyller dehuvudsak som

möjligheterdedet- utöveremellertid övervägtävenUtredningen har om
någonytterligaretillmöjlighetfinnasockså böri dagfinns redansom -

sjukvårdspersonalochhälso-ochläkaresanktion somform mot annanav
ochintygutfårdandevidåligger demvadåsidosätterallvarligt avsom

bemödarflesta läkaredeutredningenför sigoch attutlåtanden. I anser
före-bristerNärkorrektpå sätt.utlåtandenochintygutforma ettsig att

information ochökadavhjälpasregel kunnaidessatordeligger, genom
emellertidharenskilda fallet. Deti detpåpekandeutbildning eller ett

allvar-särskilttillräckligt. ärDettavaritinte hariblandsig dettavisat att
sjukskrivningförtidspension ellerfrågadåfall det äri de t.ex.ligt om

perioder.under längre
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Med hänsyn till vad framkommit Intygsutredningensom anser att
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd även bör ha möjlighet i allvarli-att

fall begränsa möjligheterna för hälso- ochga sjukvårdspersonalen i-
praktiken främst läkarna utfärda intygatt och utlåtanden. Utredningen-
är medveten det endast torde bliatt aktuellt för litetom antal läkare.ett

tillHänsynen adekvata åtgärderatt kommer till stånd och till samhällsin-
kräver ändå dennatresset möjlighetatt står till buds inom systemets ram.

Utredningen föreslår därför ansvarsnämndenatt skall få rätt att, om
någon tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen allvarligtsom åsidosatt vad

åligger honom i yrkesutövningen vid utfärdandesom intyg eller ut-av
låtanden patient, förbjuda honom, helt ellerom delvis,en utfärdaatt
sådana handlingar. bestämmelseEn detta bör in i lagen ålig-tasom om
ganden för personal inom hälso- och sjukvården avsnittet 11.

Om uppgiftsskyldighet i vissa fall

20 kap.I 9 § lagen 1962:381 allmän försäkring föreskrivsom att
statliga och kommunala myndigheter ävensom arbetsgivare och försäk-
ringsinrättningar skall på begäran lämna bl.a. Riksförsäkringsverket och
försäkringskassan uppgifter för namngiven rörande förhållande,person

är betydelse för tillämpningen den lagen.som av av
Förutom läkare har även andra personalkategorier inom hälso- och

sjukvården, sjukgymnaster, arbetsterapeuter,t.ex. sjuksköterskor, kurato-
och psykologer, kunskaper patienter,rer värdefullaär för för-om som

säkringskassoma i rehabiliteringsarbetet. Intygsutredningen kan inte
heller bortse från den ökande privatiseringenatt inom hälso- och sjukvår-
den kan försäkringskassomagöra inteatt får del sådana uppgifterav som
är betydelse för deras bedömningstor hälsotillståndetav hos vissav en

och behovet sjukskrivning och eventuellaperson rehabiliteringsåt-av
gärder Med hänsyn härtill och det förhållandet bestämmelsenm.m. iatt
20 kap. 9 lagen§ allmän försäkring endast gäller den offentligaom
vården och riktar sig till vissa myndigheter m.fl. utredningen attanser
nämnda paragraf bör kompletteras så sätt, skyldighetatt attsamma
lämna uppgifter patienter till bl.a. försäkringskassor, dessaom som
behöver för tillämpningen lagen allmän försäkring, skall gällaav om
oberoende vården i offentlig eller privat regi.av För detom skallges att
bli möjligt bör skyldighet införas för all hälso- och sjukvårdspersonal att
lämna sådana uppgifter vissut till försäkringskassa ellerom en person en
Riksförsäkringsverket. bestämmelseEn sådant sekretessgenombrottettom
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hälso-personal inomföråliggandeni lagenföraslämpligenbör om
11.avsnittetsjukvårdenoch

sakkunnigtillersättningOm

anställdtjänsti allmänläkarinstruktionen äri 5 §huvudregelnEnligt en
hindrarintetjänsteåliggandenövrigamån hansi denskyldigläkare att,

länsstyrelse,tillhandagådäremot,skälsärskilda ärellerhonom annars
undersökning-begärdamed dempolismyndighetochåklagaredomare, av

till läkarnavisserligensigriktarBestämmelsendäröver.utlåtandenochar
detså ärsättemellertid tolkatsden attIndirekt harpersonligen. en

landstingenoch då närmast attsjukvårdshuvudmännenförskyldighet
skall haläkareFråganfall.sådanaiförfogandetillställa läkare enom

i synnerhetutlåtanden,ochundersökningarförersättningfå omrätt att
allsingenlandstinget ellerellerslut,tjänstetidensefterutfärdasde om

i kostnads-tolkningssvårigheterdärför vållatersättning haråtnjutaskall
hänseende.

läkarinstruk-allmännai 5 §skyldighetenIntygsutredningen attanser
skall omfattainte baratandläkarinstruktionenallmänna5 §ochtionen

privatpraktise-dem ärtjänst äveni allmäntandläkareoch utanläkare som
utgåinstruktionernatvåiparagrafema dehärtill börhänsynMedrande.

föråliggandeniin lagenförasi ställetdettabestämmelseoch omomen
utlåtandenochUndersökningarsjukvården.ochhälso-inompersonal

ocharbetsgivarenförskäl talarFleratjänsten. attske iförutsättsdäröver
kostnader.sinaförersättningkrävafåbör rättverksammeenskilt attden

uppfattning lösasutredningensenligtbörslagdetta genomFrågor av
överenskommelse.elleravtal annan

omarbetasspråkligt samtbestämmelsernuvarandeVidare bör rege-
föreskrif-utfärdabestämmerregeringenmyndigheteller denringen som

avsnit-bestämmelsendentillämpningenrådallmännaoch nyaavter om
12.tet

patientavgifterOm

intygenskildfrånframställning etttillskälflerafinnaskan omDet enen
självmantantingendettabegäraenskilde kanutlåtande. Den aveller ett

förellermyndighet annatettbegäranellerintresse organeget enav
författnings-detfallet kanärende. detIvisstprövning varaett senareav

ibeslutför ären-förutsättningnödvändig ettettövrigtiellerreglerat en
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de.

Enligt 10 § 5. allmänna läkarinstruktionen chefsöverläkare föransvarar
den varit intagen sjukhusatt avgiftsfritt på begäran får intygsom om

orsaken till intagningen, tiden för intagningen och för utskrivning.om
I 10 patientjoumallagen§ sägs de kategorier hälso-att och sjuk-av

vårdspersonalen skyldigaär föra patientjoumal skall påatt be-som en
gäran patienten utfärda intyg vården. detI falletettav sägssenasteom
inget eventuella avgifter. Så länge det bara frågaär enkeltom ettom
intygande patienten genomgått vissatt behandling och tiden förom en
denna, har Intygsutredningen inte funnit skäl för denna intygatt typ av
skall avgiftsbeläggas. sådantEtt intyg kan även normalt skrivas under ett
sedvanligt patientbesök. Kostnaden för sådant intyg bör därförett täckas

patientavgiften. Utredningen föreslår sådana intyg i likhetav medatt -
vad gäller intygmotsvarande sluten vård enligt 10 § 5. allmännasom om
läkarinstruktionen skall utfärdas avgiftsfritt.-

kanDet emellertid hända patient inte bara önskaratt kortare intygetten
vissa faktiska förhållanden utlåtande innehållerutanom ettsnarare som

värderingar, omdömen och Sådana utlåtanden kan ofta inteprognos.
skrivas under patientbesök, eftersom de kanett kräva omfattandeett
arbete lång tid i anspråk. därförDet är enligttar Intygsutredningenssom
uppfattning inte skäligt patient skall kunna få sådantatt utlåtandeetten
inom för patientavgiften. dessa fallI bör därför den enskilderamen
erlägga skälig avgift för utlåtandet. skallDet gälla oberoende denav om
enskilde önskar utlåtandet efter anmodan myndighet eller i egetav en

Ävenintresse. i dessa fall bör enligt utredningens mening ersättningen
primärt utgå till arbetsgivaren eller i förekommande fall till den ärsom
enskilt verksam avsnitten 12 13.och

Den europeiska gemenskapen
För finnsnärvarande inga direktiv eller rekommendationer EG,av som

defrågor Intygsutredningentar haft behandla. viktigareDeupp attsom
förslagen i utredningens betänkande har tillställts Sveriges delegation vid
de europeiska gemenskaperna för bedömning. Några hinder för natio-en
nell lagstifting det slag utredningen föreslagit har därvid inteav som
framkommit avsnittet 14.
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konsekvenserKostnadsmässiga
till delssyftarfram förslagbetänkandetiläggerIntygsutredningen som

ukvärds-ochhälso-utlåtandenochintygmedarbetetunderlätta somatt
påkvalitetenförbättradelsyrkesutövningen,iutfärdar attpersonalen

förtyd-betänkandetinnehållerutlåtanden. Därutöverochsådana intyg
i dag.redangällervadliganden somav

tillhandläggning ochsmidigaretillsyftarförslagIntygsutredningens en
intetotalttordeFörslagenkvalitet. setthögreutlåtandenintyg och av
förkostnadertill lägreledakostnaderökadenågramedföra utan snarare

avsnittet 15.samhället
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Formal Requirements
The Certification Commission takes the view that whoa person compe-

practise medicinetent to under the Competency Act shall, generalas a
rulc, also be issue medical Certificatecompetent to and medicala pro-

Higher standards ofnouncements. should be stipulatedcompetence only
when there special for doing.are reasons so

Disqualification
The Certification Commission finds unsatisfactory that the question of
disqualification has been closely regulatednot where certificatesmore
and in health and medicalpronouncements services concerned. Theare
Commission therefore provision of healthstatutory serviceproposes a
and medical personnel for the issue of certificates and pronouncements.

Education etc.

The Certification Commission takes the view that questions concerning
certificates should be included in the teaching of all clinical subjects, with
specific reference problems frequently occuringto the different specia-
lities. theIn Commission’s opinion, also essential for physicians to
be given further training in the issue of certificates and for the social
insurance offices hold regular conferences forto the medical provision,
presenting social insurance its social and economic The Com-context.
mission also recalls that of the managerial responsibilitypart of a
senior consultant the absence of senior consultant, anotheror, a per-

supervise the staff andto instruct them, forson, example,necessary
the rules and main considerations applying issuethe ofon certificatesto

and pronouncements.

Restriction of the rights issue certificates andto

pronouncements

The Certification Commission recommends that the Medical
Responsibility Board HSAN be empowered define restrictionsto theon
right of issuing certificates and concerning patient,pronouncements a
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ofregardlesspersonnel,medicalandhealthallapplymade to careto

SecrecyTheauspices.privatepublicunderprovidedwhether orcare
kinds.of otherinformationapplycontinue toshall toAct

advisersofRemuneration expert
hisinsofarpractitioner,dentalmedicalgeneral asofdutythe ora

othertheredoing andfromhim noaredo soduties preventother not
judge,administration,assist countythe tocontrary,special atoreasons

requestedexaminationscarryingauthoritypolice outandprosecutor
themakingand pronouncements same.themby on

extendedbethis dutythatrecommendsCommissionCertificationThe
exami-theassumed thatpractitioners.privateapplyalso totoasso

in themadeand the pronouncements coursecarriedbewillnations out
reim-claimentitledshould be toemployerthebeingThisof duty. so,

Ahisforbursement expenses.

Charges
issueshallrecordmedicalkeep adutywhose toThe aperson

certificatepatient. Atlhedorequestedwhenof tocertificate socare
ordinaryofthemadenormally be anout coursekindthisof can
deemedbethereforeshouldcertificateof thetheandconsultation, cost
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be includedto in the charge paid by the patient.
A patient requiring containinga pronouncement evaluations, judgements

and prognosis should chargea for thatpay a Pronounce-pronouncement.
of this kindments often voluminous and,are rule, be writtenas a cannot

in the of consultation. Incourse sucha charge should becases, paid,a
regardless of whether the individual therequestsperson pronouncement

the instanceat of public authority his interest.a or own

The European Union

The recommendations made by the Certification Commission not atare
variance with of the directivesany recommendations of theor EU.
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Författningsförslag

1994:000i lagenändringtill lag omFörslag1 om
sjukvårdenochhälso-inompersonalföråligganden

föreskrivsHärigenom
inompersonalföråligganden1994:000lagen1loch5dels omatt

lydelse,följandeskall hasjukvårdenochhälso-
följande10paragraf,införasskall avi lagendet adels nyenatt

lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

5§

yrkesverksamheti sinyrkesverksamhet Densini somDen som
utfärdarsjukvårdenochhälso-inomutfärdarsjukvårdenochhälso-inom

nå-utlåtandeellerintyghälsotillstånd omettnågons ettintygett om
skallvårdellerhälsotillståndmedutforma detskallvårdeller gons

ochnoggrannhetmeddetutformaochnoggrannhet omsorg.
omsorg.

sjuk-ochhälso-tillhörDen som
yrkes-sinfår ivårdspersonalen

uçfärda intyginteverksamhet ett

tryck-vidutkommitintelageneftersominte‘ kanSFS-nummerNågot anges,
betänkande.dettaningen av



24 Författningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

eller utlåtande honomett rörsom
själv eller någon honom närstående
eller det i övrigt finns någonom
omständighetsom ägnadär rub-att
ba förtroendet till hans opartiskhet.

10a§

läkareEn eller tandläkare skyl-är
dig inte hans övrigaatt, tjänste-om
åligganden hindrar honom eller

särskilda skäl däremot,annars är
bistå länsstyrelse, socialnämnd,en
domstol, åklagarmyndighet eller
polismyndighet med dem begär-av
da undersökningar och utlåtanden
däröver. Undersökningförpåvisan-
de alkoholpåverkan hosav en per-

misstänks för brottson, som mot
lagen 1951 .-649 strof för vissaom
trafikbrott, och kroppsbesiktning av
den, misstänks för brott, påsom
vilket fängelse kan följa, skall ut-

föras läkare även begäranav av
polisman.en

Den i första stycket angivna be-
gränsningen i skyldigheten biståatt
med undersökningaroch utlåtanden
skall inte gälla för läkare i allmän
tjänst verksamär huvudsakli-som

inom vårdöppen och vadgen avser
undersökning och utlåtanden röran-
de alkoholpåverkan inte heller för

läkare inom den allmännaannan
sjukvården.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

utlåtandenochundersökningarFör
ersättningskallstycketförstaenligt
eller,arbetsgivarentillbetalas om

enskilttandläkareneller ärläkaren
be-skäligtmeddennetillverksam,

lopp.
myndighetdenellerRegeringen

fårmed-bestämmerregeringensom
ledningtillföreskrifterdela nämnare
läkaresmyndigheterberördaför om

oli-föranlitandetandläkaresoch
undersökningar.ka

11§

sjuk-ochhälso-förordning ärellerlagföljervadUtöver avannarssom
lämnaskyldig utvårdspersonalen att

ukvârdsinrättning,vistasnågonhuruvida om upp-uppgift enom
polis-âklagarmyndighet,domstol,begärsfallsärskiltigiften ett enav

skattemyndighet,ellerkronofogdemyndighetmyndighet,
undersökning,rättsmedicinskförbehövsuppgift2. ensom

medi-ochsocialarättsligavissaförrådSocialstyrelsensuppgift som
verksamhet,sinförbehöverfrågorcinska

avskiljaärende attprövningför enbehövs ettuppgift om4. avsom
högskoleutbildning,frånstuderande

behöverVägverketuppgiftVägverket behöveruppgift som5 som. lämplighetnågonsprövningförlämplighetnågonsprövning avför av
traktorkort,ellerkörkorthatraktorkort.eller attkörkorthaatt

påvissuppgift personenom
begäranavallmänförsäkringskassa

för-Riksförsäkringsverketeller om
förbetydelsehållande, är avsom

1962:381lagentillämpningen av
försäkring.allmänom

kraft deniträderlagDenna
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2 Förslag till lag ändring i lagen 1994:000om om
disciplinpåföljd hälso-på och sjukvårdensm.m.
område

Härigenom föreskrivs l 9-11och lagen 1994:000att disciplin-om
påföljd på hälso- och sjukvårdens område skall ha följande lydel-m.m.
se.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

Denna lag gäller hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning
inom hälso- och sjukvården. lagenI bestämmelserges om

disciplinpåföljd, disciplinpåföljd,
återkallelse legitimation, återkallelse legitimation,av av

återkallelse behörighet återkallelse behörighetattav annan attav annan
utöva yrke inom hälso- och sjukvår- utöva yrke inom hälso- och sjuk-
den och begränsning behörighet vården och begränsning behörig-av av

förskriva narkotiska och alkohol-att het förskriva narkotiska ochatt
haltiga läkemedel teknisk sprit, alkoholhaltiga läkemedel och tek-samt

nisk sprit förbud utfärdasamt att
intyg och utlåtanden patient,om en

förfarandet i ärenden förfarandet i ärendensom avses som avses
i 1 och 2. i 1 och 2.

9§

Om läkare eller tandläkare missbrukar sin behörighet förskrivaen att
narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit, får denna
behörighet dras eller begränsas. Behörigheten får också dras in eller
begränsas läkaren eller tandläkaren själv begär det.om

Något SFS-nummer kan inte eftersom lagen inte utkommit vid tryck-anges,
ningen detta betänkande.av
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

ochtillhör hälso-denOm som
sjukvårdspersonalen allvarligt åsido-

vidåligger honomvadsätter som
utlåtandeelleruqflirdande intygav

förbjudas, heltfårhanpatientom en
hand-utfärda sådanadelvis,eller att

lingar.

lO§

försannolika skälfinnsför Om detsannolika skälfinnsdetOm
sådant missbrukmisstankemissbruksådantmisstanke somomsomom

får9 första stycket, deni §behö-aktuellai 9 får den avsesavses
inbehörigheten dras elleraktuellatillbegränsasrigheten in ellerdras

in-till frågandessbegränsasindragningen ellerdess frågan omom
begränsningendragningen ellerbehörigheten harbegränsningen avav

slutligt.behörigheten har prövatsslutligt.prövats
finnsskall gälla detDetsamma om

allvar-sannolika skäl för någonatt
åsidosatt vad iharligt avsessom

andra stycket.9 §
finnsmånader. Om deti högststycket gällerenligt förstaBeslut sex

ytterligare högstgiltighet förlängas medfår beslutetssärskilda skäl sex
månader.

11§

förskrivabehörighetellerlegitimation återkallats har attHar nar-enen
ellersprit dragits intekniskläkemedel elleralkoholhaltigakotiska eller

meddelasbehörighet närlegitimation respektiveskallbegränsats, en ny
medger det.förhållandena

Även andraenligt 9förbud §ett
förhål-upphävasskallstycket när

medger det.landena

krafti denlag träderDenna
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3 Förslag till lag ändring i begravningslagenom
1990:1144

Härigenom föreskrivs 4 kap. 2 § begravningslagen 1990:1144att skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4kap.
2§

Vid dödsfall i Sverige skall bevis dödsfallet dödsbevis och intygom
dödsorsaken utfärdas dröjsmål.utanom

Beviset och intyget skall utfärdas Beviset och intyget skall utfärdas
läkare. fårDenne inte make, läkare.av vara av

barn, förälder, syskon eller på något
närstående till densättannat av-

lidne.

Denna lag träder i kraft den
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1991:1128ändring i lagenlagtillFörslag4 om

tvångsvårdpsykiatriskom

skall hatvångsvårdpsykiatrisklagen5 §föreskrivsHärigenom att om
lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

5§

undersökning-tillanslutningomedelbarendast iutfärdasfårVårdintyg
förförutsättningarnaenligt §4uttalandeskall, utöverDet ett omen.

psykiska stör-för denredogörelseinnehållapatienten,tvångsvård enav
vårdbehovet.tillupphovövrigtiomständigheteroch deningen gersom

gällervårdintyguçfärdandeavVid
12I ochJijävbestämmelserna om

1986:223§§förvaltrzingslagen även
enskilt.yrketför läkare utövarsom

kom-detskall till snarastvårdintyget attutfärdatharläkare seDen som
tvångsvårdförintagningfrågandärsjukvårdsinrättningdentill ommer

skall prövas.

denkraftiträderlagDenna
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5 Förslag till lag ändring i patientjournallagenom
1985:562

Härigenom föreskrivs 10 § patientjoumallagenatt 1985 :562 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

IO§

Den enligt 9 § är skyldig Densom enligtatt 9 § är skyldigsom att
föra patientjoumal skall pâ begäran föra patientjoumal skall på begäran

patienten utfärda intyg vår-av patienten utfärda intyg ellerom av ut-
den. lärande vården. Intygom om orsa-

ken till vården tiden för dennasamt
skall ugürdas avgiflsffitt.

Denna lag träder i kraft den



Författningsförslag 3 1

allmännaändring iförordningtill6 Förslag om

1963:341läkarinstruktionen

1963:341läkarinstruktionenallmännaföreskriver 5 §Regeringen att
gälla.upphöraskall att

i kraft denträderförordningDenna
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7 Förslag till förordning ändring i allmännaom
tandläkarinstruktionen 1963 :666

Regeringen föreskriver 5 § allmänna tandläkarinstruktionenatt
1963:666 skall upphöra gälla.att

förordningDenna träder i kraft den



örfattningvörslagF

förordningentill förordning ändring i8 Förslag om
inombehörighet yrke1984:545 utövaattom

och sjukvårdenhälso- m.m.

behörighetförordningen 1984:545föreskriver 30 §Regeringen att om
följande lydel-sjukvården skall hainom hälso- ochyrkeutövaatt m.m.

se.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

30§

behörighetlegitimation ellermed svenskyrkesutövareOm annanen
examens-ellerutbildnings-,motsvarandei 17-26 harävensom avses

iEES-land och yrkesutövaren härbehörighetsbevis i ett annatannat
landet

yrkesutövning,för brott i sindöms
anledning sin yrkesutövning,disciplinpåföljd medmeddelas av

får sin legitimation âterkallad,legitimation âterkallad,får sin
eller

får sin förskriva läke-förskriva läkeme-får sin rätt4. rätt attatt
eller alkohol ellermedel inskränkt,alkohol inskränkt,del eller
förbudfår utfärda el-intygatt

utlåtandeler patient,om en
behöriga hälso- sjukvârdsmyn-den ochSocialstyrelsen underrättaskall

förskälen åtgärden.digheten i andra landet åtgärdendet ochom om
sjukvârdsmyndighet ibehörigPå hälso- ochbegäran ett annatav en

upplysningardeSocialstyrelsen inom månaderskall lämnaEES-land, tre
fall.visstför prövning behörighetkan behövas i ettavsom

förordning i kraftträder denDenna

2 14-0774
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utredningenförDirektivl

bilaga till detta be-vilka fogas 1Intygsutredningen,Direktiven för som
följande.innebär i korthettänkande,

enskildasuppgiftersjukvården används och lagrashälso- ochInom om
också personalförhållanden.personligahälsotillstånd och andra Det är

uttala sigskickad bedöma ochsjukvården bästoch ärinom hälso- attsom
förutsättningarmedicinska behov och Detmänniskorsenskilda m.m.om

författningar finns bestämmelseri antalnaturligt detdärförär ett stortatt
enskilde intyg ellerden visarförutsätterföreskriver eller att uppsom

påmed särskilda yrkeskunskapernågonellerutlåtanden läkare annanav
fall innehåller sådanaområde. flesta bestäm-sjukvårdens deoch Ihälso-

anvisningar visst intyg elleregentligen inga andra änmelser att ut-ett
vittgående konsekvenser frånpå defordras. Med tankelåtande t.ex.

oftasynpunkt förenade med desocialsamhällsekonomisk eller ärsom
utfärdasutlåtande för, måste höga kravändamål, intyg eller ettettsom

utformning.och Det nuvarande regelsystemetinnehållpå derasställas
förekommer ocksåemellertid inte alltid tillfredsställande.fungerar Det

andra brister ivissa oklarheter och systemet.
sjukpenning förtidspen-intyg ochutfärdar läkareallmänhetI t.ex.om

läkarinstruktio-allmännaoch samvetsgrannhetsion med den omsorg som
inte undanskymma detförhållandeföreskriver. kan dockDettanen

behörighetBestämmelsernaförekommer undantag.faktum det attatt om
så,utformadeutlåtanden i många fall inteutfärda intyg och är att man av

eller utlåtandeutfärda intygdirekt skall detutläsadem kan somvem som
utfärda intygifrågasättas skyldighetenfråga kandet Detär attomom.

framför alltutformadtillräckligt omfattande den ärär ommensom nu
begränsning kan nekaintygsskyldigaskyldigheten innebär de attatt utan

i lO patient-bestämmelsen §utlåtanden,sådana intyg ochutfärda som
intejournallagen avser.

olika intygutfärdas mycket antalsjukvårdenhälso- ochInom stortett
tid gårändamål. och denvitt skilda arbeteutlåtanden för Detoch som
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varierar finnsstarkt. skäl omfattningenDet skrivandetatt tro att av av
intyg utlåtanden inomoch hälso- och sjukvården betydandeär av om-
fattning ioch anspråk för utfärdadetta. intygAttatt stora tasresurser
och utlåtanden innebär inte bara arbete tidsåtgångoch också kost-utan

förnader vilka sjukvårdens huvudmän därför angelägetDet ärsvarar.
med författningsbestämmelserdeöversyn eller skulleen av som ger
kunna det behövs för ersättningarstöd till huvudmännen för denge som
offentliga vården.

vikt författningsreglerDet deär största vilka personalattav genom
inom hälso- och sjukvården åläggs uppgiften utfärda intyg elleratt ut-
låtanden enskildarörande så utformade tillämpasoch på sådantär sättett

rimliga krav på sakkunskap, objektivitet och blirrättssäkerhetatt upp-
fyllda. gäller bestämmelser har med fullgörandetDetsamma den-som av

uppgift Vid utformningen sina förslaggöra. bör utredaren be-attna av
akta behovet anpassning till inommotsvarande regler den Europeiskaav
gemenskapen.
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begreppenlagföreslår oçhiutlätaxidevdefig.intyg.-Mitt fiiI,S13g: atti
bör:vara fallet;striktare____§1nVad’ :oftanieras synessom.

endast ‘sakf6rhéllandcj.n‘%—-angeps;vissahandlingaravses
prpgnojochmedicinskbla,användaspet-;utlåtandecbör analys 1

Vvarjb:gipgr‘:2sbjag där,för,atjt;1agstiftamaförutsätts, föreslår.
innehålleiåiäbestâmvsom.blirggaktuelltaatt författningöveren.1

i intygochsutlätanden attlühiornunfdersökningar;g Ngâllfezregejtt;intygielleri.gdet-sâatt-tveksannhétäåzinte;behöver råda om‘
Det:,..6t‘j1t1atandé’§sé}:sb1fijag:défmie:ar—desSa;begrepp. - vieinaundersöknmggenomföragåfav författningstexten skallsom.vem-

zvisstzintyg utlåtande.och:utfárdarett eller

sjukvärdspersonalbegreppetochHälso-2. 1

Bakgrund2.1.1

skyldig-måni vissochmedsamhällsorgan rätt1663 tillkomårRedan ett
fickm.fl. Detokulisterapotekare,läkare,inseendeha överhet nam-att

huvudsakligenkollegietbörjan utgjordeMedicum. TillCollegiumnet en
småningomSåförening.befrämjande inrättadläkarvetenskapenstillen

allteftersomförvaltningsverkegenskapalltmerñck det nyaett statensav
År Sundhetskolle-s.k.det1815 inrättadeskollegiet.uppgifter lades

angickÅt allt,styrelse överöverinseende ochgiet. detta somgavs
Sundhetskollegietsjukskötselnsamt ochsundhetstillståndet

.
Medicinalstyrelsen.tillsamtidigt1877 och döptesåromorganiserades om

blevochÅr ihopSocialstyrelsenochMedicinalstyrelsen1968 slogs
Socialstyrelsen.nuvarande

läkare,fördisciplinärtfrågorprövades1947till årFram ansvarom
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sjuksköterskor, tandläkare m.fl. Medicinalstyrelsen. I samband medav
omorganisation Medicinalstyrelsen föreskrevs i 1947 års instruktionen av

för styrelsen ärenden ifrågasattrörande felatt eller försummelse i tjäns-
eller i utövning i verksamhet,ten stod under Medicinalstyrelsenssom

inseende, skulle handläggas Medicinalstyrelsens disciplinnämndav en
och nämndens beslut skulle gälla såsomatt styrelsens beslut. Vid in-
rättandet Socialstyrelsen år 1968 erhöll nämnden Medicinalvä-av namnet
sendets ansvarsnämnd. Genom omorganisation Socialstyrelsen åren av
1980 fick ansvarsnämnden i förhållande till Socialstyrelsen friståendeen
ställning och blev Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN. Verk-
samheten regleras i lagen l9980:l1 tillsyn hälso-över och sjuk-om
värdspersonalen m.fl. Där denäven personkrets i yrkesutöv-anges som
ningen står under Socialstyrelsens tillsyn, dvs. hälso- sjukvårdsperso-och
nalen, och handlande kan komma under bedömning HSAN.vars av

Förutom dem anställda iär den del sjukvården ombesörjssom av som
samhället, verkar olika yrkesutövare i regi eller anställda iav egen som

enskild tjänst. Bland dessa återfinns flera både legitimeradegrupper av
ickeoch legitimerade yrkesutövare.

dessaInom gjordes tidigare åtskillnad mellan å sidan dengrupper ena
s.k. medicinalpersonalen och å andra sidan övriga yrkesutövare. Till
medicinalpersonalen räknades särskilt angivna yrkesgruppersexton som
enligt l dåvarande§ kungörelsen 1964:428 medicinalpersonal underom
Socialstyrelsens inseende medicinalpersonalkungörelsen i sin yrkes-
utövning stod under Socialstyrelsens inseende och för vilka gällde särskil-
da regler för yrkesutövningen.om ansvar

2.1.2 Nuvarande ordning
Efter översyn bestämmelserna angående tillsynen över personalenen av
inom hälso- sjukvårdenoch Medicinalansvarskommittén riks-antogav
dagen lagen 1980:11 tillsyn hälso-över och sjukvärdspersonalenom
m.fl. tillsynslagen; 1978792220, SoU 197980:16, rskr.prop.
197980: 130. Samtidigt upphävdes medicinalpersonalkungörelsen.

Med hälso- sjukvårdspersonaloch enligt 1 § tillsynslagen följandeavses
personer:

l. personal vid sjukhus eller andra inrättningar för värd patien-av
drivs det allmänna ellerter enskilda med bidrag från detsom av av

allmänna eller efter särskilt tillstånd.
den i fall i egenskap legitimerad yrkesutövareannat med-som av
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sådanbiträderpersonaltillhörpatienter ellervårddelar ensom
vården.iyrkesutövare

gällerför vilkenläkemedelmeddetaljhandelinom sådanpersonal
giftinforma-särskildainompersonal denföreskrifter ochsärskilda

Aktiebolag.Apoteksbolagetbedrivstionsverksamheten avsom
sjukvårdenochinom hälso-yrkesutövareandra4. somgrupper av

eftereller,regeringenföreskriftenligtomfattas lagenskall avav
Socialstyrelsen.bemyndigande,regeringens av

medutfärdatsföreskrift harenligtfalli5. Den annat somensom
inomyrkebehörighet utöva1984:542lagen8 § attstöd omav

underinom yrkettillhandahåller tjänstersjukvårdenhälso- och m.m.
yrket.legitimation försvenskhaSverigebesök itillfälligt attutanett
legiti-jämställs medpunkten 2.första styckettillämpningenVid av

särskild föreskrift harenligtden motsva-merad yrkesutövare som
behörighet.rande

ipersonal40 medsid.tillpropositionen lagenframgårSom avsesav
på dentillämplig ävenpersonal. ärLagenanställdinte endastlagen som

sjukvården,hälso- ochinomanställd arbetar t.ex.egenskapi änannanen
till deAnknytningenmedhjälpare.frivilligelleruppdragstagare somsom

anställningsfor-avgörande, inteuppgifterna ärsjukvårdandeochhälso-
demdärför i princip allaomfattartjänstebenämningen. Lagenellermen

räknas,skall fungera. Såledesvårdenförkrävsarbetsinsatservilkas att
personal,administrativävenvårdpersonalen,egentligaförutom den

m.fl. hit.ambulanspersonal Detochpersonaltekniskekonomipersonal,
elleravlönasfråga arbeteinteför sigi ochbehöver ett somsomomvara

räknaspersonalen ävenTillekonomisk ersättning.medförpå sättannat
arbe-vårdarbetet,utbildning deltar iför sin oavsettde omsompersoner

ekonomisknågonarbetarsjukhusvärdinnoravlönas utansamttet som
skalldetliggafår dockpersonalbegreppetkompensation. attI varaanses

tillfälligt hjälpervaraktighet.viss Denarbetefråga enett somavom
inte läkarenstillhörtrañkskadadhand t.ex.läkare att ta personom en

personal.
förbemyndigandenvissa1985:796 medförordningenEnligt 3 §

meddelastyrelsenskallföreskriftermeddelaSocialstyrelsen att m.m.
hälso-inomyrkesutövarevilka andrabl.a.föreskrifter grupper avom
tillsynl980:1l1-3 lageni 1 §sjukvården deoch än omsom anges

omfattas lagen.skallm.fl.sjukvårdspersonalenochhälso-över avsom
föreskrif-utfärdatSocialstyrelsenbestämmelse hardennaMed stöd av

två fall.ihänseendei berörtter
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Socialstyrelsens föreskrifterI 1987:3SOSFS tillämpning lagenom av
1980: l 1 tillsyn hälso- sjukvârdspersonalenöver och m.fl. larm-om

och därmed jämställdoperatörer personal verksam vid SOS Alarmering
har Socialstyrelsen föreskrivitAB lagen skall omfatta sådan personalatt

larmoperatörer och därmed jämställda vid SOS Alarmering AB, som
har följande uppgifter:

a beställningar ambulans och därvid i vilkenta avgöraemot av
prioriteringsgrad ambulansbeställning skall verkställas eller besluta

sjukvärdsresurs förskall sändas komplettera eller ersättaattom annan
ambulans,

b och handlägga begäran hembesök läkare ellerta emot om av
sjuksköterska samt

besvara frågorc sjukdomstillståndrör och eventuell egenvårdsom
dessa sjukdomstillstånd.av

Socialstyrelsen har vidare föreskrivit, det på varje larmcentral skallatt
finnas uppgift vilken personal i larmcentralens tjänst, har be-om som
fogenhet ifrågavarandehandlägga beställningar och samtal.att

Socialstyrelsens föreskrifterI 1987:23SOSFS tillämpningom av
lagen 1980: tillsynl 1 över hälso- och sjukvârdspersonalen m.fl. påom
arbetsterapeuter Socialstyrelsenhar föreskrivit lagen skall omfatta allaatt
arbetsterapeuter i sådan yrkesutövning, åtgärder för före-attsom avser
bygga, utreda och behandla sjukdomar, skador, handikapp och andra
medicinska besvär.

2.1.3 Antagen lagstiftningny

Efter bestämmelserna angåendeöversyn tillsynen överen ny av persona-
inomlen hälso- sjukvårdenoch Tillsynsutredningen och därefterav en

tillkallad särskild utredare 1992:61,Ds har riksdagen helt nyligen
beslutat lagstiftning på området och antagit lag åliggandenom ny en om
för inompersonal hälso- sjukvårdenoch och lag disciplinpåföljden om

hälso- och sjukvårdens område åliggandelagen disciplin-m.m. resp.
påföljdslagen; 1993942149, 199394:SoU26,bet. 199394:rskr.prop.
410. träder kraftDessa den 1 oktober 1994. Samtidigt upphävs lagen

tillsyn hälso- sjukvârdspersonalenochöver m.fl.om
Med hälso- och sjukvårdspersonal enligt åliggandelagenl §avses

följande personer:
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sjukvården,hålso- ochlegitimation för yrke inomharden1. som
vårdinrättningarvid sjukhus och andrapersonal verksam2. som

patienter,undersökningbehandlingi vård, ellermedverkar av
undersökningbehandling ellerfall vid vård,i3. den annatsom

legitimerad yrkesutövare,biträder en
vilken detläkemedel fördetaljhandel medinom sådanpersonal4.
giftinfor-särskildainomföreskrifter och personal densärskildagäller

Aktiebolag ochbedrivs Apoteksbolagetmationsverksamheten som av
råd ochexpedierar läkemedel eller lämnartillverkar eller upp-som

lysningar,
rådhjälp eller lämnarförmedlarlarmcentralpersonal vid5. som

vårdsökande,upplysningar tilloch
utredaför förebygga,gäller åtgärderdetarbetsterapeuter när att

medicinska besvär,behandlaeller
sjukvårdeninom hälso- ochyrkesutövareandra7. somgrupper av

regering-föreskrifter meddelasenligtomfattas lagenskall som avav

en,
föreskrifter utfärdats medenligt harfalliDen annat somsom

inombehörighet yrke1984:542 utövastöd 8 § lagen attomav
tillhandahåller tjänster inom yrket undersjukvårdenhälso- och m.m.

svensk legitimation för yrket.haSverigeitillfälligt besök attutanett
legitime-och 3 jämställs med1första stycketVid tillämpningen av

föreskriftersärskilda harenligtdenyrkesutövare motsva-rad som
behörighet.rande

glas-Barnmorskor,omfattar följande yrkesgrupper:punktenFörsta
sjukgym-psykoterapeuter,ögonoptiker, logopeder, läkare, psykologer,

kiropraktorertandläkaretandhygienister ochsjuksköterskor, samtnaster,
1994. Andraoktoberviss utbildning fr.o.m. ldenmedoch naprapater

harpersonallegitimeradandra yrkesgrupperberör änpunkten även som
medi-undersköterskor,vårdbiträden,vården,direkt samband med t.ex.

i vård-gäller demsjukhusfysiker. Tredje punktencintekniker och som
frågakanlegitimeradbiträder yrkesutövare. Detarbetet t.ex. omvaraen

vidäldreomsorgeninom kommunalaviss verksamhet denpersonal i samt
legitimerad yrkesutövare.ledningstår underlaboratoriervissa enavsom

personalochapotekspersonaltidigareliksomomfattarFjärde punkten
Apoteks-bedrivsgiftinformationsverksamhetensärskildavid den avsom

vid Alar-personal SOSgällerpunktenAktiebolag. Femtebolaget t.ex.
vilkeniambulans avgörbeställningvidAktiebolagmering av ensom

verkställas ellerambulansbestållningar skallprioriteringsgrad annanom
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sjukvårdsresurs skall sändas för komplettera eller ambulansatt ersätta
sådan personal besvarar frågorsamt sjukdomstillståndrör ochsom som

eventuell egenvärd. Denna yrkesgrupp har tidigare omfattats tillsyns-av
lagen Socialstyrelsens föreskrifter. Sjätte punkten ävengenom avser en
yrkesgrupp tidigare har omfattats tillsynslagen Socialsty-som av genom
relsens föreskrifter. Sjunde punkten ursprungligenär tillkommen med
hänsyn till det inte kan uteslutas det i framtiden tillkommeratt yrkes-att

sådanautövare med arbetsuppgifter de bör räknas till hälso- ochatt
Åttondeukvårdspersonalen. punkten har tillkommit med hänsyn till att

vissa medborgare i omfattas EES-avtalet behörigastat ären attsom av
tillhandahålla tjänster inom hälso- och sjukvården ha svenskutan att

Ävenlegitimation. dessa bör omfattas åliggandena för hälso-personer av
och sjukvårdspersonalen Socialstyrelsens tilllsyn.samt

Tillsynslagen omfattar i princip alla dem vilkas arbetsinsatser krävs för
vården fungera,skall dvs. inte baraatt den egentliga vårdpersonalen utan

administrativäven personal, ekonomipersonal, teknisk personal, am-
Åliggandelagenbulanspersonal, Städpersonal m.fl. däremotsynes avse

personkrets.snävare Enligt denna lag omfattas viss stödpersonal,en som
har arbetsuppgifter inte direkt eller indirekt gäller patientarbetet, intesom

lagen, administrativ personal och Städpersonal.t.ex.av
Någon närmare genomgång vilka kan omfattas hälso- ochav som av

sjukvårdspersonalbegreppet och de olika punkterna inte påkalladär i
detta betänkande. Intygsutredningen har begränsat sig till den personkrets

i 9 patientjoumallagen§ och enligt 10 § lag ärsom anges som samma
skyldig på begäran patienten utfärda intyg vården.att Det tordeav om
för övrigt knappast aktuellt för andra personalgrupper utfärdaattvara
intyg och utlåtanden.

2.2 Begreppen intyg och utlåtande

läkare,För psykologer m.fl. det ofta förekommandeär arbetsuppgiften
skriva intyg, utlåtande eller därmed jämförligaatt handlingar.ett ett Det

kan i vissa fall fråga enkelt konstaterande faktisktettvara ettom av
förhållande, patient vårdats vissunder tid påt.ex. sjukhus.att etten en
Här det då frågaär närmast intygande eller intyg. andra fallI kanettom
det fråga bedömning svåra och komplicerade förhållandenvara om en av
efter undersökning vårdoch patienten införskaffandeoch materialav av
från håll. sådant utlåtandeEtt innehåller oftast redovisningannat en av

undersökning, tolkning gjorda fynd, och förslag tillen en av prognos
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olika åtgärder.
sjukvårdenhälso- och utfärdas intyg utlåtandenInom antal ochett stort

för olika ändamål på begäran antingen patient eller myndighet.av en en
finns inte någon i författningDet fastställd definition begreppenen av

intyg utlåtande.eller begrepp förefaller ocksåDessa användasatt syno-
sjukvårdspersonalen.hälso- och Intygsutredningen behandlar inymt av

detta betänkande inte frågan remisser, vilka ofta föranleder ettom re-
missvar remissutlåtande.eller ett

Enligt 5 § åliggandelagen skall den i sin yrkesverksamhet inomsom
hälso- och sjukvården utfärdar intyg någons hälsotillstånd ellerett om

Ävenvård utforma det med inoggrannhet och 3 § allmänna4omsorg.
läkarinstruktionen 1963:341 det åligger varje vidläkaresägs att att
utfårdande eller utlåtande iaktta synnerligintyg och samvets-av omsorg

sig till efterrättelse anvisningar,grannhet ställa de Socialsty-samt som
relsen meddelat.

Sådana har Socialstyrelsen i styrelsens föreskriftermeddelats SOSFSav
1981:25 för hälso- ukvårdspersonalen avfattandeoch intygom av m. m.

intyg liknandeVad där andra handlingarävensägs oavsettsom om avser
hur utlåtandede betecknas, och Ytterligare bestämmelserattest.t.ex.
finns föreskrifter 1982:2i Socialstyrelsens SOSFS för hälso- och sjuk-

i bl.a.vårdspersonalen medicinska språketdet journaler, intyg ochom
dödsbevis.

ofta,författningar förutsätts därlagar och andra behovet påkallatI är
aktuellai mål intyg eller i häreller ärende, sammanhang vanligtvisett ett

utlåtande.läkarintyg. talas detsällanMerett ettom
Straffrättsligt gäller enligt 15 brottsbalken följande:kap. ll BrB§

någon i intyg uppgift hanLämnar eller urkundannan om vemosann
eller förnågonär än angelägenheter eller upprättarannatom egna

skens skull urkund han dömas, åt-rörande rättshandling, kan om
innebär fara i bevishänseende, intygande.gärden för osant

Med urkund enligt protokoll, kontrakt, skulde-14 kap. l § BrBavses
brev, intyg och handling, bevistill eller ärupprättatsannan som annars

betydelse såsom bevis, så biljett dyliktock legitimationskort, ochav
bevismärke.
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2.3 Utredningens överväganden och förslag
Som Intygsutredningen konstaterat användningenär begreppen intygav
och utlåtande växlande och hänsyn till innehållet i handlingen ellerutan
för vilket ändamål, den skall användas. Däremot finns detsom en ge-

förnämnare alla dessa handlingar. hälso- sjukvårdenInom ochmensam
det frågaär bestyrkande medicinskt förhållande. Därutöverett ettom av

innehåller de olika handlingarna redovisningar och bedömningar m.m. av
varierande slag och omfattning.

Intygsutredningen alltsåkan konstatera det finns intyg utlåtandenochatt
ochär mycket väl kan kortfattade ändå fyller sittsom vara men som

ändamål. andra fall intygenI bör eller utlåtandena omfattande.vara mer
vissa fall beror det påI särskilda bestämmelser innehållet finns iatt om

någon författning eller tillämpningsbestämmelser. andra fallI kan det
ankomma på den utfärdar handlingen själv ställning tillatt tasom om-
fattningen innehållet i denna.av

Intygsutredningen inte kan underlåta beakta ändamåletatt attanser man
med intyget utlåtandeteller och de krav, eventuellt ställs på dessa.som

hälso- sjukvårdenInom och bör därför begreppet intyg användas för de
handlingar, idär det princip räcker intygandemed sakförhål-ett ettom
lande bedömningar förslagnärmare och till åtgärder.utan Ett exempel
på detta intyg vårdenär enligt 10 § patientjournallagenett om

Är1985:562. det däremot fråga handling, där det nödvändigtärom en
analysera olika förhållanden, tolka eller bedöma desammaatt och att

föreslå åtgärder, bör begreppet utlåtande användas. Sådana handlingar är
ofta också formbundna enligt någon författning. exempel påEtt vad
utredningen utlåtandemed finns i 5 § allmänna läkarinstruktionenmenar
1963:341. Enligt denna bestämmelse iär allmän tjänst anställd läkareen
skyldig i mån inteden hans övriga tjänsteåligganden hindrar honomatt,
eller särskilda skäl däremot, tillhandagåär länsstyrelse, domare,annars
åklagare polismyndighetoch med dem begärda undersökningar ochav
utlåtanden däröver.

Intygsutredningen ihar huvudsak koncentrerat sig frekventamera
intyg utlåtanden.och varitDet har nödvändigt praktiska skäl medav
hänsyn till den mängd intyg och utlåtanden olika före-slagav av som
kommer inom hälso- sjukvården.och principiellaDe synpunkter ut-som
redningen anför bör dock tillämpliga på intyg och utlåtanden övervara
huvud inom område.dettataget

samband sinI med genomgång frågor gäller läkarundersökning,av som
intyg och utlåtande har Intygsutredningen vidare uppmärksammat näratt
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inteoftastfullföjsläkarundersökningellerundersökningtalasdet om
utlåtan-ellerintygskalldetmed ettlagstiftamatankegången att avgesav

underförstått. Enmestadelsverkardettatillmindre varautande, än vem,
tolknings-förorsakaofullständig och kandärmedbestämmelse ärsådan

författningvarjetillförarbetenagenomgångnärmareproblem. En av
idockskallDeti vadklarhetsig kunnaföri ochskulle avses.somge

hosansökantilldetta ärexempel attEttbehövas. eninteprincip
särskildamed990.521lagen11 §enligtskalltvångsvårdlänsrätten om

hinder,synnerligtinte möterdetvårdbestämmelser omunga,avom
ansökanhälsotillstånd. Omaktuellamissbrukarensläkarintygfogas ett om

fårskäl,någotbehövs annatdetellerläkarintyginnehåller avinte om
förstai denframgårlagtextenläkarundersökning. Avbeslutarätten om
andradenIskallläkarundersökning göras.någonintemeningen att

undersök-företagenutfärdas överskallintygintemeningen sägs ettatt
Ännu följandeibristernaframgårtydligarein till rätten.sändasochning

32 §enligtsocialnämndenfårlagenligtärendeexempel. I ett samma
undersök-förläkaredenläkarundersökning samt utsebesluta ungeavom

i dengenomföraskanlämpligeninteundersökningen ungesningen. Om
enligtmålför den. Iplats ettnågonbestämmanämndenfårhem, annan

lagstif-föreslårUtredningen attbefogenhet.harlag rättendenna samma
författningöveraktuelltblirdet att somgångvarje ensetama som

utlåtandenochläkaoundersökningar, intygbestämmelserinnehåller om
ändrarochtagitutredningenfrågorde uppuppmärksammar nusomäven

fak-vadrådabehöverintetveksamhet somsåförfattningstexten omatt

gäller.tiskt
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enkätIntygsutredningens3

enligtuppgiftersinafullgöraskulle kunnaIntygsutredningenFör att
ochintygvilkakartläggainledningsvis bl.a.denbehövdedirektiven

vilka kravutfärdar,sjukvårdspersonalenochhälso- somutlåtanden som
verksamheten äromfattningi vilkenställas,börellerställsdärvid som

bristernågra närföreliggerdetminstinteförfattningsreglerad samt om
utlåtandena.ochi intygeninnehålletochutfärdandetgällerdet av

13 frågor,vilkenenkät,Intygsutredningen upptogutarbetadeDärför en
ställnings-fortsattatill grund förliggakunnabedömdesbesvärandevilkas

särskilt berörsm.fl.myndighetertillsändesEnkäten avtaganden. ut som
utredningensförbetydelsesynpunkterkunde haochutredningen avsom

be-3 detta2 ochbifogas bil.sändlistanochEnkätformuläretarbete.
tänkande.

96-7 och1-4,Frågorna

intresseallmäntmindrei sig96-7 och1-4, ärpå frågornaSvaren av
Utredningenarbete.Intygsutredningensförbetydelsehaftoch har mer

Generellt harredovisa dessainteför närmaredärför svar.har attstannat
framkommitdock

utlåtanden,ochintygolikamängdförekommerdetatt en- ochmålantalhandläggningeni stortettförekommakanintyg avatt-
olika slag,ärenden av

myndigheterna,hosmyndighetsutövningeniledde utgör ettatt-
skyldig-reglerarförfattningarantalmycketfinnsdet stort somettatt-

utlåtanden,ochintygföreteheten att
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flera myndigheter haratt utfärdat författningar med krav på intygens-
innehåll och utformning

flera myndighetersamt att har utarbetat formulär för blanketter för-
intyg och utlåtanden skiftande slag.av

Fråga 5

När det först gäller frågan det borde finnas skyldighet för hälso-om en
och ukvårdspersonalen utfärda förekommandeatt intyg och utlåtanden,
i den mån sådan skyldighet saknas och varför, framkomen i huvudsak
följande uppfattningar.

Riksförsäkringsverket och Försäkringskassan i Stockholm attanser
det är önskvärt alla läkare fåratt skyldighet utfärda de intygatt ochen
utlåtanden deras patienters hälsotillståndom skall ligga till grund försom
beslut tillrätt ersättning, arbetshjälpmedelom eller beslut rehabilite-om
ringsätgärder enligt lagen allmän försäkring. Ett läkarintygom eller
läkarutlåtande har betydelse för hurstor ärende inom socialförsäkring-ett

handläggs och utgör grunden för bedömningenen patientens tillrättav
ersättning. Denna skyldighet bör i fall omfatta privatpraktiserandevart
läkare, företagsläkare.t.ex. Det har i många fall visat sig dessaatt anser

den ersättningatt försäkringskassan kan betala för intygsom och utlåtan-
den förär låg, varför det ibland har varit svårt få sådana skrivna.att

Enligt Sjöfartsverket torde läkare skyldig på sjömans be-en attvara en
eftergäran undersökning utfärda läkarintyg fören sjöfolkett i alla de fall

där läkarintyg för sjöfolk föreskrivet.är Däremot föreligger eventuellt
inte skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonalen sjöfolk tillatt ta emot
undersökning för läkarintyg när sjömannen genomgår undersökningen
frivilligt. sådanaI fall torde emellertid arbetsgivare ha avtal medetten
företagshälsovården utförande undersökningar. Detom ocksåär tvek-av

det finnssamt, skyldighet i egentlig meningom för de läkare,en som
utfärdar läkarintyg för sjöfolk utanför landets gränser, utfärda dessaatt
intyg. Enligt 3 § förordningen 1979:38 läkarintyg för sjöfolk gäller,om

chefen för Utrikesdepartementetatt de läkareutser riket fårutomsom
utfärda läkarintyg för sjöfolk och publicerar förteckning över dessaen
läkare. Med stöd härav har antal läkareett stort i världen be-runt om
myndigats utfärda läkarintyg föratt sjöfolk enligt svenska bestämmelser.
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Fråga 8

innehållutlåtandenasochintygensföreskrifterfråga behovI omavom
synpunkter.följandeframkomutformningoch m.m.

ochinvandrarverkStatensRiksförsäkringsverket,Luftfartsverket,
föreskrif-finnasbordeintedetifrågasätterFörsäkrings ABSkandia om

föreskrifternaifrågasätterRiksförsäkringsverket ävendetta. omter om
sjukskrivafå läkarnamedi arbetetledutfärdas attinte borde attettsom

innehållaSkandiaenligtFöreskrifterna bör ettadekvatpå sätt.ett mer
intygutformningenpåbaskravkvalitetssäkring där ettvisst mått ett avav
självmyndighetvederbörandeemellertidfall kanförekommandeIanges.

Luftfarts-föreskrifter enligterforderligaförSocialstyrelseneller svara
Värnplikts-ochinvandrarverkStatensRiksförsäkringsverket,verket,

verket.

Fråga 10

ochför intygenför kostnadenfrågandet gällerNär som svararvemom
följande.framkomändringareventuellapåsynpunkterutlåtandena samt

Arbetarskyddsstyrel-enligtkostnaderför dessaArbetsgivaren svarar
fall,Kriminalvårdsstyrelseni vissasjukvårdsstyrelse,Försvaretssen.

dettjänst begäri allmänläkare samti StockholmLänsstyrelsen om en
förfall,Rättsmedicinalverketi flestadeochRikspolisstyrelsen svarar
förSjukvårdshuvudmannenutlåtanden.ochför intygkostnaderna svarar

privat-förförsäkringskassanochoffentliganställda läkareförkostnaderna
Riks-ochStockholmiFörsäkringskassanenligtläkarepraktiserande

flygbolageller berörtcertiñkatsökandeRespektiveförsäkringsverket.
KörkortsinnehavarenLuftfartsverket.enligtkostnadernaförsvarar

enligtkostnadernaförkörkortstillstândsökandenrespektive svararav
ellerredarensjömannen,Sjöfartsverket,Stockholm.iLänsstyrelsen

verket.enligtkostnadernaförpå ärendetberoendearbetsgivaren svarar
invandrarverk.StatensenligtkostnadernaförSjukvårdsgivaren svarar

Stock-enligtkostnadernaförrättshjälpenallmännadenregelSom svarar
fader-dockbekostasRättsmedicinalverketEnligttingsrätt.holms en

efterfrågarutlåtande denhörandedärtillskapsundersökning samt somav
Grundtankenenskildellersocialnämndendvs.undersökningen, person.

dendvs.försäkringstagaren,FörsäkringsförbundSverigesenligt attär
förskallsjälversättningsberättigade,ellerförsäkringssökande svara

regel ersät-försäkringsbolagetdockpraxisAllmän ärkostnaden. att som
enligträttshjälpSökandenarvode.för läkarensdenne svarargenomter
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Utlänningsnämnden för kostnaderna. skildeDen älv, Värnpliktsver-en
ket eller någon institution står beroende på ärendet enligt verket för
kostnaderna. Skandia betalar skälig kostnad för nödvändiga intyg och
utlåtanden.

Länsstyrelsen i Stockholm kostnadsansvaret bör läggas påattanser
den har för föra talan enligt lagenansvaret 1988:870att vårdsom om

missbrukare i vissa fall. Statens invandrarverk intygav attanser som
utfärdas efter önskemål från den asylsökande, samband sjuk-medutan
dom, bör bekostas den asylsökande, intyg vid misshandelsfall,att därav
kvinnor och barn varit bör kostnadsfria förutsatta, den enskildevara

i de fall patientens juridiskasamt att ombud begärt intyget denne. Värn-
pliktsverket uppgiftslämnaren bör stå föratt kostnaderna. Skandiaanser
ifrågasätter intygen sker skall skrivasatt på läkarens fritid. Detsom nu

rimligareär intygen utfärdas inom föratt tjänsten och rättenattramen att
uppbära ersättning för intyg tillkommer landstingen.

Fråga 11

Beträffande frågan huruvida kompetensen bör och eventuellt höjasanges
för den skall utfärda intyg eller utlåtande framkom följandesom upp-
fattningar.

Arbetarskyddsstyrelsen, SPRI, Statens invandrarverk Sverigessamt
Försäkringsförbund kompetensen för denatt utfärdar intyganser som
eller utlåtanden bör i denna handling.anges

Vidare bl.a. Länsstyrelsen i Stockholm det i många fall önskvärtanser
intyg eller utlåtandeatt utfärdas specialist eller läkare medav en en

särskild kompetens. När det gäller kontroller vattendykare detärav
enligt Arbetarskyddsstyrelsen önskvärt den medicinska undersökatt
ningen utförs dykerimedicinskt hyperbarmedicinskt utbildadav en
läkare. När det flygledaregäller Luftfartsverket läkaren skallattanser
ha flygmedicinsk kompetens. Om AT-läkare eller vikarierande under-en
läkare utfärdar intyget bör det enligt Försäkringskassan i Stockholm
framgå överläkaren eller biträdandeatt överläkaren tagit del ochav
instämmer i innehållet.

Riksförsäkringsverket kompetensen generellt behöver höjasattanser
när det gäller läkares sätt utfärda sjukskrivningsintygatt och utlåtanden

skall ligga till förgrund beslut fattas försäkringskassan.som Ensom av
obligatorisk utbildning för läkarna krav för de skall få sjukskrivaattsom

utfärda intyg och utlåtanden kansamt höjaväg medvetenhetenattvara en
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patientenenskildebåde för denbetydelseutlåtandenasochintygensom
ifrågasätterRiksförsäkringsverketsocialförsäkringskostnadema.föroch

Ävenpatient.sjukskrivaskall hakategorier läkare rättalla attäven enom
många fallutbildning ihöj ning kompetensenSPRI att genomavenanser

tortyrskador börintygUtlänningsnämndenmotiverad.är att omanser
Värnpliktsverketspecialistkompetens.med attläkareutfärdas anserav

falli vissaochminimikravspecificerademedbefogat attdet kan vara
motiverade.kanspeciella krav vara

Fråga 12

några brister näruppmärksammati övrigtmyndigheternaPå frågan om
utlåtandenaintygen ochinnehållet iochutfärdandetdet gäller angavsav

följande.
brottmål kräverrättsintygen iiuttryckenDomstolsverket attuppger

svenska.tillöversattadärförbörsakkunskap. Demedicinsk vara
bifogas.rutinmässigtfotografier skadormöjligtVidare bör m.m.avom

börbristfälliga.ofta Devid rättegångförfall ärpåstått lagaIntygen om
siguttalade skallsig detuttalarså läkarnastandardiseras att om.om som

oftautlåtandenaintygen ochi StockholmFörsäkringskassan attuppger
inne-Utlåtandenain.lång tidiblandifyllda ochofullständigt attär tar

intesina ochpå besvärpatientensalltför ofta enbarthåller egen syn
försäkringskassanvill därförGenerelltbedömning.objektivaläkarens

ställs ochfrågorpå deinnehållerintygenframhålla vikten att somsvarav
formulär.respektiveframgår avsom

körkortsären-iskyndsammareönskari StockholmLänsstyrelsen svar
frågortill dekommentarerutförligareintygsgivare ochberördafrånden

förarbe-innehalämplighetsökandensavgörandeställs för attett omsom
hörighet.

skall hakategorier läkareallaifrågasätterRiksförsäkringsverket om
arbetsplatspatientensden kunskaptankesjukskriva medrätt att om

lämpligti vissa fall. ävenDet ärkrävs attarbetsförhållandenoch som
för försäk-arbetetskulle underlättavilketsvenska,skrivs pådiagnoserna

personal.ringskassans
tillämpningen bestäm-medibland problemharRikspolisstyrelsen av

påentledigandeanställningoffentlig1976:600i lagenmelserna omom
knapphändigapensionsärenden äriutlåtandenai fallsjukdom degrund av

inte.varaktig ellerarbetsoförmågan ärinteläkarendäroch angett om
situationenmedicinskasociala ochdenmedsammanhängerProblemet att
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försäkringskassan,sammanvägs medan styrelsen arbetsgivare inteav som
har någon medicinsk sakkunskap.egen

Sjöfartsverket idet behörighetsärenden har visatatt siguppger att
sannolikt tredjedel intygen ofullständigtär ifyllda, varför måstedeen av
skickas tillbaka för komplettering. Det är även vanligt intygets tjänst-att
barhetsbedömning felaktigär med hänsyn till gällande och hörsel-syn-
krav. harMan inomäven den internationella sjöfarten uppmärksammat
förekomsten smittsamma sjukdomar eller andra sjukdomar inteav som
upptäckts vid den hälsoundersökning föregått låkarintyget. Försom en
korrekt utförd undersökning detär önskvärt läkaren också oriente-åratt
rad hälsoförhållandena i det land sjömannen kommer ifrån.om som

Statens invandrarverk det ofta uppstår brister intygatt näruppger ut-
färdas läkare otillräckligmed erfarenhet flyktingsj ukvård. Enav storav
del intygen bryter även gällande författningar området.mot dagIav
skrivs del intygen läkare uppfattarstor sin skyldigheten av av som som

skriva intyg till allaatt önskarseparata det. Problemenparter kansom
lösas klarhet i reglerna och utbildning. börDet ävengenom genom anges

begärt intyget eller det utfärdas på initiativ behandlandevem som om av
läkare. Ibland utfärdas intetsägande intyg patienten begärt för fåattsom

viss förmån grundar sig på humanitära medicinskaänen men som mer
skäl. Problemen kan lösas intygsformulär där det framgårett igenom
vilka fall speciell förmån motiverad frånär strikt medicinska skälsom en
eller humanitära skål.

Stockholms tingsrätt medicinska ochatt uttryck börtermeranser
klargöras på bättre isätt yttranden och utlåtandenett till domstolen i
familjemâl.

Sveriges försäkringsförbund det förekommer brister såsomattanser
ofullständiga uppgifter. lederDetta till handläggningstiden förlängs,att
eftersom kompletterande uppgifter måste krävas in. Läkarnas utbildning
kan förslagsvis kompletteras med avsnitt intygsskrivning. Eftersomett om

oerfaren läkare torde ha svårigheterstörre utfärda heltäckandeen att ett
och rättvisande intyg, skulle lösning kunna krav på vissatten vara
erfarenhet ställs intygsskrivandeden läkaren.

Utlänningsnämnden intygen och utlåtandena utvisaratt bris-anser en
tande objektivitet. dåligtDe är utformade och inte logiskt uppbyggda.

finns inteDet heller några referenser till vetenskap och beprövad erfaren-
het. bör därförDet finnas instruktioner för hur intyg bör utformade,vara
så prövande myndigheter kan följaatt leder fram tillresonemang som
slutsatsen.
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tidtillsåväldetaljeradeskallintygenVärnpliktsverket att varaanser
alltförvaritharintygBegärdaundersökningsresultat.ochåkommasom

utelämnats.uppgifterviktigaofta harochsummariska,
intygsskriv-iutbildningschemalagdochutvidgadSkandia att enanser

rättsintres-patientenstillmed hänsynviktigläkare ärblivandeförning
-sen.

Fråga 13

fundering-ellersynpunkterandranågraharmyndigheternafråganPå om
ochintygutfárdandeukvårdspersonalensochhälso- avgällerdetnärar

synpunkter.följandeframfördesutlåtanden
utfärdandeti dagskerpraktikeniArbetarskyddsstyrelsen attuppger

kvalitetintygensuteslutasintekan att somunderläkare. Detintyg avav
intygskvalite-höjaföråtgärdsjunkit. Engenomsnittligt attföljd häraven

intygsutfärdaren.hosspecialistkompetensföreskrivakan attten vara
harunderläkarna,påintyg lagtstillhandahållaskyldigheten attGenom att

ärDetdennaförarbetsmiljökonsekvenseroönskade grupp.tilldetta lett
oftaövertidsuttag,oredovisatharunderläkarna somettkäntallmänt att

Då arbets-tillåter.avtalträffadeocharbetstidslagenvadlångtgår utöver
kanövertidsarbetet,döljaintressekarriärrelaterat atthar avetttagarna

tillsynsarbetet.iuppmärksamhetyrkesinspektionensundgådetta lätt
in-detkonstaterakunnat att numeraArbetarskyddsstyrelsen har även

arbete-ohälsa.sambandoväntadeanmälningarfåganskakommer om
form över-dennaharmonierarMöjligenoklara. avdelvisOrsakerna är

befint-sjukvårdensochhälso-medvälmindrerapporteringochvakning
tjänstbar-kontroll ochmedicinskfalldestruktur. Iochorganisationliga

vidfallet ärsåröntgenbildbedömning,innefattarhetsbedömning som
sig kunnavisatbedömningarnaharasbest,medochmed kvartsarbete

sjunkan-detbakgrundbetraktare. Motolikamellan avavsevärtdivergera
påkvalitet rönt-högreskulledammlungafallincidentaantalet ende av

dessahandläggningenerhållas attkunna avgenbildbedömningarna genom
centraliserades.ytterligarefall

prövningvidläkarintygfrågan avKriminalvårdsstyrelsen att omanser
hellreläkarinsatserpåkravställer somför intagnakörkortstillstånd stora

medicinskuppgifterangelägnareochandraföranspråk aviborde tas
uppgifterifrågasätterStyrelsen somräkning.intagnas omdeförnatur

beträffandelänsstyrelseinfordras enanstaltsvistelseunder enaven
egentlig relevans,någonmissbrukshänseende hariskötsamhetintagens
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eftersom något missbruk regel inte förekommer undersom anstaltsvistel-
En begäran läkarintyg dennasen. anledning börom därför anstå tillav

tidpunkt efter det vederbörande frigivits.en att Ibland kan körkort haett
dragits in på grund allvarlig brottslighet än trafikbrott,av annan varvid
även strafftiderna kan uppgå till 8-10 år. I dessa fall bör länsstyrelseen
inte begära in läkarintyg med vissett periodicitet avvaktautan med detta
till tillfälle iett nära anslutning till frigivningen.

Länsstyrelsen i Stockholm handräckningsförfarandetatt ianser LVM-
målen kräver tillgång till läkarmottagning dagligen kansom ta emot
handräckta klienter. I körkortsärenden bör det finnas möjlighet till direkt-
kontakt med berörd intygslämnare.

Riksförsäkringsverket förutom läkareatt även andraanser personalka-
tegorier inom hälso- och sjukvården har sådana kunskaper patienter,om

är värdefulla för försäkringskassoma,som i rehabiliteringsarbetett.ex.
och i bedömningen tillrätt handikappersättning, arbetshjälpmedelav och
bilstöd. Det gäller bl.a. sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor,
kuratorer och psykologer. Till patientj oumallagen 1985:562 bör kopplas

skyldighet för dessa lämna informationen att till kassorna är rele-som
för deras bedömningvant enskildas tillrätt viss ersättningav och för

kassornas rehabiliteringsarbete. Detta är också sätt påskyndaett att pro-
ökat samarbete.mot ett Verketcessen dock inte andra vård-anser att

givare läkareän skall ha rätt sjukskriva patienter.att
SPRI hälso- och sjukvårdenatt, bliranser om marknadsstyrd,mer en

konsekvens kan bli det utfärdas fler intygatt och utlåtanden förän närva-
rande i köp-säljsituationer. För kunna följaatt och vid behov vidta
åtgärder med anledning sådan eventuell utveckling behöverav berördaen
myndigheter få tillgång till statistik över antalet utfärdade sådana doku-

motiveradement, bl.a. olika sjukdomstillstånd.av Från uppföljnings-
synpunkt är det väsentligt kunna följaatt hur sjukskrivningart.ex.upp
fördelar sig på olika patientgrupper. En praktisk förutsättning för uppfölj-
ningen kan författningsenligt.ex. skyldighetvara registreraen att ut-
färdade intyg.

Statens invandrarverk intyg det medicinskaatt tillståndetuppger om
i asylprövningsärenden alltid bör bedömas medicinskt sakkunnig.av

ukvärdspersonalen vid förläggning eller sluss måste fleraen ävenen av
skål få verka neutralt i tillståndsfrågan. Sjukvårdsenhetema skall inte vara

skrivatvungna intygatt i varjeseparata enskilt fall, då patient begären
det.

Stockholms tingsrätt den är ovilligatt inställauppger sig iattsom
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försenaellerförsvåraläkarintyghjälpmedlättofta har atträtten av
sådärtillintygsådana sentregel ingesSomgenomförandet process.enav

intygen,kontrollföretalåtadomstolenföromöjligt att avendet äratt
betydandemedförförhandlingar. Dettainställda pro-blirföljdenvarför

deblir, närdennadomstolarna. Intyg typförkostnaderochblem av
alltid under-praktisktgranskning, tagetförSocialstyrelsenunderställs

ansvarsnämndsMedicinalväsendetstillocksåhänvisarTingsrättenkända.
lämplighe-framhållernämnden bl.a.35376, därärendet ANiuttalande

tingsrätten.medkontaktutfärdandeintygensföre tarläkarnaattten av
avsed-härutfårdandevidläkarnaställasdärförmåste avHårdare krav

tillutbildningsinsatsernaochinformations-måstevarje fallintyg. Ida
avgörasvårtfamiljemålen tyst-idet attVidare ärintensiñeras.läkarna

tillhördenövervägaskälfinnsomfattning. Det att somomnadspliktens
inför dom-företesutlåtandenukvårdspersonalen bör attochhälso- avge

varitharellerärgällerdettvister närfamilj somi personstol en

patient.hans
intyg.lögnaktigaiakttagit direktfallantaliharUtlänningsnämnden ett

bättre.fallmångaibörObjektiviteten vara
beaktas.börutformningenformelladenVärnpliktsverket attanser

jävsförhållan-ochspecialistkompetensställning,arbetsplats,Uppgift om
framgå.den bör

riktlinjermedönskvärtdet ärFörsäkringsförbund attSveriges anser
skillnaderorimligtrådakandet storaeftersomstorlek,låkararvodenasför

arvodessättning.i läkarnas
arvodesni-enhetligaåstadkommaangelägetdet är attSkandia attanser

varie-arvodesanspråkentillmed hänsynmöjligt attdetta ärså långtvåer
likvärdiga intyg.förolika läkaremellanbetydligthögstrar

Detsammaenkäten.besvaraavböjtharStockholm attiKammarrätten
till dehänvisatvilka attSocialstyrelsenochLandstingsförbundetgäller

Göte-fråninkommitenkätsvarharVidareutredningen. ettimedverkar
flyktingförlägg-vissaförGLFABFörvaltningsbolagsLäkaresborgs

kommunförbun-SvenskaVägverket,livsmedelsverk,Statensningar.
enkäten.besvarathellerinteharFolksamochdet
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ellerlagiSkyldighet
författning attannan

ellerintygutfärda
utlåtande

Inledning4.1

gällandedågenomföra översynâr 1974lätSocialdepartementet aven
Översynen stencili PMredovisadesläkarintyg.bestämmelser enom

sammanställning övergjorti sinharIntygsutredningen tur1974:7. en
utlåtanden.ochintygutfärdaförfattningeller atti lagskyldighet annan

elleranmälningsskyldighetgällerbestämmelseringår inte dedennaI som
angivetsärskiltintedet ärdärochsammanhangi olikauppgiftsskyldighet

anmälningarSådanautlåtande.intyg elleri formskall ske ettdet ettatt av
muntligen.ibland ävenoch lämnasformbundnainteoftauppgifter äroch

kroppsbesiktning ochnågotmedtagitshellerinteföljande hardet omI
endastgällerGenerelltskrivs. atteventuelltdärvidprotokollde som

ställningstagandenutredningensförbetydelsehakanföreskrifter som
med.tagits

sjukvårds-ochhälso-förförfattningsbestämmelsengenerellaendaDen
patient-ifinnsutlåtandenochintygutfärdaskyldighetpersonalen attom

9enligt § ärdenlagen sägs10 §1985:562. attIjoumallagen som
intygutfärdapatientenpå begäranskallpatientjoumalföraskyldig avatt

yrkesgrupper.10-taldärmedomfattarbestämmelse ettvården. Dennaom
ochintygflestutfärdarnaturliga skälyrkesgruppdenLäkare är som av
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utlåtanden. Trots detta finns det ingen författningsreglerad allmän skyl-
dighet för läkare utfärda sådana handlingar.att I och med det gällande
läkarlöneavtalet mellan ukvårdshuvudmännen och läkarna finns det dock

avtal läkare inomett föratt den öppna vårdenom skallen utanramen
särskild ersättning tillhandagå allmänheten med sådana på undersökning
grundade utlåtanden och intyg, utfärdas i omedelbar anslutning tillsom
undersökningen. Genom denna bestämmelse har läkarna visserligenen,
inte författninggrundad dock avtalsmässig, skyldighet tillhandagåmen att
allmänheten med utlåtanden intyg.och Någon motsvarande skyldighet
föreligger inte för någon yrkeskategori inom hälso- och sjukvår-annan
den.

5l § allmänna läkarinstruktionen 1963:341 finns skyldighet fören
läkare i allmän tjänst tillhandagå vissa rättsvårdandeatt myndigheter med

dem begärda undersökningar och utlåtanden däröver.av
Det härär framför frågaallt utredningar föranleddaär brott.om som av

Därför är skyndsamhet päkallad. Uppgifterna är regel mycket be-som
gränsade till antalet kräver ofta omfattande arbete.ettmen

En motsvarande bestämmelse finns i 5 § allmänna tandläkarinstruktio-
1963:666.nen

övrigFör hälso- och sjukvårdspersonal finns ingen sådan skyldighet.

4.2 Inom hälso- och sjukvården
Den enligt 9 § patientjournallagen 1985.°562är skyldig fö-som att

patientjournal skall enligt 10 § lag begäranra patien-samma av
utfärda intyg vården.ten om

Envar läkare i sinär yrkesutövning enligt 2 § allmänna läkarinstruk-
tionen 1963:341 ställd under Socialstyrelsens inseende. Han är
skyldig följa vad styrelsen i kraftatt gällande författningar före-av
skriver och till styrelsen skyndsamtatt begärda förldaringar,avge
utlåtanden, upplysningar och En läkare i allmän tjänstrapporter. är
även skyldig infinna sig hos styrelsen föratt lämna upplysningaratt
eller för överläggningar.

Vad gäller inte lärarna vid desagts medicinska undervisningsan-nu
staltema, såvitt rör deras åligganden såsom lärare, inteoch heller
läkarna vid den militära sjukvården, såvitt derasänannatavser
medicinska verksamhet.
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enskilttjänst ellersig i allmän utövarVarje läkare, han ärvare
läkarinstruktionenenligt 3 4 allmännaåligger det §läkaryrket att

synnerlig ochutlåtande iakttaintyg ellervid utfärdande omsorgav
anvisningar,sig till efterrättelse deställasamvetsgrannhet samt som

tjänstsig han i allmänVarje läkare,meddelar. ärSocialstyrelsen vare
instruk-enligt 3 6åligger det §enskilt läkaryrketeller utövar samma

sistavårdat under hansavlidit, vilken läkarention någonnäratt,
vidförlossning,avlidit undereller barnetsjukdom, eller modernnär

inträffat dödsfallefterläkarenhjälpt till, ellervilken läkaren när
dödsbevis intyg döds-utfärda ochavlidnesundersökt den kropp, om

enskilttjänst elleri allmänsig hanVarje läkare, ärorsaken. vare
instruktionenligt 3 8åligger det §läkaryrket att,utövar omsamma

dådödsfall döds-inträtt vid sådantharfastställt dödenläkaren ettatt
1991: l 144enligt begravningslagendödsorsakenintygbevis och om

läkaresjukvårdsinrättning ellerinte skall lämnas en somavenav
och därvid,intyget utfärdasbeviset och6, föri 3 § attsvaraavses

obduktionslagenenligttill obduktioninitiativdet behövs, taom
enskilttjänst ellersig han äri allmän191. Varje läkare,1975: vare

instruktion3enligt § 9åligger detläkaryrket att,utövar omsamma
rättsmedicinsk3 8 sådanai § ärförhållandena att ensom avses

dödaundersökning denrättsmedicinskobduktion eller avannan
polis-dödsfallet tillanmäladet kan skesåkroppen behövs, snart

anträffats.döda kroppendeni den därmyndigheten ort,

enligt första stycket allmänna5 §anställd läkaretjänst ärallmänI
tjänsteâlig-Övrigamån inte hansidenläkarinstruktionen skyldig att,

till-särskilda skäl däremot,ärhindrarganden honom eller annars
polismyndighet medochåklagarehandagå domare,länsstyrelse, av

Undersökningutlåtanden däröver.undersökningar ochdem begärda
förmisstänkshosalkoholpåverkanför påvisande somperson,av

så under-trafikbrott, ockvissastraff förlagenbrott mot annanom
förmisstänkskroppsbesiktning å den,isökning samband med som

påutföras begäranskallfölja, ävenvarå frihetsstraffbrott, kan av
polisman.

i skyldighetenbegränsningenstadgadei första stycket attDen
förinte gällautlåtanden skallochundersökningartillhandagå med

såvittvård ochhuvudsakligen inom öppenverksamläkare ärsom
inte helleralkoholpåverkanrörandeutlåtandeundersökning ochavser

sjukvården.allmännainomför läkare denannan
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Till ledning för berörda myndigheter utfärdar Socialstyrelsen råd
och anvisningar läkares ianspråktagande för olika undersökning-om
ar.

chefsöverlåkareEn skall enligt 10 § 5 allmänna läkarinstruktionen
för den varit intagen på sjukhus avgiftsfritt påatt be-ansvara som

får intyggäran orsaken till intagningen, tiden för intagningenom om
och för utskrivning.

tandläkare iEn sinär yrkesutövning enligt 2 allmänna§ tandläkar-
instruktionen 1963:666 ställd under Socialstyrelsens inseende. Han

skyldigär följa vad styrelsen föreskriver och till styrelsenatt att
skyndsamt förklaringar,begärda utlåtanden, upplysningar ochavge

tandläkare i allmänEn tjänst är skyldig infinnarapporter. även att
sig hos styrelsen för lämna upplysningar eller för överläggningar.att

Vad gäller inte lärarna vid tandläkarhögskoloma, såvittsagts rörnu
deras åligganden såsom lärare, och inte heller tandläkarna vid den
militära tandvården, såvitt än deras Odontologiska verk-annatavser
samhet.

Varje tandläkare, sig han i allmän tjänstär eller enskilt utövarvare
tandläkaryrket åligger det enligt 3 § 4 allmänna tandläkarinstruktio-

vid utfärdande intyg eller utlåtande iaktta synnerligattnen av omsorg
och samvetsgrannhet ställa sig till efterrättelse de anvisningar,samt

Socialstyrelsen meddelar.som

allmän tjänstI anställd tandläkare enligtär 5 § allmänna tandläkarin-
struktionen skyldig i månden inte hans övriga tjänsteåliggandenatt,
hindrar honom eller särskilda skäl däremot, tillhandagåärannars
länsstyrelse, domare, åklagare och polismyndighet med demav
begärda undersökningar och utlåtanden däröver.

beslut intagningEtt sjukvårdsinrättning för tvångsvård fårom en
enligt 4 lagen§ 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård inte fattasom

läkarintyg vårdintyg har utfärdats, vilket fram-detutan att ett av
går det finns sannolika skäl för förutsättningarna för tvångs-att att
vård patienten uppfyllda.är Vårdintyget skall grundas påav en
särskild läkarundersökning.

En undersökning för vårdintyg får företas endast det finnsom
skälig anledning till det. Undersökningen utförs legitimeradav en
läkare. undersökningenOm inte kan utföras med patientens sam-
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sådantBeslutundersökning.förhandpatientenfårtycke, omtas om
tjänst.i allmänläkareendastfår fattasomhändertagande av

råd SOSFSoch allmännaföreskrifterutfärdatharSocialstyrelsen-
1991:1128enligt lagenvårdintygutfärdande1991:27 omavom
rättspsykiatrisk1991:1129lagentvångsvård ochpsykiatrisk om

vård.

utfärdastvångsvårdpsykiatrisk§ lagenfår enligt 5Vårdintyget om-
skall, utöverundersökningen. Detanslutning tillomedelbariendast

patien-tvångsvårdförförutsättningarnaenligt 4 §uttalande avett om
och destömingenpsykiskadenförredogörelseinnehållaten, en

vårdbehovet.tillupphovövrigtiomständigheter gersom

enligtgällervårdintygförundersökningvårdintyg ochBeträffande-
ibestämmelsernavårdrättspsykiatrisk1991:1129lagen5 § om

tvångsvårdpsykiatrisklagenstyckenaandraochförsta§bl.a. 4 om
harparagraf rätteni dennaVidare attsägsdelar.tillämpligai om

misstänktedenundersökning ochrättspsykiatriskfattat beslut om
vård-någotintekrävsundersökningsenheten,tagitsredan har

vård.rättspsykiatriskför beslutintyg om

verksamhetmedicinskI4.3 annan

intekastrering,1944:133lagen4 §enligtfårKastrering omom-
Socialstyrelsen.tillståndefterendastföretasstadgas,annorlunda av
tillfälleintesåvidanågon, att yttraförfår inte lämnastillståndSådant

harunderårig denhan ärhar beretts,kan ske,det somsig, där om
han ärmakegift hanshan är samthonom,vårdnaden omomom

föreståndare.ochläkaredennasanstaltallmänintagen
giltigtlämnaståndiochår ärtjugotre attfylltharPå den som

Social-företasstycketandraenligt 1 § utankastreringfårsamtycke
någoningreppetutför samtläkaredentillstånd,styrelsens somom

skriftligtiföreskriver,regeringentjänsteställningi denläkareannan
ochpå hederåtgärdenförgrundenangivandemed sam-utlåtande, av

Vadföreligga.för densammaförutsättningarnaförklarat nuharvete
kriminalvårdsanstalt,iintagenden ärgällaintedockskall somsagts

missbruka-vård1988:870i lagenhemellerhäkte avomavsessom
stödmedvårdinrättningintagenärfall eller avvissai somre
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lagen 1991 l 128 psykiatrisk tvångsvård eller lagen 1991: l 129: om
rättspsykiatrisk vård.om

Läkare, enligt I § kungörelsen 1944:285 med tillämpnings-som
föreskrifter till lagen den 24 1944 nr 133 kastrering fårmars om

ansökangöra kastrering, skyldigär på framställning statligattom av
eller kommunal myndighet, så ock då han i sin verksamhetannars
erhåller kännedom fall i vilket kastrering påkallad frånom synes
allmän synpunkt, verkställa eller underordnad läkare låtagenom
verkställa erforderlig undersökning omständigheternasamt, där-om
till föranleder, sörja för ansökan kastreringatt hosgörs Social-om
styrelsen.

Vid ansökan kastrering skall enligt 3 § kungörelsen med tillämp-om
ningsföreskrifter till lagen kastrering, så kan ske, fogasom ytt-om
rande rörande ansökningen, den därmed underårigärom som avses

den har vårdnaden honom, han omyndigförklaradärav som om om
hans förmyndare, han giftär hans make hanav ärom samtav om

intagen på allmän anstalt dennas läkare och föreståndare.av
Vid ansökan skall vidare fogas åldersbetyg för den medsom avses

ansökningen intyg hans anförvanter,samt make eller andra röran-av
de de omständigheter är betydelse för sakens bedömningsom av

intygävensom legitimerad läkare angående verkställd undersök-av
ning.

Handlingar i denna paragraf bör avfattade enligtsom avses vara
fastställda formulär.

Behörighet avgiva sådant utlåtande angåendeatt kastrering, sägssom
i 4 § andra stycket lagen kastrering, tillkommer enligt 6 § kun-om
görelsen med tillämpningsföreskrifter till lagen kastrering, för-om

den läkare utför ingreppet,utom överläkare vid odelat sjukhussom
eller klinik, där psykiatrisk vård meddelas, eller vid specialsjukhus
för psykiskt utvecklingsstörda biträdande överläkaresamt av som
anförtrotts särskild sjukavdelning vid sjukhus eller klinik som nu

överläkare vid psykiatrisksagts, avdelning i kriminalvårdsräjong
läkare i allmän tjänst inneharsamt specialistkompetensannan som

avseende psykiska och sjukdomar.nervösa
Utlåtandet skall avfattat enligt fastställt formulär.vara

Sedan kastrering med stöd lagen kastrering verkställts, skallav om
enligt 7§ kungörelsen tillämpningsföreskriftermed till lagen om
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insändainom månadutfört ingreppetkastrering den läkare ensom
formulär.enligt fastställt Hartill Socialstyrelsendäromberättelse

kastre-andra stycket lagenföretagits stöd §kastrering med 4 omav
i insändas.handlingar ärendetsamtligaring, skall även

Socialstyrelsen skallefter tillståndBeträffande kastreratsden avsom
tilltillämpningsföreskrifter lagenkungörelsen medenligt 8 § om

utförande, inom tvåefter ingreppetsår förflutitkastrering, sedan tre
kastreringensverkställas angåendeundersökningdäreftermånader

enligttill Socialstyrelsenberättelse däromverkningar och avges
kastreradedenUndersökningen skall, ärfastställt formulär. om

och ianstaltsläkarenverkställaspå anstalt,intagen allmän annatav
ellervid odelat sjukhusbiträdande överläkarefall överläkare ellerav

och därkastrerade bosattupptagningsomrâde den ärklinik inom vars
frånutskrivits allmänkastreradedenvård meddelas. Närpsykiatrisk

anstal-utförande, skallförtlutit efter ingreppetsårinnananstalt tre
sjukhus ellertill nämndaanmälan häromläkare görasnarasttens

klinik.

tillämpnings-9 medenligt § kungörelsenfastställsformulärNämnda
kastrering Socialstyrelsen.föreskrifter till lagen om av

enligtsjukvårdande verksamhetochi sin hälso-skallVarje läkare
förekomst-1988:1472 uppmärksamsmittskyddslagen10 § vara

anmälningspliktiga sjukdomar ochandrasamhällsfarliga ochen av
skäligen krävas. läkaren har kompe-kan Omvidta de åtgärder som

läkarenförhindrad utföra den,inte äruppgiften och ärför atttens
smittatsanledning harhanskyldig undersöka den har anta attatt som

smittaförbehandla densamhällsfarlig sjukdom samt att somenav
behandlingsskyldighetenochUndersöknings-sådan sjukdom.enav

tillinte anslutenläkare,inte privat ärdock verksamgäller somen
försäkring.1962:381 allmänsjukförsäkringen enligt lagen om

skyldighet sökaenskildessmittskyddslagen den13 § attI anges
skyldig sökaparagrafenligt denna ärnågonläkare. Om attsom

enligt 36smittskyddsläkare §fårdröjsmål det,läkare inte görutan
smitt-läkare,undersökasskallbesluta hanlag att somav ensamma

förekommaundersökningen får inteVidskyddsläkaren bestämmer.
Läkaren skallobetydligtförorsakakan äningrepp annat men.som

undersökningen.resultatetsmittskyddsläkarenunderrätta avom

1989:18allmänna råd SOSFSföreskrifter ochiSocialstyrelsen har
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tillämpningen smittskyddslagen föreskrivit hur anmälan iom av en
vissa fall skall ske och fastställtäven formulär för blanketter för
ändamålet.

Smittskyddsläkaren skall enligt 6 § karantänslagen 1989:290 sam-
ordna smittskyddskontrollen vid karantänshamnar och karantänsflyg-
platser.

Smittskyddsläkaren, eller den läkare han överlåter uppgiftensom
åt, skall vid behov utföra läkarundersökning och vaccination samt
utfärda skriftligt intyg åtgärden, denett berörs åt-om om som av
gärden begär det.

Om det enligt 16 § första stycket lagen 1980:11 tillsyn överom
hälso- och .vjukvårdspersonalen fl. finns grundad anledning attm. anta

legitimation bör återkallasatt grund sjukdom eller någonav
liknande omständighet gör vederbörande inte kanatt utöva yrketsom
tillfredsställande, får den legitimerade åläggas låta sig undersökasatt

läkare anvisas honom. Fr.o.m. den l oktober 1994 gällerav som en
motsvarande bestämmelse i 8 lagen§ disciplinpdfliljd påom m.m.
hälso- och sjukvårdens område.

Läkare skall enligt 18 lagen§ 1974:203 kriminalvård anstaltiom
undersöka intagen har anvisad sysselsättning i deten som enrum, om
behövs med hänsyn till dennes tillstånd. den intagneHar haft syssel-
sättning i under sammanhängande tid månad, skallenrum en av en

sådan undersökning alltid ägaen rum.

Läkare skall enligt 23 fidrde§ stycket lagen kriminalvård iom an-
sâstalt det kan ske undersöka den föremål för åtgärdsnart ärsom

enligt denna paragraf. frågaI den hålls avskild därför attom som
han påverkadär berusningsmedel skall sådan undersökningav en
dock äga endast det behövs med hänsyn till hans tillstånd.rum om
Över vad förekommit skall protokoll föras.som

Vid dödsfall i Sverige skall enligt 4 kap. 2 § begravningslagen
1990:1144 bevis dödsfallet dödsbevis och intyg döds-om om
orsaken utfärdas dröjsmål.utan

Beviset intygetoch skall utfärdas läkare. fårDenne inteav vara
make, barn, förälder, syskon eller något sätt närstående tillannat
den avlidne.
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ellernågonorsakatsdöden hardet kanOm antas att personannanav
ellerrättsmedicinsk obduktionförfinns skäldet annanannarsom

enligt 4 kap.gällerkroppenden dödaundersökningrättsmedicinsk av
3 förstaföreskrivs i §i för vadbegravningslagen stället4 § som-

dröjsmål skalluppgift dettadödsbeviset medstycket utanatt om-
inträffade ochdödsfalleti därpolismyndigheten dentilllämnas ort

efter denPolismyndigheten skallSkattemyndigheten underrättas.
dödsorsaken.skaffa intygbehövasutredning kan omsom

får enligtregeringen bestämmermyndighetRegeringen eller den som
föreskrifterytterligaremeddelabegravningslagen84 kap. § om

dödsorsaken.intygdödsbevis och om

skall lä-utfärdasdödsorsakenintygdödsbevis ochInnan ettett om
1990:1147 undersökabegravningsförordningenenligt 13 §karen

kroppen.

innehållabegravningsförordningen14enligt §Dödsbeviset skall
avlidnesuppgift dendödsfallet medintygandeläkarens omom

för dödsfallet,tid platsochoch samtpersonnummernamn
orsakatsdet döden harhuruvida kanuttalandeläkarens attantas

finns skäl förhuruvidaeller detnågon annarspersonannanav
undersökningrättsmedicinskobduktion ellerrättsmedicinsk avannan

ochdöda kroppen,den

tjänsteställe.ochläkarens namn

begravningsförordningen16skall enligt §dödsorsakenIntyget om
innehålla

tid ochochavlidnesuppgift den samtpersonnummernamnom
dödsfallet,förplats

påomständigheterdedödsorsaken ochuttalandeläkarens om
uttalandet grundas,vilka

döden har orsakatskanhuruvida detuttalandeläkarens attantas
någon person,annanav

utförts, ochuppgift huruvida obduktion har4.

tjänsteställe.ochläkarens namn
i ställetskall läkarenfastställas,inte har kunnatdödsorsakenOm

och detill dödsfallet omstän-uppfattning orsakensin angeomange
på.grundasuppfattningendigheter som

samrådbegravningsförordningen efterfår enligt 19 §Socialstyrelsen
Rikspolisstyrelsencentralbyrån,StatistiskaRiksskatteverket,med

3 [4-0774
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och Rättsmedicinalverket
meddela ytterligare föreskrifter vad dödsbevis och intygom om

dödsorsaken skall innehålla, och
fastställa blanketter till dödsbevis intygoch dödsorsaken.om

Socialstyrelsen får också efter samråd med Rikspolisstyrelsen och
Rättsmedicinalverket föreskriftermeddela de undersökningarom som
dödsbevis och intyg dödsorsaken skall grundas på.om

Med stöd förordningnämnda har Socialstyrelsen utfärdat före-av
skrifter och allmänna råd SOSFS 1991: 7 dödsbevis och intygom

dödsorsaken, dessaI har styrelsen fastställtäven blanketterom m.m.
för ändamälen.

Till ansökan tillstånd till gravsättning eller kremering enligten om
64 kap. § begravningslagen skall enligt 20 § begravningsförord-

ningen fogas intyg dödsfallet behörig myndighet ellerett om av
behörig läkare i det land där dödsfallet inträffade.

skall innehållaIntyget uppgift dödsdagen. Om det möjligt,ärom
skall intyget också innehålla uppgift dödsorsaken.om

dödfödd har avliditEn före utgången tjugoåttande havande-som av
skapsveckan får enligt 23 begravningsförordningen§ ellergravsättas
kremeras intyg för gravsättning eller kremering, läkarin-utan ettom

dödsfallet lämnas till den förvaltar begravningsplatsentyg om som
eller krematoriemyndigheten.

4.4 För erhållande sjukpenning eller förtidspensionav

m.m.

Arbetsgivaren enligt 8 andra stycketär § lagen 1991:1047 om
sjuklön skyldig sjuklön för mistade förmåner tidunder frånatt utge
och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för Sjukanmälan
endast arbetstagaren styrker nedsättningen arbetsförmåganom av

tidunder denna intyg läkare eller tandläkare. Intygetgenom av
intebehöver innehålla uppgift vilken sjukdomnärmare arbetsta-om

lider sjuklönOm för mistade förmåner under tid föreutgesgaren av.
anmälan skall förstaden ersättningsdagen eller tidigareden dag för
vilken sjuklön inte enligt 6 första§ stycket l sjukan-utges anses som
mälningsdag.
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sjuklön,skall enligt 10 § lagenallmänna försäkringskassanDen om
förfinns särskilda skäl talar det,under förutsättning detatt som

arbetsgivaren ålägga arbetstagarensjälvmant eller på framställning av
nedsättningenintyg läkare eller tandläkare styrkaatt avavgenom

arbetsförmågan
efter uk-från med tidigare dag unde kalenderdagenoch änen

pågående sjukperiod, elleranmälningsdagen i en
första i varje sjukperiod.2. från och med den dagen

sjuklöngjort ansökan enligt 13 lagenarbetstagare har §En omsom
genomgå undersökning läkare ellerenligt 14 skyldig§är att av

utlåtande undersökningen, försäkrings-tandläkare och över omge
behövs för ärendets bedömning.kassan finner detatt

enligt första stycket 3 kap. 4 bförsäkrad har gjort ansökan §En som
sjuk-1962:381 allmän försäkring beräkningenlagen om om av

skyldig genomgå undersökningenligt tredje stycketpenningen är att
undersökning-in utlåtandeeller tandläkare ochläkare överatt geav

förförsäkringskassan finner det behövs ärendets bedöm-atten, om
förförsäkrades utgifter för undersökningen ochning. denFör ut-

undersökningen enlighetlämnas ersättning i med vadlåtande över
förordnar.regeringen

3 kap. försäkring,får enligt 7 § lagen allmänFörsäkringskassan om
förtill det, kräva läkarintyg in styrkafinns skäldetnär att attges

arbetsförmåga.nedsättning av
pågått fyra veckor skall den försäkradesjukperiod harNär geen

kassan begär det.in läkarutlåtande till försäkringskassan, Ettett om
uppgift behovet rehabili-sådant läkarutlåtande skall innehålla om av

rehabiliteringsåtgärdbehandlingtering, pågående planerad elleroch
sjukdomstidåterstående med nedsattmöjligt, beräknadsamt, om

arbetsförmåga.

havandeskapspenning skall enligt 3kvinna önskar erhållaEn som
försäkring ansökan därom.kap. 9 lagen allmän Den§ göraa om

kvinnan till för sinfår påfordra stödallmänna försäkringskassan att
utlåtande sin arbetsgivarehavandeskapspenning ingertillrätt samtav

läkarutlätande.

4 kap. 11 förstaföräldrapenning enligt § stycket lagenTillfällig kan
för vård barn fyllt tolv årförsäkringallmän utges av som menom

sjukdom, psykiskpå grund utveck-inte år i de fall barnetsexton av
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lingsstöming eller handikapp i behov särskildär tillsyn ellerannat av
vård. För styrka sådant vård- tillsynsbehoveller enligtskall 13 §att

lag läkarutlåtande inges.samma

Försäkringskassan får enligt 4 kap. 13 lagen§ allmän försäkring,om
finnsdet skäl tillnär det, kräva särskilt utlåtande inges föratt att

styrka barnets eller ordinarieden vårdarens sjukdom eller smitta som
i 10 § tillfällig föräldrapenning.avses om

villkorSom för till förtidspensionrätt eller handikappersättning får

enligt 16 kap. 2 lagen§ allmän försäkring föreskrivas denattom
försäkrade skall 30under högst dagar intagen på visst sjukhusvara
eller underkasta sig undersökning viss läkare. Motsvarande gällerav
i fråga till Vårdbidrag och, såvitträtt gäller efterlevande, särskildom
efterlevandepension.

någon erhållitHar folkpension enligt 5 kap. 4 eller 5 § lagen om
allmän försäkring sedan förlorat sin till pension pårätt grundmen

han upphört ibosatt Sverige, kan han enligt förord-att attav vara
1962:516ningen med föreskrifter rörande till folkpensionrätt

riket i vissa fall efter ansökan få fortsätta uppbära pensio-utom att
Förutsättning för detta han vistasår utomlands för vårdattnen. av

hälsan eller för behandling sjukdom finnsoch det skälig anledningav
vården eller behandlingen har avsevärd betydelse för ho-att anta, att

Behovet vården eller behandlingen skall styrkas med läkar-nom. av
intyg eller på tillfredsställande enligt Riksförsäkringsver-sättannat
kets bestämmande.

ytterligare föreskrifter,De behövs för verkställighetensom av
denna kungörelse, meddelas Riksförsäkringsverket.av

Vid ansökan enligt 4 kungörelsen§ 1962:394 med bestäm-vissa
melser rörande ansökan enligtpension lagen allmän försäk-om om

i månring, skall, den Riksförsäkringsverket så föreskriver,m.m.
fogas personbevis enligt fastställt formulär eller, hinderdär därför

bevis enligt Riksförsäkringsverketsmöter, bestämmande.annat
ansökningen förtidspensionAvser grund nedsatt arbetsförmå-av

särskild efterlevandepension grund hälsa,nedsatt handi-ga, av
kappersättning eller Vårdbidrag, skall läkanstlåtande försäk-denom
rades hälsotillstånd in. gäller dock inteDetta särskilda skälges om
talar det eller i fall i tredje stycket.emot som avses

förtidspension dragitsOm har eller minskats enligt 16 kap. 7 §
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försäkrade börjatförsäkring på grund denlagen allmän attavom
förmånen äter skallförvärvsarbeta och ansökan görs utgesattom
förutsättningläkarutlåtande inte underbehöver attges

månad dåfrån och med deninom fem år räknatansökan görs
eller minskades,pensionen drogs

minskningindragning ellerförvärvsarbete beslutet2. det omsom
på upphört, ochgrundades har

motsvarande grad och beräknadförmån högstansökan avavser
för pensionpensionspoängtal gällde denpå grundval somsammaav

för indragningen ellervid tidpunktenförsäkrade uppbardensom
minskningen.

1988:1465första stycket lagenenligt 14 §Till ansökan ersätt-om
utlåtandenärståendevärd fogasför skalloch ledighetning ett av en

behandling. Utlåtandetsjukes vårdför den ochläkare ansvararsom
sjukdomstillstånd.vårdadesuppgift deninnehållaskall om

försäkringskassangäller inte det hosläkarutlätandeKravet om
ochi första stycketförhållandefinns utredning ut-som avsesom

ersättningsfrågan.tillräcklig för bedömaredningen är att

bilstöd1988:89012 förordningenenligt §Ansökan bidrag omom
fastställsenligt formulärpå blanketthandikappadetill görs som av

läkarutlåtandeTill skall fogasansökanRiksförsäkringsverket. ett om
förflyttningsmöjlighetema.inverkan pådessfunktionshindret och

13 1977:284enligt förordningenskall §Försäkringskassan om
personskadeskydd inhämta läkarut-arbetsskadeförsäkring och statligt

på blankettskall lämnasUtlåtandetlåtande anmäld arbetsskada.om
efter samrådfastställerRiksförsäkringsverketformulärenligt som

Socialstyrelsen.med

kontroll1988:2 iföreskrifter RFFSRiksförsäkringsverketsI om
föreskrifter läkar-utfärdatsjukpenningärenden bl.a.verkethar om

sjuk-godkännandesjukpenningärenden i ärendenintyg i och avom
period för studerande.

sammanhangvissa rättsliga4.5 I

för-1989:19råd SOSFSutfärdat allmännaSocialstyrelsen har om
alkoholför bestämningoch urinprovtagningfarandet vid blod- av

trafikonykterhetmisstankesamband medmed flera iämnen m.m.om
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Där bl.a.sägs den kliniska undersökning iatt anslutninggörssom
till provtagningen bör iske enlighet med klinisk praxis och med
ledning formuläret till undersökningsprotokollet. Polisen tillhanda-av
håller fastställt formulär till undersökningsprotokoll alkoholpå-om
verkan RPS 411.l.3, utformatär så, det uppfyllerm.m. attsom
kraven på joumalhandling.

Innan förordnar förvaltarerätten skall den enligt 11 kap. 17 § förs-
stycket föräldrabalken inhämta läkarintyg eller likvärdigta ut-annan

redning den enskildes hälsotillstånd. Det gäller iäven ärendeom om
förordnande god enligt 4 dennär enskilde inte har lämnatav man
sitt samtycke.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifternärmare sådan utredningom som avses.

Socialstyrelsen får enligt förordningen 1988:1366 utredningenom
ärendeni förordnande god och förvaltare meddela före-om av man

skrifter sådan utredning i ärenden förordnande godom om av man
eller förvaltare i ll kap. 17 föräldrabalken.§som avses

Med stöd nämnda förordning har Socialstyrelsen utfärdat före-av
skrifter SOSFS 1990:4 läkarintyg för utredning ärendeniom om
förordnande god och förvaltare. Enligt styrelsens föreskrifterav man
skall läkarintyg i 11 kap. 17 föräldrabalken§ utfärdatsom avses vara

legitimerad läkare. Vidare har styrelsen fastställt formulär förav en
blankett för ändamålet.en

Enligt 21 kap. 11 § föräldrabalken kan i mål enligt 21 kap. länsrätt-
förordna barnet skall undersökas läkare.atten av

Den skäligen kan misstänkas för sexualbrott, varigenom in-ettsom
fektion humantHIV immunbristvirus har kunnat överföras tillav
målsäganden, skall enligt 1 § lagen 1988:1473 undersökningom
beträffande HI V-smitta brottmåli undersökas med avseende sådan
infektion, målsäganden begär det. Sådan undersökning skall påom
mälsägandens begäran ske iäven fråga den skäligenärom som
misstänkt för något brott, det grund särskildaannat om av om-
ständigheter kan befaras infektion HIV har kunnat överförasatt av
till målsäganden brottet.genom

frågaI förfarandet vid beslut undersökning utföran-om samtom om
det undersökningen gäller enligt 2 § lagen undersökningav om
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beträffande HIV-smitta i brottmål i rättegångsbalkenbestämmelserna

kroppsbesiktning. undersökningBeslut skall dock fattasom om av
åklagare eller Målsäganden åklagarenoch skall underrättasrätten.

undersökningen.resultatetom av

undersökningen utförts enligt 1988:Om har lagen 1473 under-om
sökning beträffande HIV-smitta i brottmål, enligtskall förordning-

1988:1475 undersökning beträffande HIV-smitta brottmålien om
den för undersökningenläkare underrätta målsägandensom svarar
och åklagaren resultatet undersökningen.om av

enligt lagen 1991:1137får 3 § rättspsykiatrisk under-Rätten om
sökning inte någonbestämma skall överlämnas till rättspsykiatriskatt
vård särskild utskrivningsprövningmed rättspsykiatriskutan att en
undersökning gjorts i målet.har

Rättspsykiatrisk undersökning behövs dock inte, den misstänkteom
rättspsykiatrisk vårdredan genomgår med särskild utskrivningspröv-

ning inhämtat utlåtande ioch har de avseeenden irätten som anges
1 från chefsöverläkare ansvarig för vården.§ den ärsom

enligtOm den misstänkte vårdas lagen psykiatrisk tvångsvårdom
rättspsykiatrisk vård,eller behöver enligt 4lagen § lagenrättenom

undersökningrättspsykiatrisk endast inhämta utlåtande deom om
frånmedicinska förutsättningarna den chefsöverläkare ärsom an-

svarig för vården.

beträffande rättspsykiatriska undersökningenUtlåtande den skall

enligt undersökning7 § lagen rättspsykiatrisk läkareom avges av en
vid undersökningsenheten eller någon läkare huvud-annan somav

för enheten utser.mannen
Utlåtandet innehålla i frågor iskall uttalanden de be-som anges

slutet. utlåtandet omständigheter dessaskall de uttalan-I anges som
på.den grundas

Föreskrifter kompetenskrav för läkare får utlåtandeavgeom som
efter regeringens bemyndigande,meddelas regeringen eller,av

Socialstyrelsen.

förordningen 1991:Rättsmedicinalverket bemyndigas enligt 12 §

1413 undersökning före-rättspsykiatrisk meddela närmareattom
skrifter upptagningsområden för undersökningsenhetema ochom

undersökningar.utförandet rättspsykiatriskaav
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Med stöd nämnda förordning har Rättsmedicinalverket meddelatav
föreskrifter och allmänna råd 1992:11SOSFS rättspsykiatriskom
undersökning. Författningen innehåller b1.a. bestämmelser inne-om
håll och utformning det rättspsykiatriska utlåtandet.av

Socialstyrelsen har enligt 13 förordningen§ rättspsykiatriskom
undersökning bemyndigats föreskriftermeddela kompetens-att om
krav för läkare får utlåtande beträffande särskild personut-som avge
redning i brottmål, m.m.

Med stöd förordningnämnda har Socialstyrelsen utfärdat före-av
skrifter 1991:30SOSFS kompetenskrav för läkare fårom som av-

utlåtande enligt lagen 1991:1137 rättspsykiatrisk undersök-ge om
ochning intyg enligt lagen 1964:542 personundersökning iom

brottmål. Denna lag är upphävd och lagen 1991:ersattnumera av
2041 särskild personutredning i brottmål,om m.m.

får enligtRätten lagen7 § 1991:2041 särskild personutred-om
brottmål,ning i det finns skäl till det,när förordna läkareen

läkarintyg misstänkt, förutsättningunderatt den miss-attavge om en
tänkte har erkänt gämingen eller det finns sannolika skäl förannars
misstanken han har begått brottet. Om särskilträtten det iatt anger
förordnandet, skall intyget omfatta de medicinska förutsättningarna
för överlämna den misstänkte till rättspsykiatrisk vårdatt sär-utan
skild utskrivningsprövning.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer med-som
föreskrifterdelar avfattningen läkarintyget. Endast läkareom av en

får utlåtande rättspsykiatrisköver undersökning fårsom avge en
förordnas sådant intyg särskilträttenatt detettavge som, om anger
i förordnandet, skall omfatta de medicinska förutsättningarna för att
överlämna misstänkteden till rättspsykiatrisk vård särskildutan
utskrivningsprövning.

nåd fårI ärende Justitiedepartementet ochett Högsta domstolenom
enligt 9 § lagen särskild personutredning i brottmål, in-om m.m.
hämta yttrande från frivårdsmyndigheten, upplysningar från en
socialnämnd enligt 6 § förordnaeller läkarintyg enligt 7om

Läkarintyg enligt lagen7 § 1991:2041 särskild personutredningom
i brottmål får enligt 13 förordningen§ 1992:289 sär-m.m. om
skild personutredningi brottmål, läkare vid rättspsy-m.m. avges av
kiatriska avdelningar inom Rättsmedicinalverket sådanaeller enheter
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haravtal medmedenligheti statensjukvärdshuvudmänhos som
utförsundersökningarrättspsykiatriskaförsigåtagit attatt svara

avtal medenligt Rätts-läkareundersökningsenheter samt somav
intyg.utfärda sådanasigåtagitharmedicinalverket att

brottmål,personutredning isärskildförordningen14 §Av m.m.om
läkareförordnabeslut attmeddelarframgår rätten att avgeenatt om

i 13läkarintyg avsessom

21 för-enligt §fårRättsmedicinalverketochKriminalvårdsstyrelsen
sinainombrottmål,personutredning isärskildordningen m.m.om

tillämp-föreskrifterytterligaremeddelaverksamhetsområden om
brottmål,personutredning isärskildlagenningen m.m.omav

1991:1413förordningen12 §förordning ochnämndastödMed av
utfärdatRättsmedicinalverketundersökning harrättspsykiatriskom

vidläkarintyg1992:12råd SOSFSallmännaochföreskrifter om
bl.a.innehållerFörfattningenbrottmål.personutredningisärskild

undersökningsläkarenförkompetenskrav samtbestämmelser omom
innehåll.ochutformningintygets

4 kap.enligtelevtillständ får rättenochluftfartscertiñkatmålI om
enskildaförelägga den1957:297 attpartenluftfartslagen24 §

psykiskafysiska ochsinangåendeintygandraläkarintyg ochlämna

lämplighet.

förfar-behövsföreskriftermeddelar deRättsmedicinalverket omsom
7101973:kungörelsen6enligt §obduktionrättsmedicinskvidandet
ochförrättningenprotokoll överrättsmedicinsk obduktion, omom

förrättningen.utlåtande överläkarensom

rådallmännaochföreskriftermeddelatRättsmedicinalverket har
avlidna.undersökningarrättsmedicinska1991:24SOSFS avom
ochundersökningsprotokoll ut-bl.a.bestämmelserfinnsDär om
obduk-rättsmedicinsk1973:710kungörelsenJämförlåtande. om

tion.

sammanhangsociala4.6 I

10 lagenenligt §länsstyrelsenskallinlettsutredningen harNär
intefall, det äri vissamissbrukarevård1988:870 upp-omavom

missbrukarenläkarundersökningobehövligt, beslutaenbart avom
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läkare för undersökningen.samt utse Läkaren skall ien intygett
missbrukarens aktuella hälsotillstånd Ifrågavarandeange utredningar.åvilar fr.o.m. den 1 juli 1994 socialnämnden blivande 9 prop.

199394:97, bet. 199394:SoU16, rskr. 199394:150.

Till ansökan hos länsrätten tvångsvård skall enligten 11 § lagenom
vård missbrukare i vissa fall, det inteom av möter synnerligtom

hinder, fogas läkarintyg missbrukarensett aktuella hälsotillstånd.om
Om ansökan inte innehåller läkarintyg eller det behövs någotom av

skäl, får rätten beslutaannat läkarundersökning.om

I ärende enligt lagen 1990:52ett med särskilda bestämmelser om
vård får socialnämnden enligt 32 § lag beslutaav unga samma om
läkarundersökning den läkare för undersökningen.samt utseav unge
Om undersökningen inte lämpligen kan genomföras i den hem,unges
får nämnden bestämma någon plats för den. I mål enligtannan ett
denna lag har rätten befogenhet.samma

En ansökan medgivande enligt 25 § socialtjänstlagen 1980:620om
barnatt ta för stadigvarandeemot vård och fostran ien annans

hemmet skall enligt 36 § socialtjansg7‘Zrordningen 1981:750 inne-
hålla uppgifter ålder och adress på den eller de sökande,om namn,
barnet och barnets vårdnadshavare.

I ansökan skall skälen till och villkoren för bar-anges att ta emot
Om socialnämndennet. begär det skall sökandena förete personbevis

och läkarintyg hälsotillståndet hos sökandena och barnetom samt
redogöra för de förhållanden i övrigt nämnden finner har be-som
tydelse för fråganavgöraatt medgivande.om

En ansökan medgivande enligt 25 § socialtjänstlagenom att ta emot
utländskt barn i syfteett adoptera det behöveratt enligt 37§ social-

tjänstförordningen innehålla personuppgifter visst barn endastettom
sökandena kan lämna sådana uppgifter.om

I sådan ansökan skall hur sökandena haren kommit elleruppges
planerar komma i förbindelseatt med utländskt barn, i detett senare
fallet också de särskilda önskemål sökandena kan ha i fråga om
barnets ålder. Vid ansökan skall fogas läkarintyg beträffande sökan-
denas hälsotillstånd.

någonHar inte är svensk medborgare här i riket omhändertagitssom
för samhällsvård enligt bamavårdslagen 1960:97 och kan behovet

omhändertagandet bli varaktigt, skall vederbörandeav antas kommun
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anmälaskyldighet1956:492förordningenenligt 1 § att om-om
inom fjorton dagarutlänningm.samhällsvårdhändertagandeför m.av

inkom-länsstyrelsenskedde, tillomhändertagandetdåefter dag,den
avskrifterfogas bestyrktaskallVid anmälananmälan därom.medma

chefenformulär fastställsvilketutredningsprotokoll, tilldels avav
till styrkandehandlingartillgängligadelsför Socialdepartementet, av

omhänderta-ställning, dels ock,medborgarrättsligautlänningens om
sjuk-legitimerad läkareintygsjukdom,föranlettsgandet omavav

varaktighet.sannolikaochdomens art

fastställandeinte far ellervissförklaring ärmålI att ommanenom
detellernågon näryrkandefaderskap kan rätten parternaavavav

blodundersökning1958:642lagenenligt 1 §behövs omannars
blodundersökning ellerförordnafaderskaputredningvid omavm.m.

kan skeärftliga egenskaperundersökning rörande utansomannan
föreläggalagvite enligt 2 §vidkanRättennämnvärt sammamen.

intygmedenligt 1 §förordnande l ellermedden att avaavsessom
för blod-behövssådant blodprovvisasakkunnigbehörig att som

honhan ellerhenne ellerellertagits honomundersökning har att
ärftliga egenskaper.rörandeundersökningundergåtthar annan

1991:35SOSFSföreskrifterutfärdatRättsmedicinalverket har om
förblankettfaderskap. har bl.a.utredning Därvidblodprov enav

fastställts.provtagningsintyg

förordnande,domstolsgjorts grundundersökning harOm aven
1969:förordningenenligt 3 §undersökningenutlåtandetskall över

tillfaderskap sändasutredningvidblodundersökningm.624 avm.om
efterutförtsharundersökningUtlåtandedomstolen. över an-som

nämnden.socialnämnd tillställsmodan av

sammanhangarbetsrättsligaI

brister i arbetstagarensarbetsuppgifter därhararbetstagareOm en
säkerhetpersonligamänniskors liv,risk förmedförhälsotillstånd

egendom,miljö eller ärskadorbetydandeförhälsa ellereller
anställningoffentlig1994:26030 lagenenligt §arbetstagaren om

regelbundetskyldigarbetsgivarenuppmaningsärskild attefter aven
bedömningnödvändiga förhälsoundersökningar ärgenomgå avsom

hälsotillstånd. Ombrister i sittsådanaharhuruvida arbetstagaren
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undantag stadgas i andra tredjeoch styckena. Lagen gäller fr.o.m.
den ljuli 1994.

En arbetstagare får enligt 10 lagen§ 1994:261 fi4llmaktsan—om
ställning frånavstängas arbetet

han inte fullgör sina arbetsuppgifter tillfredsställande ochom
detta beror på sjukdom eller jämförligt förhållande ellerannat

4. han inte följer beslut läkarundersökning enligtett 11om om
Lagen gäller fr.o.m. den juli1 1994.

Om arbetstagare enligt 11 lagen§ fullmaktsanställning inteen om
fullgör sina arbetsuppgifter tillfredsställande och det är sannolikt att

bristandeden arbetsförmågan beror ukdom eller något jämförligt
förhållande, får beslutas arbetstagaren skall undersökasatt av en
läkare anvisas honom.som

Om arbetsuppgifterna i anställning sådanaär särskilda kravatten
måste ställas på den anställdes hälsotillstånd i något visst hänseende,
får myndigheten enligt 5 § ansta’llningsfbrordningen1994:373med-
dela föreskrifter den skall anställas för arbetsuppgifternaattom som
skall lämna läkarintyg. detNär gäller Försvarsmakten meddelas
sådana föreskrifter generalläkaren.av

Föreskrifter enligt första stycket meddelas efter samråd med Social-
styrelsen. Förordningen fr.o.m.gäller den juli1 1994.

myndighetenInnan beslutar läkarundersökning enligt ll §om en
lagen 1994:261 fullmaktsanställning, skall myndigheten enligtom
16 § anställningsförordningen begära yttrande från läkareett en
huruvida arbetstagaren bör genomgå sådan undersökning.en

När yttrandet har kommit in, skall myndigheten begära yttrandeett
i frågan från Socialstyrelsen, det inte är uppenbart det ärattom
onödigt.

Läkarundersökningen utförs enligt 1 7§ anställningsförordningen av
den läkare Socialstyrelsen utser.som

Intyg undersökningenöver skall skrivas enligt formulärett som
fastställs Socialstyrelsen.av

Om det framgår läkarintyget arbetstagaren lider sjukdomattav av
eller något liknande, får myndigheten enligt 18 § anställningsförord-
ningen bestämma arbetstagaren efter bestämd tid skall lämnaatt en
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ellerläkareutfärdatskall avintyg. Intyget sammaavvaranyttett
Socialstyrelsen.harlälare utsettsnågon avsomannan

hand-1984:1039förordningen29 §enligt omarbetstagarenOm
fåtttjänstepensionsfönnånerinte harstatligaärendenläggning omav

försäkring,allmän1962:381enligt lagenförtidspension omhel
inhämtastjänstbarhetframtidaarbetstagarensyttrandeskall ett om

pensionsverk bestämmer.ochlöne-Statensläkaredenfrån som

regering-olycksfall, kanellerohälsaförriskinnebärarbeteOm ett
Arbetarskyddsstyrelsenbestämmanderegeringens en-eftereller,en

skyl-föreskriva1977:1160arbetsmiljölagen om5 §4 kap.ligt
ellervaccineringläkarundersökning ellerföranstaltadighet att om

sysselsättsdemsmittabehandlingförebyggande mot somavannan
meddelasocksåFöreskrift kanarbetet.i omsysselsättasskalleller

läkarundersökning harviddenanlitaarbetettillförbud somatt
mottaglig försärskilthonomgörsvaghetellersjuklighetföretett som

risk.sådanen

läka-1979:1AFSförfattningssamlingArbetarskyddsstyrelsens om
medi-1986:8AFSrökdykning,1986:6AFS omanmälan, omres

AFSkadmium,1989:3AFSdykeriarbete,vidkontrollcinsk om
bly,1992:17AFSkvarts,1992:16AFSasbest, om1992:2 omom

läkar-bestämmelserinnehållerhärdplaster1993:4 omAFSoch om
läkarintyg.ochundersökning

1977:284förordningen13 §enligtskall omFörsäkringskassan
läkarut-personskadeskydd inhämtastatligtocharbetsskadeförsäkring
blankettpåskall lämnasUtlåtandetarbetsskada.anmäldlåtande om

samrådefterfastställerRiksförsäkringsverketformulärenligt som
Socialstyrelsen.med

1988:244förordningen§enligt 5 omgällerFörsäkringsskydd
arbetsmarknadsutbildningm. ävenfördeltagareiförsäkringgruppli

yrkesinriktadedenarbetsmarknadsutbildning,frånfrånvarovid
arbetsprövningen, oavsettvidgade omdenrehabiliteringen eller

på bl.a.berorfrånvaronutbildningsbidrag lämnas, om
arbetsoförmåga eller annatmedförolycksfallellersjukdom som

arbetsprövning-ellerrehabiliteringenutbildningen,ideltahinder att

en.
hindretendastföreliggeravsesfalliFörsäkringsskydd omsom
Statensläkare.ellerförsäkringskassaallmänfrånintygstyrks genom
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tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkrings-
skydd även sådant intyg inte visatsom upp.

Om den försäkrade har deltagit i arbetsmarknadsutbildning, yrkes-
inriktad rehabilitering eller vidgad arbetsprövning under minst fem
dagar i följd, gäller enligt 7§ förordningen grupplivförsäkringom
för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl. försäkringsskydd
under arbetsoförmåga på grund sjukdom eller olycksfall,av om
arbetsoförmågan uppkommit under utbildningen, rehabiliteringen
eller arbetsprövningen och förelåg vid dess slut. Arbetsoförmågan
skall styrkas intyg från allmän försäkringskassagenom eller läkare.
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäk-
ringsskydd även sådant intyg inte har visatsom upp.

Försäkringsskydd gäller enligt 5 § förordningen 1988:245 om
gruppli1fl7rsa‘kring för doktorander även för tid dennär försäkrade

förhindradär bedriva studieratt för vilka utbildningsbidrag för
doktorander har beviljats, hindret beror på bl.a.om

sjukdom eller olycksfall.
Försäkringsskydd i fall i föreligger endast hindretsom avses om

styrks intyg från allmän försäkringskassagenom eller läkare. Statens
tjånstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkrings-
skydd även sådant intyg inte visatsom upp.

Vid arbetsoförmåga fortsätter enligt 7 § förordningen gruppliv-om
försäkring för doktorander försäkringsskyddet gälla så längeatt
arbetsoförmågan består den försäkrade antingen är arbetsoför-om
mögen på grund sjukdom eller olycksfall vid utgångenav den tid,av
för vilken utbildningsbidrag har beviljats eller blir arbetsoförmögen

sådan orsak under tid då han har efterskyddav enligt 8-11 §§.
Arbetsoförmågan skall styrkas intyg från allmän försäk-genom

ringskassa eller läkare. Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
får dock medge försäkringsskydd även sådant intyg inte harom
visats upp.

Försäkringsskydd gäller enligt 6 § förordningen 1988:246 om
grupplityörsäkring för värnpliktiga fl. även efter tjänstgöringm. en-
ligt l § under arbetsoförmåga grund sjukdom eller olycksfall,av

arbetsoförmågan uppkommit under tjänstgöringenom och förelåg vid
tjänstgöringens slut. Arbetsoförmågan skall styrkas intyg frångenom
allmän försäkringskassa eller läkare. Statens tjänstepensions- och
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sådantförsäkringsskydd ävenmedgefår dockgrupplivnämnd om
visatsinteintyg upp.

fårtillfredsställandearbetsuppgiftersinafullgörinteprästEn som
från arbe-1992:300 avstängaskyrkolagen27 §kap.35 §enligt

där-ellersjukdompåberortjänstduglighetenbristandedentet, om
förhållande.liknandemed

tjänstduglighetenbristandedenutredningtillräckligSaknas om
ändåframstår dettaförhållandeliknandeellersjukdompåberor men

läkareundersökaslåta sigåläggasfårsannolikt, prästen att avsom
anvisas honom.som

enligt 35meddelas27 §tillämpningenförföreskrifterNärmare av
regeringen.kyrkolagen29kap. § av

27 §enligt 35 kap.läkarundersökningbeslutardomkapitletInnan om
förordning-25enligt §domkapitletskallkyrkolagen,stycketandra

läkarefrånutlåtandeinhämtaprästtjänsterochbiskops- enomen
domkapitlet harinte. Närellerläkarundersökasbehöverprästenom

frånyttrandeockså inhämtadomkapitletskallutlåtande,fått läkarens
inte behövs.detuppenbartdet ärnär attSocialstyrelsen, utom

biskops-förordningen26enligt §utförsLäkarundersökningen om
Socialstyrelsenläkare utser.denprästtjänsteroch somav

sjuk-liderläkarundersökningen prästenattintyget över enVisar av
förordningen27 §enligtdomkapitletfårliknande, omellerdom

tid skallvissefterföreskriva prästenprästtjänster attochbiskops- en
harläkaredenhälsotillståndsittintyg somvisa avnyttett omupp

Social-läkarenågonellerintygetförrautfärdat det somannanav
styrelsen utser.

förordningen28 §enligtskallläkarundersökningar omöverIntyg
Socialsty-formulärenligt detutformasprästtjänsteroch sombiskops-

sådantÅberopar läkarintyg mot ettprästen annatfastställer. ettrelsen
Socialstyrelen.frånyttrandeinhämtadomkapitletskallintyg,

kommunikationsväsendetInom4.8

enligtkörkort ärkörkortstillstånd ellerinneharsöker ellerDen som
sig läkarun-underkastaskyldig1977:477 attkörkortslagen§7

undersökning,liknandeblodprovstagning ellerdersökning, annan
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behövs för den prövning i dennasom lag. Om begräns-som avses
ningar i skyldigheten, inbegripet den närmare inriktningen sådanaav
undersökningar, föreskriver regeringen eller myndighet som rege-
ringen bestämmer.

Ett körkort skall återkallas enligt 16 § körkortslagen körkorts-om
havaren inte följer föreläggande in läkarintyg.att ge

målI enligt körkortslagenett får rätten enligt 42 § körkortslagen
förelägga den enskilde in läkarintyg.parten att ge

Ansökan körkortstillstånd skall enligt 11 §k6rkor1sfirordningenom
1977:722 skriftligengöras särskild blankett. Till ansöknings-
handlingen skall fogas hälsodeklaration, skallen under-som vara
tecknad sökanden heder och och intygav samvete ett synpröv-om
ning. Avser ansökningen körkort med behörighetenett C eller D
eller med taxibehörighet skall i stället läkarintyg fogas tillett ansök-
ningen. Intygen skall utfärdade och hälsodeklarationen avgivenvara
inom månader före ansökningen.tre

Länsstyrelsen skall, inte följer 39 förordnaannatom av om
personutredning när ansökningen körkortstillstånd har kommit in.om
Någon personutredning behövs dock inte sökanden har gällan-ettom
de körkort. Om länsstyrelsen finner sökanden inte förekommeratt
i Rikspolisstyrelsens polisregister, behöver någon ytterligare person-
utredning inte göras. Om sökanden förekommer i polisregistret eller

det i övrigt finns särskilda skäl därtillom skall personutredningen
göras polismyndigheten i sökandens folkbokföringsortav eller, om
sökanden inte folkbokfördär i landet, polismyndigheten i denav ort
där sökanden vistas. Utredningen skall innehålla yttrande frånett
polismyndigheten sökandens lämplighet körkortshavareom ochsom

redogörelse för de omständigheter på vilkaen yttrandet grundas.
Länsstyrelsen får själv eller polismyndighet föranstaltagenom om

ytterligare utredning. Därvid kan länsstyrelsen förelägga sökanden
inom viss tidatt läkarintyg. föreläggandetIett får föreskri-en ge

undersökning skallatt verkställas vissvas ellerav en person av en
med viss sakkunskap eller visst förhållande.person Om sökan-avse

den inte följer förelägandet, skall ansökningen avvisas. Föreläggan-
det skall innehålla upplysning detta.en om

Om det finns anledning körkortsinnehavarenatt anta inteatt upp-
fyller de förutsättningar gäller för få körkort elleratt kör-som om
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med stödmeddelatsharföreskriftföljerintekortshavaren avsomen
bevisellerläkarintyginkörkortsförordningen34 §12 eller att omge

33 körkorts-enligt §ombudetallmännaskall detförarprov,godkänt
körkortstillstân-meddelatharlänsstyrelseförordningen hos den som
körkortshavare.lämplighetenfråganutredadet skyndsamt somom

ellerläkarintyginkörkortshavarenfår föreläggaOmbudet att ge
föreskrivasfärföreläggandet attförarprov. Ibevis godkäntom

ellervissverkställasskallellerundersökning avpersonav enprov
Ombudetförhållande.visstellersakkunskapvissmed avseperson

behövs.utredningföranstaltaockså självfär somom

körkortinnehavförmedicinska kravföreskrifterYtterligare avom
fjärde§tillämpningen 7föreskrifter förochtraktorkorteller av

enligt 95 §beslutas1977:477körkortslagen§och 17stycket a
styrelsen.Socialsamråd medefterVägverketkörkortsförordnin gen av

föreskrifterstyrelsensamråd med ävenefterbeslutarVägverket om
grundligga tillskallläkarundersökningochsynprövningsådan som

förordning.enligt 11 §för intyg samma

kun-Socialstyrelsen utfärdatförordning harnämndastödMed enav
kungörel-färgsinnesundersökning. I1977:77SOSFSgörelse om

under-rådallmännaföreskrifter ochmeddelatstyrelsenhar omsen
formulärfastställtintyg häröverutfärdandetoch samtsökningen av

ändamålet.förblankettför en

utfärdatSocialstyrelsen ävenförordning harnämndaMed stöd av
innehavförmedicinska krav1984:31föreskrifter SOSFS avom

meddelasförfattningentaxibehörighet. Iellertraktorkortkörkort,
utförande.innehåll ochläkarundersökningensföreskrifteräven om

synprövning ochintyghälsodeklaration,försåsomBlanketter, om
körkortsförordningen Väg-100§enligttillhandahållsläkarintyg, av

verket.

1981:förordningenenligt 8 §körkort prövasutbyteFrågor om av
länsstyrel-körkortutländskaoch utbytegodkännande96 avavom

utbyteansökanfolkbokförd. Ensökandendär äri det län omsen
kör-utländskafogas detskallansökanTillskriftligen.skall göras

körkortsinnehav,sökandens ettstyrkerutredningellerkortet somen
synprövningintygochhälsodeklarationpersonbevis och ett omen
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eller, ansökningen svenskt körkort medett behörighetenom Cavser
eller ellerD med taxibehörighet, läkarintyg.ett

Bilbälte eller särskild skyddsanordning behöver inte användas enligt
117 § vägtrajikkungörelsen 1972:603, när det finnsa medi-
cinska hinder enligt läkarintyg utfärdats före färden.som

Skyddshjälm behöver inte heller användas enligt 117b § vägtrafik-
kungörelsen, när medicinska hinder föreligger enligt läkarintyg som
utfärdats före färden.

Ett luftfartscertifikat skall enligt 4 kap. 9 § lufçfanslagen
1957:297 återkallas innehavaren inte sigrättar efter före-om ett
läggande genomgå kontroll hanatt kan förrätta den tjänstattav som
certifikatet eller föreläggande lämnaett intyg angående sinavser att
fysiska eller psykiska lämplighet certifikatsinnehavare.som

Innehavare luftfartscertiñkat enligtär 4 kap. 18 luftfartslagen§av
skyldiga genomgå undersökningaratt och anordnasprov, som av
myndighet regeringen bestämmer. De ocksåär skyldigasom att
anmäla sådana omständigheter kan ha betydelse förantas be-som
hörigheten.

Efter samråd med Socialstyrelsen fastställer Luftfartsverket enligt
30 § andra stycket lufçfarrsförordningen 1986:171 de villkor i frå-

fysisk och psykisk lämplighet gäller förga om elevtillstândattsom
skall kunna och för certifikat skall kunnaatt utfärdas,ges utökas
eller förnyas. Därvid föreskrivaskan vissa undersökningar fåratt
utföras bara läkare med viss specialistkompetens eller vissaav av
angivna läkare eller psykologer.

Luftfartsverket får enligt 36 luftfartsförordningen§ också förelägga
den innehar luftfartscertiñkat eller elevtillstånd lämnasom intygatt
angående sin fysiska och psykiska lämplighet certiñkatinnehava-som

föreläggandeEtt kan prövas domstol endast ire. samband medav
frågan återkallelse på grund föreläggandet inte har följts.om attav

LuftfartsverketsI författningssamling LFS 1990:4 BCL-C 1.2- -
certifikat och behdrighetsbevis, medicinska undersökningarom sägs

bl.a. undersökningsläkarenatt eller sakkunnig anlitas förannan som
undersökningen skall upprätta protokoll med utlåtande över utförd
undersökning enligt blankett fastställd Luftfartsinspektionen iav
samråd med Socialstyrelsen.
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så-mönstringslagen 1983:929 medskall enligt 7 §sjömanEn ett
hinder på grund hansi 18 visa§läkarintygdant att avsom avses

tjänstgöringen.inte föreliggerhälsotillstånd mot

genomgå regelbundnamönstringslagenenligt 18skall §sjömanEn
utfärdaundersökning skall läkarenEfterläkarundersökningar. etten

intyg.särskilt
fåri inre fart läkar-uteslutande användspå fartygsjömänFör som

hörselförmåga.ochtillundersökningen begränsas syn-

två åri eller,mönstringslagen högstenligt 19 §Läkarintyget gäller
år.18 år, iundersökningen inte fyllt högstvidsjömannen ettom

får gällahörselförmåga dockochenbartLäkarintyg syn-som avser
år.i fyra

i därtill sjöss eller hamnfartygetintyget gälla ärUpphör näratt en
befäl-utfärda intyg, skallbehörighetmedinte finns läkaredet att

i första därblir läkarundersökt hamntill sjömannenhavaren attse
så ske.kan

läkarintygetspåtagligt försämrats underhälsotillståndsjömansHar en
mönstrings-20befälhavaren enligt §ellergiltighetstid får redaren

läkarintyg innan be-företesjömannen skalllagen begära ett nyttatt
tillträds.fattningen

beslutafår Sjöfartsverketsärskilda skäl till det,finnsdetOm att en
Visar sjöman-läkarundersökning. dennagenomgåskallsjöman attny

sin befattning ellerolämplig förhälsotillståndsittpå grund äravnen
Socialstyrelsensamråd medefterfår Sjöfartsverketsjömansyrket

vid tillämp-inte skall gällaläkarintygutfärdatförklara redanettatt
ocksåsådan förklaringfår meddelaSjöfartsverket7ningen omav

genomgå läkarun-han skallefterkommer beslutintesjömannen att
dersökning.

med-regeringen bestämmermyndighetRegeringen eller den som
föreskrifter läkar-mönstringslagen närmareenligt 21 §delar om

läkarintyg.sjömän ochundersökning omav

lagenmönstringslagen, dvs.enligt §medgivande lämnas 4 attNär ett
drift helt ellerfråga fartyg,idelvis inte skall gällaellerhelt varsom

förordning-enligt 3får undantag §utlänning,upplåtits tilldelvis en
i 2från kravet 5 §intesjöman1984:831 mönstring görasavomen

lag.och 7 § samma
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Sjöfartsverket får dock i enskilda fall godta sjömannen inneharatt
läkarintyg än i 18annat § mönstringslagen.som avses

Med läkarintyg för sjöfolk i förordningen 1979:38 läkar-avses om
förintyg sjöfolk enligt 1 § läkarintyg enligt mönstringslagen 1983:

929 eller fartygssäkerhetsförordningen 1988:594.

Läkarintyg för sjöfolk får i Sverige enligt 2 § förordningen läkar-om
intyg för sjöfolk utfärdas den behörigär läkaryr-utövaattav som
ket.

Chefen för utrikesdepartementet enligt 3 förordningen§utser om
läkarintyg för öfolk de läkare riket får utfärda läkarintygutomsom
för sjöfolk och publicerar förteckning över dessa läkare.en

Vid läkarundersökning skall ligga till grund för läkarintyg försom
sjöfolk skall sjömannen enligt 4 förordningen§ läkarintyg förom
sjöfolk lämna skriftlig hälsodeklaration och därvid på heder ochen

försäkra uppgifterna i dennasamvete riktiga.äratt undersök-När
ningen bara gäller och hörselförmågan behöver någon hälso-syn-
deklaration dock inte lämnas.

Närmare föreskrifter läkarundersökningen meddelas enligt 5 §om
förordningen läkarintyg för sjöfolk Sjöfartsverket efter samrådom av
med Socialstyrelsen. Sjöfartsverket fastställer också efter samråd med
Socialstyrelsen formulär för läkarintyg för sjöfolk och hälsodeklara-
tion och tillhandahåller de blanketter behövs.som

Sjöman enligt 36är § sjömanslagen 1973:282 skyldig underkas-att
sig läkarundersökning, befälhavarenta när begär det.

Kan det sjömannen sjukär eller skadadantas att skall befälhava-
såvitt möjligt låta honom undersökas läkare, sådan under-ren av om

sökning inte framstår uppenbart opåkallad.som

För behörighet fordras enligt 2 kap. 1 § förordningen 1982:892
behörigheter för sjöpersonal teoretisk utbildning vid högskola,om

sjöbefälsskola eller gymnasieskola och praktik i den omfattning som
i detta kapitel läkarintyg, inte äldre årsamt är tvåän ochanges som

visar föreskrivna krav och hörselförmågaatt ärsom syn- upp-
fyllda. Vissa behörigheter kan dock uppnås enbart praktik.genom
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ibehandlas närmaresjöpersonalhälsoundersökningFrågor avom- SJÖFS föreskrif-med1990:8författningssamlingSjöfartsverkets
sjöfolk.hälsoundersökningrådallmännaoch avomter

enligtfårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som-
ytterligaremeddela988.491fartygssäkerhetslagen16 §kap.5

stycketförsta§enligt 4 samthörselkravenochföreskrifter om syn-
krav.avseende dessaläkarintygochhälsoundersökningom

fartygssäker-i 1 §fartygpåBesättningsmedlemmar angessom-
påde kravuppfylla4enligt §skall1988:594hetsfárordningen

stödmedmeddeladeföreskrifterihörsel avoch angessomsyn
kraven ärsjöfolk. Attförläkarintygl979:38förordningen om

äldre änfårinteläkarintyg,medskall styrkas varauppfyllda ett som
år.fyra

myndigheterhossammanhangandra4.9 I

eller kanharsysselsattfår intelivsmedelshantering sompersonI vara- livsmedelkan göraskadaellersårsmitta,ellersjukdomha somantas
ellerRegeringenmänniskoföda.tillotjänligt myn-hanterathansom

livsmedelslagen21 §enligtkanbestämmerregeringendighet som
ellerläkarundersökningföreskriftermeddela annan1971:511 om

livsmedelshantering,medsysselsattpersonal, ärhälsokontroll somav
hantering.sådaninomövrigtipersonalhygienenoch om

1971:807§livsmedelsfbrordningen31enligtfårLivsmedelsverket- medsysslaskallför denskyldighetföreskriftermeddela somom
frånfrihan ärvisaläkarintyg attlivsmedelshantering att genom

männi-påöverföraskanlivsmedelsmittaellersjukdom genomsom
skor.

LivsmedelsverketformulärenligtutfärdasskallLäkarintyget som
Socialstyrelsen.medsamrådefterfastställer

enligtSocialstyrelsenmedsamrådeftermeddelarLivsmedelsverket-
för denskyldighetföreskrifterlivsmedelsförordningen som32 § om

ellerläkarundersökninggenomgålivsmedelshanteringmed attsysslar
hälsokontroll.annan

livs-33 §enligtskallskäl,livsmedelshygieniskabehövsdetOm av— pälivsmedelshanteringmedsysslardenmedelsförordningen som
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uppdrag tillsynsmyndigheten genomgå läkarundersökning.av Sådan
undersökning bekostas myndigheten den inte skallav ersättasom
enligt smittskyddslagen 1988: 1472.

Sjukdom skall enligt 42 § värnpliktslagen 1941:967 för la-att vara
förfall styrkas med läkarintyg anskaffasga den värnpliktige.som av

Kan han inte skaffa sådant intyg, får han styrka sjukdomen intygmed
myndighet eller tjänsteman regeringenav bestämmer.som

Värnpliktig med läkarintyg visar han odugligsom äratt till krigs-
tjänst är enligt 22 § kungörelsen 1969:379 inskrivning ochom
redovisning värnpliktiga inte skyldig inställa sigav till inskriv-att
ningsförrättning.

försvaretsI författningssamling FFS 1986:26, saknr. 444 livs-om
medelskontroll inom försvarsmakten sägs bl.a. chef för personalatt
sysselsatt med livsmedelshantering, skall hålla sig under-noggrant
rättad personalens hälsotillstånd. Vid misstankeom smittsam ellerom

sjukdom skall tillses personalenannan att läkarundersöks.snarast
Vidare finns tillämpningsföreskrifter vid hälsokontroll livsmedels-av
hanterande personal undersökningsformulärsamt och blankett för
hälsodeklaration.

Den är sysselsatt eller skall sysselsättas isom arbete med joniserande
strålning enligtär 18 första§ stycket strålskyddslagen 1988:220
skyldig underkasta sig sådanatt läkarundersökning behövs försom

bedöma hanatt skulle löpa särskild risk för skadaom vid exponering
för joniserande strålning. Regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer får inskränka denna skyldighet och i övrigt med-
dela närmare föreskrifter läkarundersökningen.om

Statens strålskyddsinstitut får enligt 11 § första stycket strålskydds-
förordningen 1988:293 meddela föreskrifter läkarundersök-om
ning enligt 18 § första stycket strålskyddslagen 1988:220.

Vid hindersprövning skall sökanden enligt 2 § kungörelsenc
1973:950 utredning angående frihet från äktenskapshinderom en-
ligt lagen främmandei enligt den främmandestat, lagom statens
gäller bl.a. läkarintyg fordrasatt för rätt ingå äktenskap, företeatt
bevis sådant villkoratt uppfyllt.är

förordningenI 1977:740 tillämpning konvention den 27om av en
februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om
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kontantförmânerartikel 1711. till sägstrygghet, bilagasocial att
inträffar inomsjukdom,lagstiftning på grundenligt svensk somav

tid,för denterritorium, endastTysklandsFörbundsrepubliken utges
vidförsäkrade,läkarintyg. Försjukdom styrksför vilken somgenom

Förbundsrepubliken Tysk-inomuknandet sysselsattaför insjtiden är
förfartygbesättningentillterritorium eller hör ettlands som

vid insjuknandebestämmelserdockflagg, gällersvensk somsamma
territorium.Sverigesinom

föreskriverbl.a.konventionerantal attvidarefinnsDet ett som
uppgif-olikahar behovlandet,i detförsäkringsorganet avsomena

i ärende hosfinnsläkarutlåtandenfåskall kunna ettter, somm.m.
försäkringsorgan.andra landetsdet

1973:349studiestödslagen16 §enligt 3 kap.utgårStudiehjälp
harstuderandevilken dentid förunderinfallersjukperiodför som

regeringenmyndighetdenRegeringen ellerstudiehjälp.beviljats
sjukdomstudieoförmäga grundföreskrivafärbestämmer att av

läkarintyg.styrkasskall genom

studiestöds-34enligt 4 kap. §fårförsäkringskassanallmännaDen
den stude-därav,sjukperiod eller delgodkännalagen vägra att om

rande
läkareintygkassan,begäranunderlåter att, avgenomav

studierna,hindret förföranleddadäravoch detsjukdomenstyrka

underlåterellerundersökning läkaregenomgå att4. vägrar att av
föreskrift.följa läkares

studiestödsför-483 kap. §får enligtstudiestödsnämndenCentrala
studieoförmägaföreskrifter1973:418 meddelaordningen attom

läkarintyg.styrkassjukdom skallpå grund genomav

§br0ttsskadeför0rd-enligt 2brottsskadeersättning skallAnsökan om
Ansökningen ingessärskild blankett.1978:653 görasningen

inges1994 skall ansökanjuliden 1Brottsskadenämnden. Fr.o.m.till
Brottsoffermyndigheten.nyinrättadetill den

och andraläkarutlåtandepolisrapport,bifogasAnsökningen bör

prövningen.förbehövshandlingar som

deltainte kanorsakellersjukdomgrundpåelevOm annanavaven
§särsk0le-enligt 31skall dettaskoldagenunderverksamheti skolans
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förordningen 1986:5 73 anmälas till skolan.snarast
Styrelsen får föreskriva intyg anledningen till frånvaronatt skallom

lämnas.

Om elev på grund sjukdom eller någon inteorsaken kanav av annan
delta i skolans verksamhet under skoldagen skall detta enligt 44 §
specialskolförordningen 1965:478 anmälas till skolan. Sty-snarast
relsen för skolenheten får föreskriva intyg anledningenatt tillom
frånvaron skall lämnas.

Om elev på grund sjukdom eller inteorsak kanen deltaav av annan
i skolans verksamhet under skoldagen skall detta enligt 22 § grund-
skoleförordningen 1988:655 anmälas till skolan.snarast

Styrelsen får föreskriva intyg anledningen tillatt frånvaro skallom
lämnas.

Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor
avgör enligt 14 § förordningen 1988:1236 med instruktion för S0-
cialstyrelsen, förutom där särskilt angivna ärenden, även andra
ärenden, i vilka Socialstyrelsen på begäran domstol, åkla-av en en
garmyndighet eller polismyndighet skall utlåtande någonsen avge om
hälsotillstånd.

Resande för personligt bruk medför narkotiskt läkemedel åliggersom
enligt 1 3§ Läkemedelsverkets kungörelse LVFS 1990:45mom.

tillämpningen narkotikaförordningen 1962.°704,°Läkemedels-om av
verkets narkotikakungörelse på begäran för vederbörandeatt tull-
myndighet styrka sitt behov läkemedel skriftligt intyg frånav genom
läkare, såvida inte läkemedlet åsattär apoteksetikett, denupptarsom
resandes och den ordinerandes uppgift medletssamt ochnamn artom
mängd. Vid varje tillfälle får narkotiskt läkemedel införas i landet i

mängd, behovet under högstmotsvarar fem dagar.en som
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ersättningochavgiftom
utlåtandenochintygför

sjukvårdenochhälso-Inom5.1

fö-skyldig1985:562ärpatientjournallagen att9 §enligtDen som
patientenpå begäranlag10 §enligtskallpatientjoumal avsammara

vården.intygutfärda om

läkarinstruktionenallmänna10 §enligtskallchefsöverläkareEn
avgifts-sjukhusvarit intagendenför1963:341 att somansvara

förtidenintagningen,tillorsakenfår intygpå omfritt begäran om
utskrivning.förochintagningen

1982:763sjukvårdslagenochhälso-26 §enligtfårpatienternaAv
kommunenellerlandstingetgrunderenligtvårdavgifter uttas som

Patienterföreskrivet.särskiltärmån inte somi den annatbestämmer,
behand-därvidskallrespektive kommunenlandstingetinombosattaär

lika.las

sjukvårdshu-tillersättningarvissa1984:908förordningenAv om
allmän1962:381lagenenligtsjulg‘rscz&#39;krz’ngenfrån omvudman

försäkra-denpatientavgift får utframgår bl.a. när tasförsäkring av
sjukvårdsersätt-allmännadenframgårförordningen att2 §de. Av

utlåtan-ochläkarundersökningarförersättninginnefattarningen även
handläggningförsäkringskassomasallmännadeförbehövsden som

försäkringsärenden.av

till uk-ersättningarvissaförordningen8enligt §fårPatientavgift om
försäk-allmänlagenenligtsjukförsäkringenfrånvårdshuvudman om

försäkradedenring uttas av



90 Bestämmelser och avtal avgift och ersättningom
. ..

han hosnär sjukvårdshuvudmannen besöker läkare eller be-en
söker någon psykoterapi eller psykoanalys,annan som ger

2. för varje besök hos privatpraktiserande läkare eller hosen en
privat vårdgivare psykoterapi eller psykoanalys,annan som ger om

vårdgivaren har särskilt avtal med sjukvärdshuvudman.en

5. för undersökning eller läkarutlåtande enligt 3 kap. 4 b och 7 §§
16 kap. l § lagen 1962:381samt allmän försäkring och 14 §om

lagen 1991: 1047 sjuklön ombesörjs sjukvärdshuvud-om som av en
man.

Avgiften enligt första stycket och gäller för samtliga åtgärder
vid besöket, inräknat bl.a. utfärdande läkarintyg behövs förav som

få sjukpenning.att Avgiftenut för läkarutlåtande enligt första---
stycket även undersökning legat till grund för utlåtan-avser som
det.

Patientavgift får enligt 11 förordningen§ vissa ersättningar tillom
sjukvårdshuvudman från ukförsäkringen enligt lagen allmän för-om
säkring inte för intyg behövs förtas fåut föräldrapenning-att utsom
förmåner enligt lagen allmän försäkring.om

2 kap.I lagen allmän försäkring 1962:381 finns bestämmelserom
sjukvârdsersättning.om

Lagen 1993:1651 läkarvårdsersättning innehåller bestämmel-om
vissa ersättningar till läkare i privat verksamhetser om i den öppna

hälso-och sjukvården och patientavgifter i samband därmed. Lagenom
gäller dock inte sådan läkare i privat verksamhet omfattassom av
lagen husläkare.om

Regeringen har meddelat verkställighetsföreskrifter till lagen läkar-om
vârdsersättning i förordningen I 993:] 663 läkarvårdsersättning.om

1993:1652Lagen förersättning sjukgymnastik innehåller be-om
stämmelser vissa ersättningar till sjukgymnaster i privat verksam-om
het i den hälso-öppna och sjukvården och patientavgifter iom sam-
band därmed.

Regeringen har meddelat verkställighetsföreskrifter till lagen om
ersättningar för sjukgymnastik i förordningen 1993:1664 om er-
sättning för sjukgymnastik.
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innehåller bestämmelser1993:588 husläkare hus-Lagen omom—
i den vårdenskilda val husläkare öppnaläkare och avpersonersom

sjukvårdslagen. vård eller behandlingi 5 § hälso- och Försom anges
anvisat patientenhusläkaren har skalldenhusläkare eller somavav en

särskilt före-patientavgift, inte någotbetala ärenligt 26 § annatom
skrivet.

tandvård framgår tandvårdstaxantillämpasDen taxa avsom
fårtill framgår arvode1973:638. bilaga bAAv att tas uttaxan

utfärdar skriftligt intyg tilltandläkare229med högst kronor ettom
i frågautbildningsinstitution eller liknandemyndighet, om enenen

Tandvårdsersättning inte i fallmuntillstånd. lämnasochpatients tand-

sagtssom nu.

polisman utförpå begärantjänst anställd läkare,allmänI av un-som
påverkadför brott misstänktdersökning för ärutrönaatt personenom

kungörelsen 1968:716enligtalkohol eller ägerämneannat omav
rörandeför undersökning alkohol-allmän tjänsttill läkare iersättning

undersökningen jämte utlåtande uppbära arvodeförpåverkan m.m.
eller helg-undersökningen på söndagUtföresmed 50 kronor. annan

före 8.00 eller efter klockanlördag klockanpå vardag ändag, annan
jul- nyårsafton föremidsommar-, ellereller19.00 eller lördag

dock 75 kronor.15.00, arvodet8.00 eller efter klockan ärklockan
vissaenligt grunder.undersökningeni samband med ersättsResa

utgår statsmedel.kungörelseErsättning enligt denna av

olika författningar finns överenskom-framgårvadUtöver ensom av
Läkarförbundoch SverigesLandstingsförbundetmelse mellan om

fråganvariarbetstid och totallön, ävenreglering läkarnas omomav
detoch utlåtanden behandlas s.k.utfärdande intygersättning vid av

följande.bl.a.läkarlöneavtalet. Där sägs

särskildvården skall läkareför den ersätt-Inom öppna utanramen
undersökningsådana grundadeallmänheten medning tillhandagå

anslutning till under-utfärdas i omedelbarintyg,utlåtanden och som
sökningen.

grund-intyg, utfärdas läkare påutlåtanden ochsådanaFör avsom
särskildhandlingar, läkareoch andra må ersätt-val journaler uttaav

uppdragsgivaren.ning av
andra bestämmelserförfattningar ellerstödLäkare med avsom

anledning härav utfärdaundersökningar och iutföraförordnas att
avtal uppbärahinder dettaintyg, må ersätt-utlåtanden och utan av
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ning härför förordnande myndighet eller den i be-av som anges
stärnmelsen.

Utfärdande utlåtanden och intyg för vilka ersättningav utgår skall
ske på tid ordinarieän arbetstid. De intyg och utlåtandenannan for
vilka läkare kan uppbära ersättning framgår förteckning i Kom-av

till BOL 4.mentaren nr

Varje läkare, sig han iär allmän tjänst eller enskilt läkar-vare utövar-
yrket, åligger enligt 3 § 5 allmänna läkarinstruktionen 1963:341

lämna kvitto påatt ersättning för läkarvård,mottagen resekostnad och
läkarintyg då fråga är utgiftsamt att, skall ersättas den all-om som av

försäkringen,männa vid utfårdande kvitto följa Riks-noggrantav av
försäkringsverket fastställt formulär och anvisningar.

Varje tandläkare, sig han iär allmän tjänst eller enskiltvare utövar
tandläkaryrket, åligger enligt 3 § 5 allmänna tandläkarinstruktionen
1963:666 lämna kvittoatt ersättning förmottagen tandläkarvård
och intyg då fråga är utgiftsamt att, skall ersättas denom som av
allmänna försäkringen, vid utfärdande kvitto följanoggrantav av
Riksförsäkringsverket fastställt formulär och anvisningar.

5.2 I medicinsk verksamhetannan

Kräver fråga särskild sakkunskap, får ansvarsnämnden enligten 32 §-
första stycket lagen 1980:1 I tillsyn hälso- ochöver sjukvårds-om
personalen fl. inhämta yttrande från myndigheter, tjänstemänm. eller
andra är skyldiga lämna yttrande iatt ämnet. Nämnden fårsom också
anlita andra sakkunniga i frågan.

frågaI sådana sakkunniga i första stycket tillämpasom 40som avses
kap. 2-7 och 12 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Ersättning för utlåtande myndigheter, tjänstemän eller andraav som
skyldigaär lämna yttrande lämnasatt endast det är särskilt före-om

skrivet.

Andra sakkunniga har tillrätt ersättning allmänna medel för sittav
uppdrag. Nämnden får bevilja förskott sådan ersättning.

Fr.o.m. den l oktober 1994 gäller motsvarande bestämmelse ien
2 7 lagen§ disciplinpdfbljdm. på hälso- och sjukvårdens område.om m.

Den har kallats inställa sig hos frivårdsmyndighetenattsom eller
läkare enligt förordningen särskild personutredning i brottmål,om

har enligt 18 förordningen§ tillrätt ersättning förskottochm.m. för
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själv kaninteuppenbart handetför ärkostnader att svaraomresan,
färdbiljett.i formfår lämnasFörskottför kostnaderna. av

till denoch förskottersättningFrivårdsmyndigheten bestämmer om
för-Ersättning ochmyndigheten.siginställa hoskallatshar attsom

läkare bestämsinställa sig hoskallatshartill denskott att avensom
Justitiedepar-nåd,ärendeläkarintygeteller,rätten ett avomavserom

tementet.

ellersjukpenningerhållandeFör5.3 av

förtidspension m.m.

1991:104713 lagenenligt §ansökangjorthararbetstagareEn som
undersökning läkaregenomgåskyldig14enligt §sjuklön är att avom

undersökningen,utlåtande överinochtandläkareeller att omge
bedömning. Förför ärendetsbehövsdetfinnerförsäkringskassan att

utlåtandeför överundersökningen ochförutgifterarbetstagarens
sjukförsäkringen enligt lagenfrånersättningundersökningen lämnas

efterregeringenvad eller,medenlighetiförsäkringallmän rege-om
föreskriver.Riksförsäkringsverketbemyndigande,ringens

utlåtande föranledsochläkarundersökningförutgifterFör enavsom
enligtfyra lämnaspågått veckor,sjukperiod harbegäran, när en

försäkring enlig-ersättning iallmän1962:381lagen3 kap. 7 § om
regeringens Riks-bemyndigande,efterregeringen, ellermed vadhet

föreskriver.försäkringsverket

ansökanvidläkarutlåtandeläkarundersökningför ochkostnaderFör
särskildVårdbidrag ellerhandikappersättning,förtidspension,om
försäk-allmänenligt 16 kap. 1 § lagenefterlevandepension skall om

efterellerregeringen,enlighet med vadersättning ilämnasring
föreskriver.Riksförsäkringsverketbemyndigande,regeringens

sjukvårdshuvudmanombesörjs änläkarutlåtandeFör av annansom
för vissaersättning1975:1157förordningenenligt 4 §utgår om

Riksförsäk-föreskrifterenligtersättningläkarutlåtanden somm.m.
meddelar.ringsverket
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5.4 I vissa rättsliga sammanhang
Finns för prövning fråga, bedömande kräver särskild fackkun-av vars-
skap, nödigt anlita sakkunnig, fåratt rätten enligt 40 kap. 1 § rätte-
gångsbalken fråganöver inhämta yttrande myndighet eller tjänste-av

eller är tillhandagåman satt medatt yttrande iannan, ämnet,som eller
ock uppdra eller flera för redbarhet och för skickligheten kända

yttrande.attpersoner avge

Har utlåtande avgivits myndighet, tjänsteman ellerav ärannan, som
tillhandagåsatt medatt yttrande, skall ersättning enligt 40 kap. 17§

rättegångsbalken utgå allenast i den mån särskild föreskrift därom är
meddelad. Annan sakkunnig äger tillrätt ersättning för kostnad, som
han haft för uppdragets fullgörande, för arbete och tidsspillansamt
efter vad rätten prövar skäligt.

Rätten får enligt 24 förvaltningsprøcesslagen§ 1971:291 inhämta
yttrande fråga,över kräver särskild sakkunskap, från myndighet,som
tjänsteman eller den, har till handa medatt yttrande isom annars
ämnet, eller anlita sakkunnig i frågan. frågaI sakkunnigannan om
gäller 40 kap. 2-7 och 12 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.
Ersättning för utlåtande myndighet, tjänsteman eller denav som

har till handa medatt yttrande utgårannars endast det är sär-om
skilt föreskrivet. Annan sakkunnig är berättigad till ersättning av
allmänna medel för sitt uppdrag.

Har förordnaträtten undersökning enligt denna lag, skallom gott-
görelse i eller kommuns tjänststatens anställd läkaresom äger betinga
sig för tagande blodprov ersättning för blodundersökningsamtav
ävensom rätten bestämd skälig ersättning förav undersökningannan
enligt 4 § lagen 1958:642 blodundersökning vid utred-om m.m.
ning faderskap utgå allmänna medel iav ordningav samma som
stadgas angående ersättning allmänna medel till vittnen.av

Har någon beviljats allmän rättshjälp betalat ersättning försom blod-
provstagning och för kostnader för insända föratt undersök-provet
ning, skall på begäran ersättningen enligt 5 förordningen§ 1 969.624

blodundersökningmm. vid utredning faderskapom domsto-av genom
lens försorg Ävenförskotteras allmänna medel. den inte harav som
allmän rättshjälp har tillrätt sådant förskott,ett han efter domsto-om
lens förordnande inställt sig hos läkaren för blodprov.att ta
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beträyfan-undersökningenligt 3 lagen 1988:1473skall §Staten om
undersökningen.brottmål för kostnaden förde V-smitta iHI svara

meddelarbestämmermyndighet regeringenRegeringen eller den som
brottmål, före-särskild personutredningienligt 10 lagen§ m.m.om

enligtpersonutredaresärskildersättning förskrifter uppdrag somom
enligtundersökningsläkare 7enligt 4 § och3 förtroendeman

1992:289förordningenenligt 1 7 §Rättsmedicinalverket beslutar

ersättning för arbetebrottmål,särskild personutredningi m.m. omom
enligtläkarintygförordnatstill läkare hardenoch utlägg att avgesom

brottmål,personutredning isärskild1991:2041lagen7 § m.m.om

uppdrag komplet-styrelsenstill läkare,Socialstyrelsen skall somen
förordningenundersökning, enligt 10 §rättspsykiatriskutfördterar en

undersökning ersättningrättspsykiatrisk betala.°14131991 avom
bestämmer.styrelsenmedel med beloppallmänna som

sammanhangarbetsrättsliga5.5 I

stycket enligt 8 kap. 1 §andra skallenligtarbetsskadaAnmälan om
arbetsskadeförsäkring enligt1976:3800m görastredje stycket lagen

Nödvändiga utgifter för lä-regeringen.meddelasföreskrifter avsom
regeringenvad föreskriver.medi enlighetkarutlåtanden ersätts

läkarundersökning skaderegleringförläkarutlåtande ochförUtgifter
undersökningen enligtmedsambandi ersättsoch kostförsamt resa

och statligtarbetsskadeförsäkring1977:284förordningen20 § om
personskadeskydd skäligt belopp.med

arbetsskadeförsäkringen ochfrånutgår vid arbetsskadaErsättningen
statsmedel.annars av

kommunikationsväsendet5.6 Inom

underkas-skyldig36 sjömanslagen 1973:282enligt §Sjöman är att
det.befälhavarenläkarundersökning, begärsig närta

befälhavarenskallskadadsjömannen sjuk ellerdet ärKan antas att
undersök-sådanundersökas läkare,möjligt låtasåvitt honom omav

opåkallad.framstår uppenbartning inte som
skall be-andra stycket,i första ellerLäkarundersökning, som avses

arbetsgivaren.kostas av
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attutövagläkaryr-gp.attclen som âr-behörigförslag: Jag anser-.
ochiläkarutp-;utfärdarjâkarintygjket fortfarande skallgenerellt

finns.s21rski1das1c§;1b6r-kifaV:n::pzi3kQmpe-Endastlâtanden. där det
dét:.,g§¢i11er:ñnnerhjagmotiveratnär b1.a.ställas högre. Detta:tens

.
ankommautlåtandenom-tortyrskador;flygmedicin vid Detböroch2

erforderligazföreskrifterifråga.omutfärda.på Luftfartsverket: att-
bör komplettera.Socialstyrelsenflygmedicinska kompetens.läkares

mjm. utfärdan-vidsina råd läkarintyg i asylärendenallmänna om
lämpligtmed rekommendationutlåtanden tortyrskadorde omomav

sådana olika slag.för bedömning skador.kompetens avav

bestämmelserGällande1

påfrån flera håll framförts synpunkter kompetensendetenkätsvaren harI
utlåtanden. Försäkringskassan iutfärdar intyg ochhos de läkare som

vikarierande utfärdarAT-läkare eller läkareStockholm attanser om en
biträdande Överläkaren del innehålletellerintyg, bör överläkaren taett av
Värnpliktsverket det kani vidimera detta.intyget och att varaanser

vissa fall speciellaminimikrav och i kravspecificeradebefogat med att
SpriRiksförsäkringsverket kompe-motiverade.kan samt attanservara

Riksförsäkrings-utfärdar intyg.höjas hos de läkarebehövertensen som
sjukskrivaläkare skall haalla rättifrågasätterverket även att enom

iLuftfartsverket, LänsstyrelsenArbetarskyddsstyrelsen,patient.

4 14-0774
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Stockholm, Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden attanser
det önskvärt intyg utlåtandenär och utfärdas specialist elleratt av en en
läkare speciellmed kompetens. Vidare såväl Arbetarskyddsstyrel-anser

Spri, Statens invandrarverkoch Sveriges F örsäkringsförbundsen som
kompetensen bör i intyg utlåtanden föroch den utfärdaratt anges som

dessa. lntygsutredningen har därför funnit påkallatdet närmareatt grans-
ka de formella bestämmelser gäller för utfärdande intyg ochsom av
utlåtanden.

genomgångEn gällande lagar och andra författningar utvisar attav
terminologin i författningarna skiftande. Vanligtvisär används orden
intyg och utlåtande. Vad bör därmed har Intygsutredningensom avses
behandlat i avsnittet 2.2. Huruvida från lagstiftarnas sida iavsettman
princip handlingarslag eller skilda saker inteär helt lätt attsamma av

Förmodligen båda alternativen.avgöra. gäller utfärdaskallVem som
intyget eller utlåtandet inte alltidhar heller angivits, det i sigäven om

underförståttkan det läkare skall Mångaär det.göraattsynas en som
gånger finns emellertid förtydligande,klart då läkarintyg eller läkarut-ett
låtande Ibland dessa intyg utlåtandenär och föranleddaanges. av en
läkarundersökning ieller några fall hälsokontroll. lagstiftar-Närav annan

har velat förvissa sig den utfärdar intyg elleratt ett ett ut-na om som
låtande har högre kompetens vad generellt brukar gälla, haränen som

idetta lagtexten markerats med krav utfärdaren skallett att vara
legitimerad vissaläkare. fall har lagstiftarna överlåtitI på någon annan

fastställa utfärdaren.kompetensen hos fallet formelltI det kanatt senare
kompetensen generellt bli antingen lägre eller högre vad normaltän som
gäller. några fall ställs krav specialistkompetensI eller särskild inrikt-

ning.
finns inga bestämmelser allmän räckviddDet behörig-reglerarav som

heten utfärda intyg eller utlåtande hos dem verksammaäratt ett ett som
sjukvården.inom hålso- och många fall iI bestämmelsernaär lagar och

författningar inteandra heller så utformade direkt dem kanatt man av
utfärda intygetutläsa skall eller utlåtandet det frågaärvem som som om.

innebär då från formell intedet synpunkt finnas någotDet att synes
hinder för vårdyrke inomoch hälso- sjukvår-utövar ochettvar en som

utfärda intyg utlåtandeden begäran eller patientensatt ett ett om
hälsotillstånd. vissa fall kan det dock sammanhanget framgåI attav
handlingen utfärdasskall någon tillhör viss yrkeskategori. Iav som en
andra fall bestämmelsen specifik och det frågaär ärattmer anger om

läkarintyg utlåtandeeller läkare enskildesdent.ex. ett ett av en om
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hälsotillstånd.
10 patientjournallagen§ 1985:562I den enligt 9 §sägs äratt som

skyldig föra patientj patientenournal skall begäran utfärdaatt etten av
intyg vården.om

fråga sjukskrivning gällerI bl.a. följande. allmänna försäk-Denom
ringskassan skall enligt 10 lagen§ 1991:1047 sjuklön, förut-underom
sättning det finns särskilda självmantskäl talar för det, eller påatt som
framställning arbetsgivaren ålägga arbetstagaren intygattav genom av
läkare eller tandläkare styrka nedsättningen arbetsförmåganav

från och tidigare dag sjundemed kalenderdagen efter sjukan-änen
mälningsdagen i pågående sjukperiod, elleren

från och med den första dagen i varje sjukperiod.
förtidspension följande.gäller bl.a. VidFör ansökan enligt 4 kun-§

görelsen 9621394 bestämmelser1 med rörandevissa ansökan pensionom
enligt lagen allmän försäkring, skall, iden mån Riksförsäkrings-om m.m.

så föreskriver, fogas personbevis enligt fastställtverket formulär eller,
hinder enligt Riksförsäkringsverketsdär därför bevismöter, be-annat

stämmande. ansökningen förtidspension påAvser grund nedsattav ar-
betsförmåga, särskild efterlevandepension på grund nedsatt hälsa,av
handikappersättning läkarutlåtandeomeller Vårdbidrag, skall försäk-den

hälsotillståndrades in. gäller dock inteDetta särskilda skäl talarges om
förtidspensiondet i vissa fall har dragitseller in eller minskatsemot om

grund börjatpå försäkrade arbeta ochden ansökan görsatt attav om
förmånen åter nämnda fall talasskall I läkare, läkarintygutges. nu om

tidigareläkarutlåtande. Intygsutredningenoch har inte funnitnämntssom
skäl särskilt behandla följandetandläkare. det sägsDet iatt omsom
läkare därförgäller delar.tandläkare i tillämpligaäven

dåVad med begreppet läkare lagen 1984:542Enligt §2avses om
behörighet yrke hälso- sjukvårdeninom och skall denutövaatt som ge-
nomgått utbildningden och i förekommande fullgjort den praktiskafall
tjänstgöring för visst i tagits iyrke tabell lagenettsom anges somen
efter få legitimation för framgåransökan yrket. tabellen läkareAv att en
skall för erhålla legitimation ha avlagt genomgåttläkarexamen ochatt
den regeringen föreskrivna tjänstgöringenpraktiska allmåntjänst-av
göring. Legitimation får också visarmeddelas den han påatt annatsom

förvärvat motsvarande kompetens. Frågor meddelande legiti-sätt om av
mation enligt 3 § lag Socialstyrelsen. legitimeradprövas Ensamma av
läkare har genomgått den vidareutbildning regeringen eller,som som
efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen föreskriver, skall enligt
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få4 § lag på ansökan specialistkompetens. Behörig yrkeutövaattsamma
läkare enligt 6 den legitimation§ lag har för yrketärsom samma som

eller särskilt förordnats yrket. fårDock endast den harutövaattsom som
legitimation bedrivaläkare yrkesmässigt enskild läkarverksamhet.som

följer läkarintyg och läkarutlåtanden utfärdasHärav privat-att som av en
praktiserande läkare alltid utfärdade legitimerad läkare.är Inomav en
den offentliga hälso- sjukvårdenoch kravet däremot lägre.är Här räcker

blivit förordnad pådet med vederbörande läkärtjänst för denneatt atten
formellt behörig läkaryrket. då i huvudsak frågaär utöva Det ärsett att

fullgör allmäntjänstgöringläkare Därmed kanAT. dessa ut-om som
färda läkarintyg och läkarutlätanden i olika författningar, därnämnssom
särskild inte föreskriven. förordningen 1982:771kompetens är I om
behörighet till vissa tjänster inom sjukvården tillsätt-hälso- och och om
ning sådana tjänster bestämmelser behörighet till vissa tjänsterav ges om
inom sjukvårdlandstingens hälso- och och tillsättning sådanaom av
tjänster.

6.2 Utredningens överväganden och förslag
6.2.1 Generella krav på intygsutfárdare

först önskemålet från flera hålldet gäller kompetensen börNär attom
i intyget utlåtandet för utfärdar fåroch den detsammma In-anges som

till Socialstyrelsens föreskriftertygsutredningen hänvisa 1981 :25SOSFS
avfattandeför hälso- och sjukvårdspersonalen intyg Därom av m.m.

intygetföreskrivs i punkten 5 bl.a. skall dateras och undertecknas.att
tjänsteställning befattningIntygsutfärdarens eller kompetensochnamn,

tydliga tryckbokstäver, maskinskriftskall med eller stämpel. Tjäns-anges
telefonnummerteställe mottagningslokal med adress och skalleller anges

någon innehar flera befattningar eller vidOm verksamsätt. ärsamma
olika mottagningar, skall det i vilken respektive videgenskapanges

utfärdat intyget. legitimeradvilken mottagning han inteDen ärsom som
förordnande jämställs sådan,yrkesutövare med skallsom genommen

utanför den offentliga hälso- sjukvårdenhan verksam ochnär äräven
för sin behörighet. Utredningengrunden konstaterar i denna del attange

utfärdarenfinns föreskrifter intyg ellerdet redan att ett ett ut-om av
sin Föreskrifterna får tillfreds-låtande skall kompetens. ävenuppge anses

utformade.ställande
vidimerapå överläkare skall AT-läkares vika-Synpunkterna ochatt en
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påminimikravspecificeradeutlåtanden, ut-intyg ochläkaresrierande
läkareallabehöver höjas dessa attsamtfärdarna, kompetensenatt

vilkasjukpenningintyg för tillfå utfärda rättinte skalleventuellt avser
intyg ellerutfärdasjälvständigt ettförgälla ettskallkrav attsom

utlåtande.
olikamängdförekommerdetkan konstateraIntygsutredningen att en

handläggningeniförekommakandessaochutlåtandenochintyg avatt
enkeltfrånolika slag. spännerDe ettärendenmål ochantalett stort av

ochanalysdjupgåendeomfattande ochtillvissa intygkonstaterande i en
härtill måste kompe-Med hänsynutlåtanden.bedömningar i andrasvåra

tilli relationutlåtandeintyg ellerutfärdarden etthos ett sestensen som
normalfall inom äm-iomständigheternaochbedöma ettskalldennevad

föreskrivagenerellt kaninteemellertidhindrarnesområdet. attDetta man
ellerutfärda intyggäller ett ut-detnär ettattviss grundkompetensen

utfärda-kompetens hoshögreföreskrivakanlåtande. Därutöver enman
motiverat.detdär ärutlåtandenochintygsådanaren av

läkare. Vadutfärdaren äri dagärGrundkompetensen att avsessom
1969 årsförarbetet tillUnder6.1.avsnittetbeskrivits iharmed läkare

sin allmän-läkare underbl.a.ifrågasattesläkarutbildningsreform om
läkaryrket det sättutövabehörighettjänstgöring borde att somges

desamband därmed berördes ävenläkare. Ilegitimeradtillkommer en
ansvarsställlning. Socialstyrelsenmedicinskaläkarnasallmäntjänstgörande

allmäntjänstgöring på sättfullgördenhärvidlaghävdade sammaatt som
ochfullt professionelltunderverkamåsteläkareövriga ansvarsom

under-förutsätts itjänstgöravederbörandeläkare, ävenbenämnas om
fastställts stats-ordning har ocksåsådanställning. Enordnad avsenare
medicinsktmedjämförbartProfessionellt är härmakterna. ansvaransvar

fullgörDenläkarinstruktionenmening allmännai den somanger.som
yrkes-hänseendei medicinsktsåledesallmäntjänstgöring attär somanse

Ävenföreskrifter.läkarinstruktionensunderställd bl.a.och är omutövare
under-allmäntjänstgöring sättunderläkare annansom ensammaen

hanför vad görfråninte fritagendenneunderordnad, ärläkare är ansvar
sålundakanverksamhet. Hansjukvårdandesiniunderlåter göraeller att

igrundregelSammaavseenden.i dessabristerförtillställas ansvar
allmäntjänstgöringunderförföljaktligen läkaregälleransvarshänseende

för andra läkare.som
skulleutlåtandenochintygutfärdafårdemhoskompetensenOm som

legitimerad,måsteföreskrift läkarenhöjas, att varat.ex. omengenom
patienter,förförsvårakunnaskulledetIntygsutredningen myn-attanser
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digheter och andra fä erforderliga handlingar.att Det har ävenorgan
framkommit det redan i dag kan svårt få sådanaatt handlingarattvar
inom rimlig tid, och förhållandena skulle därigenom inte förbättras.
Dessutom skulle blidet kostsamt. börDet också beaktas sådanattmer en
höjning kompetenskraven för utfärda intyg skulle medföraattav att
kvalificerade läkare fick mindre tid för den egentliga ukvårdande verk-
samheten. utfärdaAtt intyg i regel inteär hellerett den svårighets-av
graden det endast bör förbehållas vissa läkare.att Utredningen bedömer
för sin del kompetensen hos dem behörigaatt är läkaryrketutövaattsom

såär hög dessa mycket väl kompetentaär utfärdaatt flertaletpass att
intyg och utlåtanden. Det har inte heller framkommit tillräckliga skäl för

överläkare skall granska och signeraatt AT-läkares vikarierandeochen
Ävenläkares intyg och utlåtanden. sådan ordning oftaskulle innebäraen

onödigt dubbelarbete till förfång för övrigett verksamhet. Sammanfatt-
ningsvis därför utredningen den behörigär läkar-att utövaanser attsom
yrket enligt behörighetslagen, även generellt skall behörigsett attvara
utfärda läkarintyg läkarutlätanden.och Endast där det finns särskilda skäl
bör kraven på kompetens ställas högre.

Vad innebär inte Intygsutredningensagts kvalitetenattnu attanser
intygen alltid tillfredsställande.är Utredningen återkommer i avsnittet
11.5 till frågan vad allmänt bör förgöras höja intygens kvali-attsom
tet.

6.2.2 Särskilda krav på intygsutfärdare i vissa fall

Det tidigare har hindrar givetvis inte för vissasagts intygsom att man
bör ställa krav på högre kompetens hos dem skall utfärda sådanaen som
intyg eller utlåtanden. Tvärtom kan detta nödvändigt med påtankevara

vissa fall kan svårbedömda. dåatt Det är närmast frågavara attom
utfärdaren skall legitimerad läkare eller ha specialistkompetens ellervara

speciell kompetens. 4Av § lagen 1991:1128 psykiatriskannan om
tvångsvård framgår vårdintyg skall grundas särskildt.ex. att ett en
läkarundersökning och undersökningen skall utföras legitimeradatt av en
läkare. Ett exempel är förutsättning förannat beslutatt ettsom en om
intagning för rättspsykiatrisk vård enligt lagen5 § 1991 1290m rätts-
psykiatrisk vård gäller även det föreligger vårdintyg haratt ett ut-som
färdats efter undersökning har utförts legitimerad läkare.en som av en

vissa fallI har lagstiftarna överlåtit någon fastställa kompe-attannan
hos utfärdaren. Dä kan kompetensen formellttensen bli antingen lägre
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eller vad speciell kompetens.högre normalt gäller ellerän som avse
Intyrgsutredningenexempel på det förstSom nämnda kan nämnaett

psykiatrisk tvångs-följande. Enligt 14 förordningen 1991:1472§ om
förstavård och rättspsykiatrisk vård jämförd § stycket lagenmed 40

1991:11291991:1128 psykiatrisk tvångsvård och 24 lagen§om om
frånrättspsykiatrisk vård får Socialstyrelsen medge undantag kravet att

utfärdatvårdintyg enligt psykiatrisk tvångsvård skalllagenett om vara
rådlegitimerad läkare. styrelsens föreskrifter och allmännaIav en

vårdintyg enligt 1991:11281991:27 utfårdande lagenSOSFS om av
1991:1129 rättspsykiatriskpsykiatrisk tvångsvård lagenoch omom

föreskrivit följande undantag från kravet på legitima-vård har styrelsen
generell dispens för följande kategoriertion läkareläkare och gettsom

utfärda vårdintyg.att

fullgjort föreskriven AT i psykiatri.1 Läkare med läkarexamen, som
auktorisation,obegränsad med stöd styrel-2 Nordisk läkare med som av

SOSFS 1982:3föreskrifter förordnandebemyndigande i m.m. omsens
legitimerade läkare förordnatsicke uppehållavissa läkartjänsterpå attav

tjänst.befattning läkare i allmänsom
erhållitutomnordisk tillstånd Social-3 läkarexamen,Läkare med som av

under utbildningtjänst för läkare i Sverige ochvikarierastyrelsen påatt
bemyndigande i SOSFS förord-styrelsens 1982:3därefter med stödsom av

tjänst.i allmänbefattning läkare läkare i dennauppehålla Förnats att som
villkorgäller under 1 ovan.föreskrivits AT somsammagrupp som

Intygsutredningenkan Social-exempel på det nämnaSom attett senare
1366 utredningen1988: istyrelsen förordningen ärendenenligt omom

föreskrifter sådanförordnande god förvaltare fåroch meddela omav man
förvaltareellerutredning i ärenden förordnande god somom manav
förordning hari föräldrabalken. nämndakap. 17 § Med stödavses av
läkarintyg för1990:4Socialstyrelsen utfärdat föreskrifter SOSFS om

förvaltare. Enligti ochutredning ärenden förordnande godom av man
17 föräldra-föreskrifter läkarintyg 11 kap. §styrelsens skall isom avses

utfärdat legitimerad läkare.balken vara av en
speciell kompetens.föreskrivas Somkan läkare skall haDet även att en

luftfartsförordningenenligt 30 andraexempel kan § stycketnämnas att
Socialstyrelsen deefter med1986: 171 fastställer Luftfartsverket samråd

gäller för elev-fysisk psykisk lämplighetvillkor ifråga och attsomom
utfärdas, utökastillstånd skall för certifikat skall kunnakunna och attges

undersökningar får utförasvissaförnyas. Därvid föreskrivaseller kan att
angivnavissa läkareviss specialistkompetens ellerbara läkare medav av
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eller psykologer.
Specialistkompetensen kan beskrivasäven Socialstyrelsen harnärmare.

enligt 13 förordningen§ rättspsykiatrisk undersökning bemyndigatsom
meddela föreskrifter kompetenskrav för läkareatt fårom som avge

utlåtande beträffande särskild personutredning i brottmål, Med stödm. m.
förordningnämnda Socialstyrelsenhar utfärdat föreskrifter SOSFSav

1991:30 kompetenskrav för läkare får utlåtande enligtom som avge
lagen 1991:1137 rättspsykiatrisk undersökning intygoch enligtom
lagen 1964:542 personundersökning i brottmål. Denna lag ärom

upphävd och lagen 1991:2041 särskildersattnumera personut-av om
redning i brottmål, författningenm.m.. har SocialstyrelsenI angett att
följande kategorier läkare får rättspsykiatriskt utlåtande och 7avge
intyg:

1 Läkare specialistkompetentiär rättspsykiatri.som
2 Läkare med erfarenhet från rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet

specialistkompetentär allmäni psykiatri eller bam- och ungdoms-som
psykiatri och Rättsmedicinalverket förordnas rättspsykiat-attsom av avge
riskt utlåtande.

Motsvarande framgår även Rättsmedicinalverkets föreskrifter och all-av
rådmänna SOSFS 1992:11 rättspsykiatrisk undersökning samtom
föreskrifterverkets och allmänna råd SOSFS 1992: 12 läkarintyg vidom

särskild personutredning i brottmål.
Huruvida högre kompetens specielleller kompetens erfordras hosen

den läkare skall utfärda intyget eller utlåtandet beror på särskildasom
omständigheter inom respektive sakområde. detNär gäller kontroll av
vattendykare det enligtär Arbetarskyddsstyrelsen önskvärt denatt
medicinska undersökningen utförs dykerimedicinskt hyperbarmedi-av en
cinskt utbildad läkare. Arbetarskyddsstyrelsen kan emellertid inte i sin
kungörelse 1986:8AFS föreskriftermed medicinsk kontroll vidom
dykeriarbete uppställa sådant krav, då dykerimedicin inte någon medi-är
cinsk specialitet. kungörelsenI sägs dock bl.a. följande.

Den medicinska kontrollen syftar till hindra arbetstagare löperatt som
ökad risk drabbas ohälsa i samband med dykeriarbete från syssel-att attav

i dennasättas arbete. Läkarundersökningen kräver kvalificeradtyp av
bedömning flertal medicinska faktorer. Det därför viktigtärett attav
undersökningen och bedömningen utförs läkare och tandläkare ärav som

förtrognaväl med de hälsoeffekter dykeriarbetet kan medföra ochsom som
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dykerimedicinska undersök-erfarenhet utförandetutbildning i ochhar av av
ningar.

Arlbetarskyddsstyrelsensi för sig förståelse förIntygsutredningen ochhar
i dag uppställainte lämpligtönskemål. Utredningen det dock ettattanser

med hyper-tillräckligt antal läkaredet inte finnssådant krav, eftersom ett
i landet.för undersökning dykarebarmedicinsk kompetens runt omav

med utgångs-föreslå ArbetarskyddsstyrelsendockUtredningen vill att
Socialstyrelsen Övervä-specialiteter i samråd medi redan erkändapunkt

utföra sådanabörlämplig de läkarefrågan kompetens hos somomger
undersölmingar.

flyg-flygledare skall läkaren haintyg förutfärdandedet gällerNär av
m.fl.flygare segelflygare krävsprivata ochmedicinsk kompetens. För

enligtLuftfartsverketlegitimerad läkare.idag endast intyg attuppgerav
förflygmedicinsk kompetens krävaseuropeiskt förslag kommer attett

ansluter sig till kravIntygsutredningen dettaintyg.samtliga dessa men
till vidare-inte möjligheternadetta kräversamtidigt ifrågasättavill attom

område utökas.börutbildning inom detta
Luftfartsverket samrådefterluftfartsförordningen fastställerEnligt 30 §

fysisk psykisk lämpligheti fråga ochSocialstyrelsen villkordemed om
utfärdas. Därvid kan före-certifikat skall kunnagäller för bl.a.attsom

vissundersökningar får utföras bara medläkarevissaskrivas att av
därför ankomma på Luftfartsverketspecialistkompetens. börDet att

fråga.föreskrifter i dennaerforderligautfärda
tortyrslkador utfärdasintyg börUtlänningsnänmden att om avanser

uppfattningendelarläkare specialistkompetens. Intygsutredningenmed
utfärdas läkareböri ofta svårbedömda fall endastutlåtanden dessaatt av

specialistkompetens aktuelltmed inom område.
invandrarverk och Arbets-har i samarbete med StatensSocialstyrelsen

1990:27SOSFSutarbetat allmänna rådmarknadsdepartementet om
myndigheternavadbl.a.läkarintyg i asylärenden Där sägs attm.m.

tillobjektivt, begränsadesakligtintyg avgivna ochbehöver från läkare är
förGrundläggandeförhållanden läkarnas fack.de medicinska ärsom

Socialstyrelsensi utlänningsärenden ärläkarintygutformningen ävenav
sjmkvårdspersonalenför1981:25 hälso- ochföreskrifter SOSFS om

följande.vidareallmänna rådenavfattande intyg de sägsIm.m.av

upplevelserför svåraasylsökandeinte ovanligtDet är utsattsatt somen
påsig närapsykiska kan övergrepptill Detupphov röratrauma.gett om

ochbevittnandei den asylsökande,skettanhörig närvaro tortyravavsom
psykiska till-svárbemästradeFöljden oftaupplevelser äregenav
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ångestnivå, depressionstånd med hög eller somatisering. läkarenFör detär
viktigt beskriva eventuella psykiska och deras inverkan denpåatt traumata
asylsökandes psykiska tillstånd. Vad gäller psykiska efterskador tortyr
finns i kunskap referera till.dag attny

Det vanligt läkaren skall bedömning suicidalitet hos denär göraatt en av
uppgift,asylsökande. Detta svår eftersom suicidtankarär äryttersten

vanliga förmycket människor starka hot. Läkaren skallutsättsnär yttre
det finns risk för suicidplanerna kommer genomföras elleravgöra att attom

inte. viktigt han sig suicidalitet,Det läkaren. uttalar inte baraär näratt om
hänvisar till den asylsökandes uttalanden självständiggörutanegna en
bedömning, där de faktorer talar för och suicidriskemot noggrantsom en
redovisas.

i
Bedömningar suicidrisk liksom diagnostiska måsteav resonemang- -

förbehållasregel läkare med specialistbehörighet aktuelltpå område.som
övrigt bör alla läkare kunna intyga faktiska omständigheterI sådana som

ligger inom för deras kompetens.ramen

likhet anförs i råden vid bedömningarmed vad de allmännaI som av
suicidrisk Intygsutredningen utlåtanden andraävenatt tortyr-anser om

psykiskaskador skador regel måste förbehållas läkare medän som spe-
cialistbehörighet inom område enskilt fall.det aktuellt i varjeärsom
Socialstyrelsen därför råden i enlighetbör komplettera de allmänna
härmed.
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7 Myndighetsutövning

Enligt utredningendirektiven skall behandla frågan intyg inom hälso-om
myndighetsutövning.och sjukvården kan innefatta I detta sammanhang

har erinrats uppgifter landsting och kommuneräven attom som svarar
för enligt hälso- och sjukvårdslagen läggs påöver och attannan en
integrering enskiltsker mellan den allmänna och den bedrivna hälso- och

sjukvården.
i 3myndighetsutövning deñnierades § 1971 års förvaltnings-Begreppet

ilag 1971:290. används den förvaltnings-nuvarandeBegreppet även

tillämpningsområdetlagen för1986:223 för vissaavgränsaatt paragra-
emellertid såfer. ansågsInnebörden detta begrepp välbekant någonattav

definition inte infördes i den lagen.det nyaav
enligt 3 §förståsMed myndighetsutövning gamla förvaltningslagen

förmån,för enskild rättighet, skyldighet,befogenhet bestämmaatt om
jämförbartdisciplinpåföljd, eller förhållande.avskedande Utmär-annat

också detmyndighetsutövning rör sig ellerkande för år beslutatt om
maktbefogenheterandra åtgärder iförär uttryck samhälletsytterstsom

förhållande till ovillkorligenmedborgarna. behöverDet dock inte vara
fråga åtgärder innebär enskilde medborga-förpliktelser för denom som

Även tillstånd eller socialagynnande beslut, beviljandet.ex. ettren. av
förmåner, myndighetsutövning.räknas som

myndighetsutövninginnebörd har kanMed den begreppet ett ut-som
färdande tillhör hälso- ochintyg eller utlåtande någonett ettav somav
sjukvårdspersonalen myndighetsutövning i sig.knappast innebära Däre-

förfarandet myndighetsutövning hoskan led imot ett enses som en
sig i många fallmyndighet. beslut myndighet fattar grundarEtt som en

förpå intyg utlåtande. ofta avgörande betydelseeller harDessaett ett en
påutgången i grundar sig intygmål eller ärende. beslutEtt ettett som

myndighetsutövning.sålunda ofta någoteller utlåtande slagutgör av
1986:223 beaktas.Därvid måste vissa formalia enligt förvaltningslagen
intyg utlåtandei tjänst utfärda ellerOm läkare allmän vägrar ettatten
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enligthan 10 §patientjoumallagen 10och § allmänna läkar-t.ex.som
instruktionen skyldig utfärda kan ifrågasättasär det sådantatt ettom
beslut myndighetsutövning inte.utgör eller Oavsett förhållerhur det sig

finnsdärmed i 33 förvaltningslagen§ undantag från klagarättenett att
det gäller ärenden i första instansnär hälso- och sjukvård.som avser

i sådanaBeslut ärenden kan överklagas endast med stöd bestämmelserav
speciallagstiftning.i Några bestämmelser möjligtdet förgörsom en

patient klaga på ibeslut aktuella fall finns inte. Intygsutred-att ett nu
ningen detta i och för sig otillfredsställande. Med hänsynanser vara
främst till det torde svårt utkräva för ändamålet tillfreds-att att ettvara
ställande intyg utlåtandeeller någon inte varit villig utfärdaatt ettav som
sådant, finner utredningen det emellertid inte meningsfullt föreslåatt

Ävennågon lagbestämmelse detta. patient inte i sak behj älptärom om en
det det dock möjligt för patientenär anmäla vederbörande förattav

ansvarsnämnden. Om finnernämnden felaktig utfärdavägranatt atten
intyg eller utlåtande skett, kan nämnden besluta disciplinär åtgärd iom
form varning eller erinran.av en en

iOm enskild tjänst verksam läkare efterkomma patientsvägrar atten en
begäran enligt 10 § patientjoumallagen detta inte frågaär myndig-om
hetsutövning. fårDock förvaltningsuppgift innebär myndighets-en som
utövning tillöverlämnas privaträttsligt subjekt, finnsdet särskiltett om
lagstöd för detta. följer 11 kap. 6 regeringsformen.Det § Emellertidav

enligtfår 3 tredje§ stycket hälso- sjukvårdslagenoch 1982:763 en
uppgift landsting för enligt denna lag och innefattarettsom ansvarar som
myndighetsutövning inte överlämnas till förening,bolag,ett en en sam-
fällighet, stiftelse eller enskild individ. En motsvarande bestämmel-en en

finns för kommunerna i 18 sistnämnda§ lag.se
Vad i föregåendedet problem i samband med vägransagtssom om av

iläkare allmän tjänst utfärda intyg eller utlåtanden möjlig-att samt om
heter till disciplinära åtgärder i sådana fall gäller iläkare enskildäven
verksamhet.



109

jävOm8

Oüäoiâvförslagelag bestämmelseföreslårMitt att en
itänden,ochaäutl iintygWsjukvérds;ersona1envid.utféIdandei av

een,ä1isseñ°nf för inom helee-personal

förvaltningslagenenligtävsbestämmelser8.1 J

förvaltnings-i 11 och 12 §§återfinnsjävgrundläggande reglernaDe om
handläggaskalldennämnda lag är ett11 §Enligt1986:223.lagen som

jävigärende

barn ellerföräldrar,hans make,ellersjälvhonomangårl. sakenom
kan väntasärendets utgångellernärståendeeller någonsyskon omannan

närstående,själv eller någonhonomförskadaellersynnerligmedföra nytta
sakenställföreträdare för dennärstående äreller någon somhanom

ärendetsskadaellersynnerligkan väntafor nyttaeller någon avangår som
utgång,

elleröverklagandemyndighetenhosväcktsharärendet genomom
tillsyngrund överpåbeslut ellermyndighetsunderställning avannanenav

myndigheten harandradentidigare hosoch hanmyndighetannanen
saken,ärende rörhandläggningenslutligadeltagit i den ett somav

ibiträtt någonersättningombud ellertalanförthan har motsomom
ellersaken,

ägnadomständighet är attsärskildövrigt finns någonidet5. somom
opartiskhet i ärendet.förtroendet till hansrubba

baetydel-saknaruppenbarligenopartiskhetfråganjäv bortses närFrin om
se.

handlägga ären-jävig intefår den ärförvaltningslagenEnligt [2 § som
vidtakannågoninte utanåtgärdervidtadockfårdet. Hm annansom
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olägligt uppskov.
Den känner till omständighetsom kanen jävutgöraantassom mot

honom, skall självmant det till känna.ge
Har det uppkommit fråga jäv någon och har någonen motom annan

inte iträtt hans ställe, skall myndigheten besluta i jåvsfrågan.snarast Den
jävet gäller får delta i prövningensom jävsfrågan endast myndig-av om

heten inte är beslutsför honom och någonutan inte kan tillkallasannan
olagligtutan uppskov.

Ett beslut i jävsfråga får överklagas endast ien samband med över-
klagande det beslut varigenom myndighetenav avgör ärendet.

8.2 Jävsbestämmelser inom hälso- och sjukvården
Inom hålso- och sjukvården finns grundläggande bestämmelseen om
intyg och utlåtanden i allmänna läkarinstruktionen 1961:341. Enligt
3 § 4 läkarinstruktionen åligger det varje läkare vid utfärdandeatt av
intyg eller utlåtanden iaktta synnerlig och samvetsgrannhetomsorg samt
ställa sig till efterrättelse de anvisningar, Socialstyrelsen meddelat.som

deI generella föreskrifter Socialstyrelsen meddelat för hälso-som och
ukvårdspersonalen i sina författningar SOSFS 1981 :25 avfattandeom

intyg och SOSFS 1982:2av detm.m. medicinska språket i bl.a.om
journaler, intyg och dödsbevis sägs inget jäv. Det har uppfattats så,om

det inte finns någotatt hinder för den tillhör hälso- och sjukvårds-som
personalen, läkare,t.ex. utfärda intygatt elleren utlåtandeett sigett om
själv eller närstående till honom. Enligt lntygsutredningensen uppfatt-
ning får det emellertid ligga i sakens intyganses ellernatur att ett ett
utlåtande skall än denavse utfärdat intygeten annan ellerperson som
utlåtandet och närstående till honom.en

vissI speciallagstiftning finns dock bestämmelser jäv. 5I § lagenom
1991:1128 psykiatrisk tvångsvård sägs vid utfårdandeom vårdin-att av

gäller bestämmelsernatyg jäv i 11 och 12 §§ förvaltningslagenom
1986:233 även för läkare utövar yrket enskilt. Motsvarande för-som
hållande gäller även vid utfårdande vårdintygett är förav avsettsom
intagning för rättspsykiatrisk vård enligt 5 § lagen 1991:1129 om
rättspsykiatrisk vård.

Socialstyrelsen har i sina föreskrifter och allmänna råd SOSFS
1991:27 utfardande vårdintyg enligt lagen 1991:1128om av om psy-
kiatrisk tvångsvård och lagen 1991 l 129 rättspsykiatrisk vård: om utta-
lat följande:
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sjukvård elleroch äroffentlig hälso-anställd ihansig ärLäkare, vare
självangår honomsakenvårdintygutfärdafår inteprivatpraktiserande, om
medför denställföreträdarehanellersläkting äreller nära avsessomom

övrigt finnsdet ivårdintygutfärdaheller intefårHanvårdintyget. om
opartiskhet.för hansförtroendetrubbakanomständighetnågon som

bevisskall1990:1144begravningslagen ett2 ett§Enligt 4 kap. om
får inteläkare.utfärdas Dennedödsorsakenintygdödsfall och ett avom

tillnärståendenågot sättellersyskonförälder,barn, annatmake,vara
avlidne.den

förslagöverväganden ochUtredningens8.3

jävsfrågan vadotillfredsställandedet är attIntygsutredningen attanser
regleratsintesjukvårdenochhälso-inomutlåtandenintyg ochavser

rättsverkningar.långtgåendefåiblandhandlingar kanSådananärmare.
objek-bristandemisstankeanledning tillfinnashellerintebörDet om

naturligtdärfördetUtredningen attsammanhang.tivitet i sådana anser
tillämpasprincip skall äveniförvaltningslagenjäv ibestämmelserna om

sjukvården.ochhälso-inomutlåtandenintyg ochpå
endasti 1 §huvudregelnenligtemellertidgällerFörvaltningslagen

alltHärigenom ärärenden.handläggningförvaltningsmyndighetemas av
sjukvårdenochhälso-inomåtgärder,medicinskahandlande, dvs.faktiskt

verksamhet.enskildoffentlig ellerinomdet skerundantaget, oavsett om
påExempel dettajäv.bestämmelserdockfinnssärlagstiftningvissI om

uppfattning börIntygsutredningensEnligtföregående.i dethar angetts
tillhörför denförbudbestämmelsegenerellfinnasdärfördet somomen

intygutfärdaföreliggadå jäv kan ettsjukvårdspersonalenochhälso- att
enskildoffentlig ochbådegällaBestämmelsen börutlåtande.eller ett

vilkenbestämmelse,sådandärförföreslårUtredningenverksamhet. en
sjukvår-ochhälso-inompersonalföråliggandeniinföras lagenbör om

den.
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Grundläggande9

intygbestämmelser om

utlåtandenoch

Allmänt19.

sjuk-ochdagligen inom hålso-utfärdasföregåendeframgår detSom av
skildamängdförutlåtandenochintygantalmycketvården stort enett

tidoch denarbeteintressenter.olika Detbegäranändamål och somav
dessaåstadkommaförsjukvårdspersonalenochhälso- attförgår

iför fyllakort stundsig ettkankraftigt. röra attvarierar Det om en
utförligt utlåtandemedtimmars arbetefleratillintygsformulär ettenkelt

förmågaomdömekunskaper,utfårdarenspå samtkravställer storasom
intyg ochmångasammanställning huraktuellsig. Någonuttrycka avatt

Intygsutred-finnssjukvårdenochhälso-inomutfärdasutlåtanden som
till,utredningen kännervadefterfinns,hellerinte.veterligen Inteningen

arbetedettaarbetskrävandetids- ochhurstudieÖvergripande övernågon
genomförautredningenmöjligt förvaritinte heller attharDet en

förinomundersökningkostnadskrävandeochomfattandesådan ramen
detGenerelltförfogande.stått tilltidoch densitt uppdrag synessom
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inte heller påkallat i detta sammanhang. Den sammanställningvara som
utredningen gjort över skyldigheten i lag och författning utfärdaattannan
intyg eller utlåtanden dock visst begrepp mängden intygettger om av
och utlåtanden det kan sigröra Enligt vad utredningen inhämtatsom om.
torde antalet intyg utlåtandenoch enbart i ärenden sjukskrivning,om
arbetsskada och förtidspension uppgå till cirka 1,7 miljoner år. Detper
finns därför all anledning utgå ifrån skrivandet intygatt ochatt ut-av
låtanden inom hälso- och sjukvården i anspråk.tar stora resurser

9.2 Vissa grundläggande krav intygpå och utlåtanden

Den grundläggande bestämmelsen läkarintyg finns i 3 § 4 allmännaom
läkarinstruktionen 1963:341. Enligt denna åligger det varje läkare, vare
sig han i allmänär tjänst eller enskilt läkaryrket,utövar vid utfärdan-att
de intyg eller utlåtande iaktta synnerlig och samvetsgrannhetav omsorg

ställa sig till efterrättelse de anvisningarsamt Socialstyrelsen med-som
delat.

bestämmelseEn innebörd finns i 3 § 4 allmänna tandläkar-av samma
instruktionen 1963:666.

anvisningarDe här har, tidigare nämnts, meddelats isom avses som
Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 1981:25 för hålso- och sjukvårds-
personalen avfattande intyg Vidare har Socialstyrelsenom av m.m.
utfärdat föreskrifter SOSFS 1982:2 för hälso- och ukvårdspersonalen

det medicinska språket i bl.a. journaler, intyg och dödsbevis.om
Enligt förordningen 1988: 1236 instruktionmed för Socialstyrelsen är

styrelsen förvaltningsmyndighetcentral för verksamhet bl.a.rörsom
hälso- och sjukvården tandvården.samt

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 2 förordningen§
1985:796 med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen meddelaatt
föreskrifter bl.a.m.m.

till skydd för enskilda i fråga landstingens och kommunernasom
hälso-och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 och

till skydd för enskilda i fråga folktandvården enligt tandvårds-om
lagen 1985:125.

Vidare skall Socialstyrelsen enligt 3 § nämnda förordning meddela före-
skrifter bl.a.
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tillukvårdspersonalen vilka behövsför2. åligganden hälso- ochom
övrigt.bedrivande iförskydd för enskilda eller verksamhetens

föreskrifter för häl-medförfattning 1981:25Socialstyrelsens SOSFSI
föreskrivsintygsjukvårdspersonalen avfattandeoch m.m.om avso-

följande:

intyg kansjukvårdspersonalen bör beakta, avgö-ochHälso- ettatt
Därförrättsförhållanden.offentliga enskildabetydelse i såvälrande som

förhållanden,endast uttalar sigtillskall att som manomnoga se manman
personligregeldetta krävstillräcklig kännedom Förhar un-som enom.

kontakt med berörddersökning eller person.av
med intyget. Om inty-ändamåletskall först reda2. Intygsutfärdaren ta

skallhos myndighetvid domstol elleråberopasärget avsett att annanenen
i intyget.detta anges

liggeruppgifter det material,skall innehållaIntyget somomnoggranna
flerapersonlig undersökning vid ellerintyget,till grund för ettt.ex. om

uppgift mångårig vård eller be-undersökningen,förtillfällen, datum om
skriftligtremissvar ellerhänvisning till journaler,kantskap annatsamt ma-

terial.
undersökning,personligenbart änOm intyg grundas annat t.ex.ett

andraupplysningar från skall dettaskriftligt material eller personer, anges
i intyget.

objektiv han materialdå samlar detskallIntygsutfárdaren4. somvara
efter sådanabör endastintyget på. Han strävahan skall grunda att avge

dettabedömning. Av följer intygetopartiskintyg, innebär attt.ex.som en
från sådanaupplysningar även andragrundas änkan behöva på personer

ofta fallet då medbegär intyget. Dettaanvisats den parterav somsom
fråga vårdnadenivarandra, vid tvistskilda intressen står mot t.ex. omom

material behö-skaffa det hanOm intygsutfärdaren inte får frihetbarn. att
utfärda intyget.avböjaför opartisk bedömning, bör i principhan attenver

avböja ellerkan dettaskälOm ändå han särskilda intehan att omavanser
intyget, detutfärda sär-författning ålagd äri eller påhan sätt ärannat att

iviktigt materialet redovisas enligt vad sägsskilt att som
identiteten styrkasintyg känd skallOm begär inteden ärett genomsom

eller körkort. Per-identitetskort,legitimationshandling med foto, t.ex. pass
skall i intyget,och adresssonuppgifter såsom angesnamn, personnummer

under-skall dateras ochhur identiteten styrkts. Intygetliksom uppgift om
befattning och kom-ellertjänsteställningIntygsutfárdarenstecknas. namn,

maskinskrift stämpel.ellermed tydliga tryckbokstäver,skallpetens anges
telefonnummer skallochmottagningslokal med adressellerTjänsteställe

verksambefattningar ellerflera ärOm inneharnågonpå sätt.anges samma
egenskap respektive vidi vilkenmottagningar, skall detvid olika anges
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vilken mottagning han utfärdat intyget. Den inte legitimeradärsom som
yrkesutövare förordnande jämställs med sådan, skallmen som ävengenom

hannär är verksam utanför den offentliga hälso- och sjukvården ange
grunden för sin behörighet.

För feltolkningar skall undvikasatt detär angeläget intyg skrivs påatt
maskin. Om intyg undantagsvis skrivs för handett skall stilen göras så
tydlig den kan läsas svårighet.att utan

Uttalanden i intyg skall fullständigasåett och otvetydigavara som
möjligt och bör detgöra möjligt för själv bilda sigmottagaren att en upp-
fattning förhållandena. intyg,I riktar sig till inte kanom som personer sm
förväntas insatta i medicinskt fackspråk, skall svenska uttryckssättvara så
långt möjligt användas.

Det viktigtär det tydligt framgår vad utfärdarensatt är uttalan-som egna
den och vilka uppgifter härrör från andrasom personer.

7. Det angelägetär intyg inte innehållatt ett kat uppfattasettges som
nedsättande eller kränkande för den det gäller ellersom någonperson

honom närstående. Detta är emellertid ibland ofrånkomligt. Med hand-
lingens ändamål i åtanke bör intygsutfárdaren försöka begränsa sådanaatt
uppgifter och endast med dem nödvändigaär förta den bedömningsom

skall Detgöras. ocksåär viktigt försiktig mel ordvalet.som att vara
Framförallt gäller detta omdömen den berörda Uttalandenom personen.

kan uppfattas uttryck för nedsättande moraliska elersom socialasom
värderingar skall undvikas.

Om den utfärdat intyg finner hanett på grund uppgifterattsom av nya
har anledning ändra uttalande i intyget, skallatt ett han underrättasnarast
den begärt intyget detta. Om det behövs för förebygga felakti-som om att

bedömningar, skall han också underrätta andra hos vilka intyget kanga an-
ha åberopats.tagas

Ändring uppgift i intyg skall göras sådant detettav sätten ett att -
den ursprungliga förstörsutan att eller förvanskas tydl framgårtexten -

det frågaär rättelse,att rättelsennär har skett och harom en ven som
gjort den. Om ändringen omfattande kanär det lämpligt skrivaat ettvara

intyg. Det skall i så fall framgå detnytt tidigare intyget uphävs.att
Intyg, utfärdas blankett fastställts Socialstyrelsen ellersom som av

myndighet i samråd med Socialstyrelsen, skall innehåla deav annan upp-
gifter förutsätts i blanketten.som

5 § lagenI åligganden för personal inom hälso- och sjukvården sägsom
den i sin yrkesverksamhet inomatt hälso- och sjukvården utfärdarsom
intyg någons hälsotillståndett vårdeller skall utforma det medom nog-

grannhet och omsorg.
författningenI SOSFS 1982:2 för hälso- och sjukvärdspersmalen om
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dödsbevis attochintygjournaler, angesbl.a.ispråketmedicinskadet
enkeltochklartefterskall sträva ettsjukvårdspersonalochläkare annan

svår-ochTyngandeanhöriga.och deraspatientermedkontaktenspråk i
undvikas.möjligtskallfacktermerförståeliga om

dödsbevisochintygjournaler,ofrånkomligt attdet ärVidare sägs att
ellerfrämmandeärbeteckningaroch0rdvissainnehålla sommåste

arbetsdoku-handi första ettJournalen ärlekmannen.försvårförståeliga
måste härentydighetochexakthetpå geskravetochsjukvårdenförment

eftersträva attjoumaleniÄndå sjukvårdspersonalenbörföreträde.
ochvälkändadessa ärdärbeteckningarochsvenskaanvända namn

latinskamedkompletterasbörsjukdomsbeteckningarSvenskaentydiga.
det.krävertydlighetentermer om

sjukvårds-ochför hälso-föreskriftersinaerinrarSocialstyrelsen om
föregåendei detnämntsSomintygavfattandepersonalen m.m.avom

i intyganvändasmöjligtlångt somsåuttryckssättsvenskaskall som
medicinsktiinsattaförväntaskaninte varasig tillriktar sompersoner

sådanaifacktermerandraochdiagnoserlatinskaEventuellafackspråk.
påförklaringarellertillöversättningar svens-medkompletterasbörintyg

ka.
SOSFSföreskrifternagällandedåerinrar ävenSocialstyrelsen om

döds-dödsbevis attförblankettenPådödsbevis anges11980: m.m.om
förutsät-Styrelsensvenska.ellerlatinskrivasskallorsaksdiagnosema

används. Förmöjligtlångtsåsjukdomsbeteckningarsvenskaattter
lämpligt ävenattgångermånga angedockdetkanskull varatydlighetens

upphävd.författning ärbeteckning. Denna numeralatinskamotsvarande
SOSFSrådallmännaochföreskrifterSocialstyrelsensgällerställetI

författ-dennaIdödsorsaken,intygochdödsbevis m.m.1991:7 omom
fastställts.därblanketteri despråketingenting somdockning sägs om

bestämmelsegrundläggande omdetfinnstidigare nämnts enSom
1985:562. Därpatientjournallagen10 §iintygutfärdaskyldighet att

skallpatientjournalföraskyldiglagen är att9 §enligtdensägs att som
vården.intygutfärdapatientenpå ombegäran av

andeföljärpatientjournallagen9 §enligtpatientjournalföraSkyldiga att

personer:
inomyrkeutövabehörighet1984:542 attlagenenligt omden1. som

förordnandesärskilt attellerlegitimationharsjukvårdenochhälso- m.m.
yrke.visstutöva

arbetsuppgifterutföryrket,för somlegitimationhaden attutansom,
deninompsykoterapeutellerpsykologlogoped,utförasskallbara avannars
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allmänna hälso- och sjukvården eller sådana arbetsuppgifter inom den
enskilda hälso- och sjukvården biträde legitimerad yrkesutövare.som

den är verksam arbetsterapeut,som kurator eller sjukhusfysikersom
i den allmänna hälso- och sjukvården.

Till den första punkten hör legitimerade barnmorskor, glasögonoptiker,
logopeder, läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjukgymnaster, sjuk-
sköterskor, tandhygienister, tandläkare Kiropraktorersamt och naprapater
med viss utbildning fr.0.m. den 1 oktober 1994. Hit räknas även de som

legitimeradeutan att har särskilt förordnande,vara ett AT-läkaret.ex.
och AT-tandläkare.

åliggerDet följaktligen den skyldigär föra patientjoumalattsom en att
på begäran patienten utfärda intyg vården.av ett Detta gäller formelltom
alla jär ournalföringspliktiga. Dennasom skyldighet föreligger emellertid
endast då det patientenår begär intyget och inte någonnärsom annan
önskar intyg. I praktikenett detär närmast fråga läkare, psykologer,om
sjukgymnaster och tandläkare utfärdar sådana intyg. Bestämmelsensom

i principär tillämplig endast på läkare i Sverige. innebärDet den inteatt
gäller för utländska läkare i utlandet vårdat eller behandlat svenskasom
medborgare, vid utfárdandet.ex. läkarintyg för sjömän. Däremotav
torde den tillämplig läkare vid institutionvara i utlandet, vilken har
svensk huvudman.

Av 10 §patientjoumallagen framgår inte vilka uppgifter skall ingåsom
i intyget. framgårDet inte heller lagtexten skyldigheten utfärdaav attom

intyg vårdenett även omfattar närmare bedömningom vården,en av en
eller andra värdeomdömen.prognos Intygsutredningen återkommer till

denna fråga i avsnittet 10.4.
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1993:20

föreskrivs när intyg utfärdasatt ett vården patient skall denom av en
utfärdat intyget anteckna detta i journalen.som En kopia intyget skallav

i journalen. Om patienten allmäntsparas önskar information sittom
hälsotillstånd kan han, förutom han muntligenm.m. att kan få dessa
uppgifter vid samtal medett ansvarig läkare, även be kopiaom en av
journalen. sådanEn kopia har patienten tillrätt enligt bestämmelserna i
tryckfrihetsförordningen, såvida det inte gäller uppgifter 7om annan
kap. l § sekretesslagen, 1980:100, Sekr.L., det med hänsyn tillom
ändamålet vårdenmed och behandlingen är synnerlig vikt uppgifterav att

patientens hälsotillstånd inte lämnasom till honom 7 kap.ut 3 § Sekr.L
eller det gäller anmälan eller i vissa fallutsaga 7 kap. 6annan §
Sekr.L.. Motsvarande bestämmelser för personal inom den enskilda
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hälso-tillsyn överi 6 och 6 lagenfinnssjukvårdenochhälso- oma
finns1994oktober motsva-ldenm.fl.sjukvårdspersonalen Fr.o.m.och

98 ochisjukvårdenochenskilda hälso-denbestämmelserrande om
sjukvården.ochhälso-personal inomföråliggandenlagen om

vadutlåtanden ärochintygfinnsbestämmelsergenerellaDe omsom
oberoendegällerdeinnebärteknikneutrala. Det omatt avkallarman

påpappershandling eller t.ex.utfärdasutlåtandenaochintygen en
behandlaanledningfunnitdärför inte attIntygsutredningen harADB.

särskilt.ADBfrågan om
förfåravgifter ettfrågan utinte tasbehandlaspatientjoumallagenI om

författningar. Ii vissaregleratär närmareutlåtande. Detellerintyg ett
läkarförbundSverigesochLandstingsförbundetmellankollektivavtal

kanvilka läkareförutlåtandenochintygde upp-90 4BOL angesnr.
ersättningvilkaförutlåtandenochintygUtfárdandeersättning.bära av

patientjoumallagenarbetstid.ordinarie Itid änpåskall skeutgår annan
intyginhämtamyndighets rätt ettattfråganhellerinteregleras enom
andraochrad lagarfinns ideleni denFöreskrifterutlåtande.eller enett

har läm-bestämmelserdessaförredogörelsenärmareförfattningar. En
avsnittet 4.inats

förslagöverväganden ochUtredningens9.3

vadbedömningnärmaregjort2.3avsnittetihar avIntygsutredningen en
harutlåtande. Utredningen ävenochintygbegreppenmedbör avsessom

tillsynlagenibestämmelseinförasbordeinte omdetövervägt enom
ochnoggrannhetm.fl.sjukvärdspersonalen omsorgochhälso-över om

vadochhärtillMed hänsynutlåtanden.och somintygutfärdandetvid av
föråliggandenlagendenavsnittnämnda antagnai omsamtsagts nu
5 §endastutredningen attföreslårsjukvårdenochhälso-inompersonal

utlåtandenframgår ävendet klartså, attkompletteraslagnämnda attsist
ochnoggrannhetmedutformasskall omsorg.

sjukvårdenochhälso-inomutlåtandenochintygolikaUtfärdandet av
ochhälso-förarbetsbelastandeövrigtitidskrävande och ävenbådeär

skerverksamhetdennanödvändigtdärför attärsjukvårdspersonalen. Det
utlåtande-ochintygenpåkvalitetensmidigt sättochenkelt attpå utanett

eftersätts.na
RiksförsäkringsverketochSocialstyrelsensåsommyndigheterFlera

hjälptilltjänaskallutlåtanden. Dessaochintygförformulärfastställer
vägled-Till derasutlåtanden.ocholika intygutfärdaharför dem attsom
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ning finns regel även anvisningar utfärdade.som Intygsutredningen anser
samtliga myndigheteratt berördaär skall över och kontinuerligtsom se

bevaka

onödiga blanketteratt upphävs,
blanketter finns iatt de fall då det kan underlätta hälso- och sjuk-

vårdspersonalens arbete med utfärda intyg ochatt utlåtanden,
blanketternaatt är logiskt och lättförståeligt utformade,
föreskrifter ochatt allmänna råd till dessa finns samt
såväl blanketteratt föreskrifter och allmänna råd fortlöpandesom ses

över och revideras med beaktande omständigheter.av nya
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ochintygBehovet10 av

utlåtanden

patientjoumallageri.skallioñifáttagMittfför-slag: 10 §föreslårJag att
yården,i utlåtandenatt:fen skyldighet utfärda även omi

ochÃ-behandlinggláehvårdgripetmedicinskt..status, resultatet av
iav åtgärder ochytterligare tprognos.,en v-

10.1 Allmänt

vissa organisationer har be-myndigheter ävenpatienterSåväl mensom
patients be-i många sammanhang. Enutlåtandenocholika intyghov av

individfrån individ och detvarierar tillutlåtandenochintyghov av
regel behöver patienten des-dockefterfrågas. Somvilket deändamål för

fallstånd. dessatill Iåtgärdräkning förmyndighetsför att ensa en
Myndig-behov.patienternas och myndigheternassammanfaller därför

frånbl.a.utlåtanden,också intyg ochsin sidaå behöverheterna en
synpunkt.kontrollerande

till grundliggerhandlingarmyndighet för vilka sådanabeslutDe enav
intygens ochdärmedochåtgärdermångfald åtgärder. Dessagällakan en

på från vilkenberoendedärvid olika sättfunktion bedömsutlåtandenas
sammanhangi dessabetraktar dem. Intressentemautgångspunkt mansom

myndigheterna.patienterna ochfrämstförst ochär
antingenåtgärdersådana ellerbeslutdel kanpatienternasFör vara

intyget ellerpådettill följdpatientennegativa. Ompositiva eller av
rättighetfårinteellerförmåninte fårgrundade beslutetutlåtandet enen

enskildes nästani ögondennegativt. kanDetdettatillgodosedd är ses
på grundpatienten däremotsida. Omfrån samhälletsbestraffningsom en
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intyget eller utlåtandet får den önskade förmånen ellerav rättigheten
tillgodosedd, dettaär givetvis positivt i individens ögon.

Samhällets kontrollerande funktion i dessa sammanhang hänför sig inte
bara till prövning vissa minimikrav uppfylldaåratt för denen sökan-att
de skall berättigad till förmån eller rättighet ocksåvara en utan atten
tillförsäkra patienten detta.

intygEtt eller utlåtande, framför allt då detett utfärdatär läkare,av en
innefattar normalt bedömning enskilds hälsotillstånd. Den be-en av en
dömningen i sinutgör helt eller delvis det sakunderlagtur ligger tillsom
grund för det beslut myndighet eller organisation påverkar denav en som
enskildes situation. Besluten kan t.ex.avse

FÖRMÄ NER

Kompensation vid sjukdom eller handikappm.m.
sjukpenning förtidspensionoch

Skadeersättning
Bostad
Förvaltare

Befrielse från förpliktelseen
Vårnpliktstjänstgöring

RÄTTIGHETER

Oberoende tidigare hälsaav
Körkort och trañkkort

Beroende på hälsotillstândet
Vårdnad barnom
Vapenlicens

VÅRD

Enligt lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvårdom
Intagning på sociala institutioner
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intyg ochtill10.2 Enskildas behov och rättav
utlåtanden

individ till in-frånintygenskilds och utlåtanden varierarbehovEn av
utlåtandenintyg ochenskildesdivid. regel återspeglar den behovSom av

försäkringsbolagönskemål framställs myndigheter,ellerde krav avsom
förutlåtandeintyg ochenskildes behovoch arbetsgivare. Den egetav

intresse torde begränsat.vara
62.patiemjoumallagen 1 985 :5I 0intyg framgår §Patientens tillrätt av

tandläkare, psykolo-legitimerade läkare,bestämmelse skallEnligt denna

psykote-glasögonoptiker, logopeder,sjuksköterskor, barnmorskor,ger,
patientenm.fl. påtandhygienister begäransjukgymnaster,rapeuter, av

ifrågasättas be-det dennakanintyg vården.utfärda Däremot omom
skyldighet för den tillhör hälso- ochinnebärstämmelse även somen

utlåtandepatienten utfärdapå begäranukvårdspersonalen ettatt omav
undersökningar. Emellertid läkareutförda ärerhållen vården eller som

års skyldigaenligt 1994 läkaxlöneavtaltjänstanställda i allmän attär
tillhandagå allmänheten med sådanavårdenförinom den öppnaramen

och intyg, utfärdas i omedel-utlåtandenundersökning grundadepå som
slutet Landstings-Avtaletundersökningen. är mellananslutning tillbar

framgårVidare 10 allmän-Läkarförbund. §Sverigesförbundet och av
chefsöverläkare för1963:341 skallläkarinstruktionen att en ansvarana

avgiftsfritt på får intygpå sjukhus begäranvarit intagendenatt omsom
intagningen utskrivning.för förtiden ochtill intagningen,orsaken om

innefattar bedömningläkarutlâtande regelläkarintyg ochEtt ett som en
i sin denhälsotillstånd. bedömning utgörden enskildes Denna turav

myndig-förtill grundsakunderlagmedicinska delen det liggerav som
situa-enskildespåverka denorganisationers beslut, vilkaheters och kan

förmånsocialersättning,tion. sådant beslut kan vissEtt t.ex. enavse en
Ekonomiskverksamhet.tillstånd för sökandeeller utövaattett en en

läke-behandlingskostnader,arbetsförtjänst,gälla förloradersättning kan
kompensation förersättning för värk,medelskostnader, sveda och en

ocksåkanlyte. Denstadigvarande ellerfunktionsnedsättning eller men
på grund rörelse-levnadskostnadertill täcka ökadebidragutgöra att av

emellertidutlåtanden kanfunktionshinder.hinder ocheller Intygannat
i vårdnads-frågor,icke-materielladet gällerbetydelseha näräven t.ex.
följaktligenutvisning. ärfrihetsberövanden och Deti frågortvister, om

förväsentlig betydelseutlåtanden kan haintyg ochuppenbart att enen
hänseenden.enskild i olika
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10.3 Myndigheters m.fl. behov och tillrätt intygav
och utlåtanden

finns främstDet tvâ orsaker till myndigheters och andra behovorgans av
intyg utlåtanden.och det falletI föreligger behov. Inomett egetena en
myndighet kan arbetsuppgifterna dent.ex. särskildaarten attvara av
krav måste ställas på arbetstagarens hälsotillstånd, vilket motiverar en
skyldighet läkarintyg 6 § anställningsförordningen.att prestera ett Ett

exempel är den sysselsattär ellerannat skall sysselsättas iatt arbetesom
joniserandemed strålning skyldigär underkasta sig sådan läkarun-att

dersökning behövs för bedöma han skulle löpa särskild riskattsom om
för skada vid exponering för joniserande strålning 18 strålskyddsla-§
gen. andra fallI behovet föranlettär framställning från den enskil-av en
de. För kunna sådan framställningpröva krävs oftaatt den sökandeatten

intyg eller utlåtandepresenterar sedan kan liggaett tillett grundsom
för myndighetens eller organisationens beslut. Som påexempel dettaett
kan dennämnas söker eller innehar körkortstillståndatt eller körkortsom

skyldigär underkasta sig läkarundersökning, blodprovstagningatt eller
liknande undersökning, behövs för den prövningannan som som avses

i körkortslagen 7 § körkortslagen. Ett exempel vämplik-ärannat att en
tig, med läkarintyg visar han odugligär till krigstjänst, inteatt ärsom
skyldig inställa sig till inskrivningsförrättning 22 § kungörelsenatt om
inskrivning och redovisning värnpliktiga. ytterligareEtt exempel ärav

de privata försäkringsbolagen har behov intygatt och utlåtanden frånav
den enskilde för denne skall kunna styrka sitt hälsotillstånd.att Det gäller
dels vid teckning liv-, uk- och olycksfallsförsäkring, då försäk-t.ex.av
ringsgivaren genomför riskbedömning, dels försäkringsgivarennären
skall utbetala skadestånd vid obligatorisk försäkring trafikförsäkring
eller ersättning i samband med sjukdom eller olycksfall. omöjligtDet är

fullständig redogörelse för samtliga läkarintygatt och läkarutlåtan-ge en
den enskild kan tänkas efterfråga. bilaga tillI läkarlöneavtaletsom en en
finns olika intyg förtecknade. Denna uppräkning viss uppfattningger en

vilka intyg förekommer i dag.om som

10.4 Utredningens överväganden och förslag
Intygsutredningen kan konstatera den skyldighet för hälso- och sjuk-att
vårdspersonalen utfärda intyg följer 10 § allmänna läkarin-att som av
struktionen och l0 § patientjoumallagen endast föreligger då patienten
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Eftersom detintyg.någon önskarinteintyg och när ettbegär ett annan
ochhälso-åläggerförfattninggenerellnågonfinnsinte heller somannan

kanpatienten,intygutfärda begäranukvårdspersonalen perso-att av
författ-nämndatäcksinteintygsådanautfärdanalen vägra att avsom

anledning,följerskyldighet inte t.ex.sådanningar, enannanavom en
läkarinstruktio-i allmännaSkyldighetenavtal.ellerspecialförfattning ett

patientjoumallageniskyldighetenmedanchefsöverläkaren,gällernen
harVilka dessapatientjoumal. ärföraskyldigden är attsomavser

har klartläkarinstruktionenallmännaavsnitteti Iangivitsnärmare
innehållaskallinnehålla. Intygetskalldärintygangivits vad avsessom

förintagningen ochtiden förintagningen,tillorsakenuppgift omom
skyldigden ärendastpatientjoumallagen sägs10 attutskrivning. §I som

intygutfärdapatientenbegäranskallpatientjournalföra omavatt
vårdmedframgårlagstycketandra attl §vården. Av avsessamma

uppgiftervilkabeträffar fråganVadbehandling.ochundersökningäven
198485: 189,till lagen prop.i förarbetenaintygingå i sågsskall ettsom

undersökningen,uppgifterdelämnasskalli intygetsid 47 omatt
begärda ända-för det patientenbehövsbehandlingenochvården avsom

flertalet fall lätttorde iskall lämnas, attuppgifterVilkamålet. varasom
intyget.utfärdaskallför denavgöra som

däriFråganklarläggande. är närmastinte heltuttalande ärDetta om
aktuellt fall bedöm-i även göraskyldighetinbegripas ettskall att enen

Eftersombehandling ochellervårdresultatetning en prognos.enavav
förhållandeninformation sådanafåoftaintyg årsyftet med att omett

hälsotillstånd, arbetsförmågaframtidapåverkakan m.m.personsensom
patientjoumallagen attskyldighetenIntygsutredningen enligtföreslår att

berörts.slaghandlingaromfatta detskallintygutfärda även som nuav
anspråk pågörakunnaskallrimligt patientUtredningen det att enanser

patientjoumallagen börlO §betydelse för honom.utlåtanden är avsom
pådärför ändras sätt sagts.nu

behandlarutlåtandenochutfärdande intygförersättningFrågan avom
13.12 ochavsnittenIntygsutredningen i
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Åtgärder förbättraförll att
ochintygkvaliteten på

förbl.a.utlåtanden att

ellersjukpenningerhålla

förtidspension

förslágz undervisningföreslårJ att om
ochsjukskrivningbl.a.ochjutlâtandenintygutfairdande :vid omav

avsnitt,av1akaru tbild-Vunderolikaskallförtidspension meddelas :
AT-tjänstgöringen,frågor under attävensådananingen,-‘art tas7 upp v- verksamhetensersomcliéfsöverläkare ansvarig föräreller3 annan

vid.föreskrifter-tillnáttgunderställd iakttarpersonal gällande-. skalli-fârätt-nansvarsnämndenAutfárdande utlåtanden,intyg och attav
sjixkvårdsper-soêiiochheltiattfmeddela delvis, för hälso-ellerförbud,

Social-vutlåtanden, attutfärda-intyg ochatt5i1yrkesutövningennal Ai läkareuppmärksamhetökadAstyrelsenägnar spåra somatt upp
av--intyg och.vid utfardandeställningmissbrukar;vgrovt sin

försäkrings-bl.a.tillpatienteruppgiftsskyldighet.den attsamt om

kassorskall ioffentlig ellervårdengällavoberoende gesav om
regi.privati v



Åtgärder128 förbättra kvaliteten på intyg och utlåtandenatt

l l Några enkätsvar

De kommit in till Intygsutredningen med anledning densvar som ut-av
sända enkäten vilka redovisats utförligare i avsnittet 3.1 utred-samt~ -
ningar gjorts inom vissa försäkringskassor visar förekommerdetattsom
brister vid utfärdandet intyg och utlåtanden. Särskilt gäller detta intygav
och utlåtanden ligga till grund för försäkringskassornas ställ-som avses
ningstaganden vid beslut sjukpenning förtidspension.och Det all-ärom
varligt med hänsyn till samhällets kostnader för sjukförsäkringenatt kan
bli omotiverat höga och till möjligheterna till rehabilitering inte tillatt tas
vara.

detNär gäller kompetensen hos dem utfärdar ifrågavarande intygsom
och utlåtanden brister vid utfärdandet innehålletoch isamt desammaav
har Riksförsäkringsverket och Försäkringskassan i Stockholm i en-
kåtsvaren framfört flera synpunkter.

Riksförsäkringsverket kompetensen generellt behöver höjasattanser
det gällernär läkares utfärda sjukskrivningsintygsätt och utlåtandenatt

skall ligga till grund för beslut fattas försäkringskassorna.som som av
obligatoriskEn utbildning för läkarna krav för de skall få sjuk-attsom

skriva utfärda intyg utlåtandenoch kansamt höjavåg med-attvara en
vetenheten intygens utlåtandenasoch betydelse både för den enskildeom
patienten föroch socialförsäkringskostnaderna. Riksförsäkringsverket
ifrågasätter alla läkareäven skall ha sjukskrivarätt patient medatt att en
tanke på den kunskap patientens arbetsplats och arbetsförhållandenom

krävs för kunna korrektgöra bedömning arbetsförmågansattsom en av
nedsättning och den kännedom patientens övriga förhållanden ochom
samhällets rehabiliteringsresurser krävs för kunna kor-göraattsom en
rekt bedömning arbetsförmågans nedsättning och den kännedomav om
patientens övriga förhållanden och samhällets rehabiliteringsresurser som
krävs för kunna föreslå diskuteraoch rehabiliteringsåtgärder.att

Vidare Riksförsäkringsverket förutom läkarna även andraattanser
personalkategorier inom hälso- och sjukvården har kunskaper patien-om

värdefullaär för försäkringskassorna,ter, i rehabiliterings-t.ex.som
arbetet och vid bedömningen till handikappersättning,rätt arbetshjälp-av
medel bilstöd.och gäller sjukgymnaster,Det bl.a. arbetsterapeuter,
sjuksköterskor, kuratorer och psykologer. Riksförsäkringsverket attanser
till patientjournallagen 1985:562 bör kopplas skyldighet för dessa atten
lämna sådan information till kassorna är relevant för deras bedöm-som
ning enskildas till viss ersättningrätt och för kassornas rehabiliterings-av
arbete. kanDetta enligt verkets mening också påskynda motprocessen
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vårdgivare läkareänökat samarbete. Verket dock inte andraett attanser
enligt verket diagno-sjukskrivaha patienter.skall börrätt Dessutomatt

försäkrings-arbetet förpå svenska, vilketskrivas skulle underlättaserna
kassornas personal.

utlåtandenai ochFörsäkringskassan Stockholm intygenattuppger
fåtid in dessa.ofullständigt ifyllda ibland långofta och detär att tar att

sinapåalltför oftaUtlåtandena innehåller enbart patientens egen syn
vill därförGenerelltobjektiva bedömning.och inte läkarensbesvär

innehåller på devikten intygenförsäkringskassan framhålla att svarav
respektive formulär.framgår Om AT-frågor ställs och ensom som av

enligtutfärdar intyg bör deteller vikarierande underläkareläkare ett
överläkaren biträdandeframgå ellerförsäkringskassan dessutom att

i innehållet.del instämmeröverläkaren ochtagit av

blankettRiksförsäkringsverkets11.2

effektiv hjälpbli och rått skall kunnarehabilitering skall sättasFör att en
sjukfalli diagnos ochtidigt skede ställerfordras i rättin ettettatt man

arbetsplatsanknutna Därföroch problem.psykiska, socialakartlägger
tilltillgång utförlig information frånfåförsäkringskassornabehöver
tidigtsåläkaren möjligt i ärendet.behandlandepatienten och den som

Rehabiliteringsberedningensi betänkandeframfördes redantankarDessa
rehabilitering. försöksverksam-samordnad1988:41 Tidig och EnSOU

iläkarutlåtande enlighet medfördjupat detta be-ochhet med ett nytt
län och för-Gävleborgstänkande har bedrivits vid försäkringskassan i

säkringskassan i Malmöhus län sedan hösten 1989.

rehabiliterings-ochpropositionen 1990911141 rehabiliteringI om
bredare under-ersättning för försäkringskassomasägs ettatt attm.m. ge

införas inne-rehabiliteringsverksamhetenför bestämmelserlag bör som
lämnaförsäkringskassa skallförsäkrade påbär den begäran ettatt av en

period fyraunderläkarutlåtande, han sjukutförligare har varitnär en av
uppgifter behovetsådant utlåtande skall innehållaveckor. Ett om av

rehabiliteringsåt-ellerrehabilitering, pågående och planerad behandling
sjukdomstidåterståendei fall möjligt beräknadgård de det ärsamt --

utfärdar utlåtandetarbetsförmåga. Avsikten denmed nedsatt är att som
sig uppfattning ii tidigt sjukperioden skall bildaredan skedeett enav

signalförsäkringskassanrehabilitering behövsfrågan och en omom ge
vidta åtgärder.att

199091: 16betänkande SfUframhöll i sittSocialförsäkringsutskottet

5 14-0774
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rehabiliteringsersättning bör tillvararehabilitering och att tamanom
föreliggerså tidigt möjligt få signal detmöjligheterna attatt som en om

väsentligt försäkringskassornarehabiliteringsbehov. Därför detär attett
sjukperiod frågor tilli tidigt skede kan ställamycketäven ett av en

rehabiliteringsätgärder. Ibland gär dettaläkaren patientens behov avom
vid första sjukskrivningstillfállet. behovbedöma redan det Deatt som

sjukskrivning får inte missas.fångas i inledningsskedetkan av enupp
hittills läkarintyget och detmöjliggöra detta har det användaFör att

Riksförsäkrings-läkarutlåtandet sammanförts i blankettfördjupade en av
admini-för bedömning arbetsförmågan.Intyg utlåtande Urverket, av

också bedömt det dessutom bättre ochstrativ synvinkel har verket äratt
sjukskrivandeförsäkringskassorna den läkarenenklare för såväl attsom

sjukskrivningssituatio-för allablankett kan användas slagsochen samma
ner.

2291därefter meddelandeblad NySocialstyrelsen sände Nrut ett
för bedömning arbets-sjukskrivning intygutlåtandeblankett för av-

förmågan till samtliga läkare.

undersökningar avseende läkares11.3 sättNågra att

sjukskrivningsintygutfärda

undersök-årenförsäkringskassor har under deFlera senaste egnagenom
utfärda sjukskrivnings-läkarnasningar följt och utvärderat sätt attupp

ltäkarintygsunder-lntygsutredningen har tagit delintyg. rapporternaav
ÖrebroiFörsäkringskassan län, Läkarnas1991sökning hösten

1991,studie utfärdade läkarintyg Lä-sjukskrivningsmönster en av -~
1992till sjukskrivande läkaresjukskrivningsmönster enkätkarnas en --

jämförelse mellan gamla ochukskrivningsmönsteroch Läkarnas en-
LäkarintygFörsäkringskassan i Stockholms län,1993läkarintygetnya

försäkringskassa 1991läkare och , Lä-informationskälla mellansom -
sjukfall 1992 Blekinge läns117i Blekinge 1991 ochkarintyg --

sjukskrivningar i Karlskrona-Lyckebyförsäkringskassa,allmänna
Studier sjukskrivnings-Försäkringskassan Karlskrona1992 samt av

Landstingsförbundet m.fl..1992praxis -
angeläg-försäkringskassorna mycketframgår ärdessaAv rapporter att

fä tillgång till samtligasjukskrivningsärendevarje enskiltiattomna
fastställdaför ändamålet blanketten.efterfrågas i denuppgifter som

initiativtagarehänvisat till sin rolldärvidFörsäkringskassorna har som
rehabiliteringsinsatser densamordning deförsitttill och somavansvar
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enskilde försäkrade kan i framgårbehov Av rapporternavara av. genom-
gående flera följande punkter:av

Intygsformulären fylls i ofullständigt.-
Oftast endast de uppgifter nödvändiga för sjuk-med ärtas attsom-
penning huvudöver skall kunna betalastaget ut.
Uppgifter den försäkrades aktuella arbetsuppgifter saknas ofta,om-

dessa upplysningar förbetydelse bedömningenärtrots att av av
arbetsförmågan.
Läkarnas ordinationer vad den försäkrade har iaktta underattom-
sjukskfivningsperioden består oftast föreskriften vila vi-ellerav
laute.
Om någon aktiv åtgärd ordineras det vanligen frågaår sjukgym-om-
nastisk behandling.
Sjukskrivningstiden ofta såbestäms den försäkrade beräknasatt-
kunna återgå i arbete på måndag.en
Som regel fråga sjukskrivning.det helär om-
Uppgift patienten varit sjukskriven läkare under denom av en annan-

månaden ofta.saknassenaste
Uppgift avtalat återbesök saknas ofta.om-

Intygsutredningen tagit Riksrevisionsverketshar deläven rapportav
F 1993:20 Förtidspensioneringen handläggning och beslutsresultat-

ÄvenRiksförsäkringsverkets anledningyttrande medsamt rapporten.av
framgårdärav ofta finns brister i beslutsunderlaget,det bl.a. vadatt

läkarutlâtanden.avser

11.4 Socialstyrelsens allmänna sjukskrivningråd om

Vissa åtgärder har vidtagits för tillsöka komma bristernamedrättaatt
i sjukskrivningssystemet och dess tillämpning praktiken.i bl.a.För att
få till stånd adekvat användning sjukskrivningsmöjligheten haren av
Socialstyrelsen efter samråd med bl.a. Riksförsäkringsverket meddelat
allmänna råd SOSFS 1992:16 sjukskrivning.om

dessa allmänna rådI har Socialstyrelsen på depekat samhällsekono-
miska konsekvenserna sjukfrånvaron berört arbetsgivarens,samtav
patientens, läkarens, försäkringskassomas företagshälsovårdensoch

ansvar.
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Inför första sjukskrivning det enligt Socialstyrelsens allmänna rådären
särskilt följande:angeläget läkaren beaktaratt

Är arbetsförmågan arbetsfrånvaronnedsatt i sådan grad helt elleratt-
delvis nödvändigär

arbetsuppgifter patienten utföra sin sjukdomVilka kan trots-
lång arbetstid har patientenHur-
patienten deltidarbetaKan-

taxi möjligt för patienten återgå iarbetsresor med detKan göra att-
arbetesitt

förlänga sjukskrivning ställning tilldet blir aktuellt börNär att tasen
följande:

patienten sjukskrivningen besöka sin arbetsplatsKan trots-
eller företagshälsovård förBehöver arbetsledare konsulteras att-

möjlighet återuppta sitt eller fåbedöma patientens arbeteatt ett
lämpligare arbete

långvarigFinns särskilda riskfaktorer med sjukskrivning beträf-t.ex.-
alkoholtablettmissbruk, kost eller motionfande

11.5 Utredningens överväganden och förslag
1l.5.l Allmänt

försäkringallmän förutsättningarna för1962:381 regleraslagenI om
sådan förmånde försäkrade försäkringskassomaatt genom en som

förtidspension.omfattar. gäller sjukpenning och Regel-lagen bl.a.Det
försäkrade läkarintyg styrka sin tillmässigt har den rättatt ett engenom

i vissa fallsådan förmån. och för sig tandläkarehar rättI även atten
Eftersom sådana intygintyg för sjukskrivning patient.utfärda enav

intyg utfärdasförekommer i ringa omfattning i förhållande till de som av
särskilt.Intygsutredningen behandlat tandläkare Vadläkare, har inte som

i tillämpligadärför för tandläkare delar.läkare gäller ävensägs om
socialförsäkringenföljd för har dessa underTill de höga kostnadernaav

ekonomisk-politiska debatten.kommit stå i för denår att centrumsenare
måste enligtinte ekonomisk fråga hänsynEmellertid detta baraär utanen

uppfattning till patientens rättssäkerhet ochIntygsutredningens även tas
för patientensövriga delsolidariteten medborgare. ärDetgentemot en

sjukskrivningrättssäkerhetsfråga inte blir berättigadhan nekadatt en
intyg utlåtande frånförtidspension på grund brister i ellereller ett enav
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Å i samhället med-solidaritetensidan kräversida. andraläkares att en
till.berättigadförmån, han intesig till ärsimulerarborgare inte somen

i fråganfatta korrekt beslutskall kunnaförsäkringskassanFör ettatt om
därför viktersättning dettill störstaenskild ärrätt attaven persons

information välgrundadmedicinsk ochtillgång till relevantkassan har en
1992 arbets-beslutsunderlag.bedömning i sitt Fr.o.m.medicinsk svarar

för deutbetalning sjuklöntill ochbedömningengivaren för rätten avav
förmodligenFöljaktligensjukperiod. har ävenförsta 14 dagarna enav

sjuk-betydligt intresse arbetstagarnasarbetsgivarna störreett avnumera
rehabilitering tidigare.skrivning och än

för läkare medsig förståelsei och för ävenIntygsutredningen har att en
huruvida patientfastställasvårtkan hamedicinsk kompetenshög att en

finns därförallvarligt dethur Detverkligen sjuk och änär passmer
patientendetpassivti intyg bararisk för läkaren ettatt somuppreparen

inte kunnat konstaterasig han harvid besök,för honom ett vareuppger
riskeradärmedsig patienten ochinte vill medhannågot eller stötaannat

förfrämmandeinte hellerUtredningenförtroende. ärförlora dennesatt
ha ekono-patients begäran kanställningstagande tillpositivtatt ett enen

privatpraktiserande.hani synnerhet ärför läkare,misk betydelse omen
seriösi allmänhetuppfattning läkare görutredningensdockDet är att en

föreliggabrister kandetillstånd ochpatientensbedömning att somav
inteoch på läkareberörssvårigheter härpå sådanaberor attsommer

uppgifter,rehabiliterandeförsäkringskassornas änalltid medvetnaär om
kassomasförsäkringskassoma.vill vilseleda Föravsiktläkarna medatt

bevilja ellersigegenvärdeingetdet däremotpersonal har attattvare
förtidspension.sjukskrivning elleravslå ansökan omen

missbruk frånallvarligauppgifterförekommiti några fallharDet om
olika slag.utlåtandenintyg ochvid utfárdandevissa sidaläkares avav

Vitafigurerat i TV-programmetde läkareexempel på detta ärEtt som
anmäldesanledning dettaMedpengar.rockar och svarta programav

fickdemansvarsnämnd.sjukvårdens Treochtill Hälso-läkare enavsex
påavskrevssjätte ärendetdeslegitimerade. Detvarning och två blev

Direkti radioprogrammetharavled. Senareläkarengrund attav
ochfalska sjukintygutfärdamisstänkaskanvissa läkareutpekats som

ersättning.förtidspension högförintyg mot
läkareexisterardetbekantallmänttordeDet att som avgruppenvara

legitimerade läkare. Detställningmissbrukar sinanledningarolika som
förskrivningmotiveradmedicinsktickefrämstsig därvidrör avom

tillintygutfárdandemissbrukare ochtillnarkotiska läkemedel av osanna
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patienter företes hos exempelvis Statens invandrarverkatt för erhållande
iasyl Sverige, hos försäkringskassorna för erhållande sjukpenningav av

eller förtidspension, hos bostadsförmedling för erhållande bostadav en
eller hos domstolar i samband med kallelse till förhandling eller i på-
följdsfrågor. Denna läkare har i Socialstyrelsen år 1992grupp av en av
initierad uppskattats till 50-100rapport I har ävenrapportenpersoner.

Ävenförslag till åtgärder lagts fram. det litenär inomom en grupp
läkarkåren, ställer den till med skada och vållar samhälletstor stora
ekonomiska kostnader. Enligt Försäkringskassans i Stockholm beräk-
ningar kostar 45-årig blir förtidspensionerad samhället minsten man som
två miljoner kronor. Motsvarande kostnader kan dessutom belasta de
privata försäkringsgivarna den obligatoriska trafikförsäkring-t.ex.genom

iDetta leder slutändan till högre kostnader för hela försäkringskollek-en.
tivet.

Intygsutredningen får därför understryka vikten Socialstyrelsenattav
i sin egenskap tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvårdspersonalenav
ägnar uppmärksamhet åt sådant missbruk och vidtarstor adekvata åt-

Ävengärder. iblanddet kan svårt utreda och få fram till-attom vara
räcklig bevisning till styrkande misstänkta oegentligheter, bör detav vara

angelägen uppgift för styrelsen spåra olämpliga läkare, verk-atten upp
ställa brett upplagd utredning och vidta sådana åtgärder, i varjeen som
enskilt fall påkallade,är däribland anmäla vederbörande till åtal eller
yrka hos ansvarsnämnden legitimationen återkallas. aktiveringEnatt av
tillsynen för komma till med det pågåenderätta missbruket sålun-att bör
da frånske såväl individualpreventiv allmänpreventiv synpunkt.som
Enligt 5 förordningen§ 1988: 1236 instruktionmed för Socialstyrelsen
skall styrelsen styrelsen får kännedom någon har brutitattom motom en
bestämmelse gäller verksamhet står under styrelsens tillsyn,som som
vidta åtgärder för vinna rättelse och, det behövs, anmälan tillatt göraom
åtal. Enligt 5 tredje§ stycket lagen disciplinpåföljd hälso-om m.m.

sjukvårdensoch område skall anmälan till åtal ske, den vilkenmotom
disciplinpåföljd ifrågasätts skäligen misstänktär för i yrkesutövningenatt
ha begått förbrott, vilket fängelse föreskrivet.är Anmälan till åtal skall
enligt fjärde stycket paragraf göras Socialstyrelsen intesamma av om

Ävenföljer 33 denna möjlighet utredningenannat böra över-av anser
oftarevägas än vad ske. För Socialstyrelsen skall fåattsom nu synes

kännedom fall där misstanke oegentligheter föreliggakan detärom om
nödvändigt aktivt samarbete bedrivs mellan styrelsenatt ett och direkt
berörda myndigheter och Riksförsäkringsverket, domstolar,t.ex.organ,
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försäkringskassor, försäkringsbolag.apotek och
misstänkaskomplicerade försåkringskassoma, där det kanärenden hosI

direktuppgifter intyg utlåtanden vilseledande elleroch äräratt osanna,
kvalificerade medicinskatillgångdet angeläget kassoma har till högtatt

kan bedöma sådanaspecialister tillsammans med förtroendeläkarnasom
mindre omfattning ocksåhandlingar. sådan ordning har i ellerEn större

påinförts vid Intygsutredningen sin del endast pekakassoma. vill för

tillgång till hög kompetens fördetta behov understryka viktenoch av
inte minst vid svårbedömda ärendenbedömning vissa ärenden, omav

förtidspension.
företes vidintyg utlåtanden avseddadirektiven och ärI sägs attatt som

rättsliga särskild betydel-allmän i sammanhangdomstol eller andra är av
Rättsmedicinalverket har lämnatfrån rättsäkerhetssynpunkt.bl.a. an-se

iinnehåll rättspsykiatriska utlåtan-visningar för utformning och m.m.av
föreskrifter och allmänna råd delsden de 7-intygens.k. §samt genom

1992: ll, läkarintygundersökning SOSFS delsrättspsykiatrisk omom
brottmål SOSFS 1992:12.personutredning i Verketvid särskild m.m.

anslagsframställning för budgetåret 199394 påpekathar emellertid i sin

rättsintyg,hur läkarintyginte bestämmelser dvs.det finns någraatt om
målsägande,misstänkta och skall utformas ochvid kroppsbesiktning av

sjukvårdspersonalen iaktta ioch skall hai övrigt hälso-vad attsom
rättsintygenkvalitet har önskvärd.samband därmed. högreEn ansetts

Socialstyrelsen påbörjatmed arbete meddärför i samarbeteVerket har ett
och utfärdandeundersökningför rättsintyg.rådutarbeta allmännaatt av

under höstenkomma 1994. allmän-råden beräknasallmänna DessaDe ut
höjaföreslår i syfteråd tillsammans med Intygsutredningenvad attna

på rättsinty-standardenkvaliteten intyg och utlåtanden bör tillleda att
kommer höjas.attgen

Om intyg för11.5.2 sjukskrivning

Intygsutredningen läkarna iframgått föregåendeSom det attav anser
frågadet härsig utfärda ärallmänhet bemödar de intygatt omsomom

läkarinstruk-allmännasamvetsgrannhet 3med den och § 4omsorg som
åliggerbestämmelse dettionen 1963:341 föreskriver. Enligt denna var-

enskilt läkaryrket,tjänstsig han i allmän eller utövarläkare, ärvare
synnerlig ochvid utfärdande intyg utlåtande iakttaelleratt omsorgav

anvisningarsig till efterrättelse desamvetsgrannhet ställasamt som3
i inte undanskymmadockförhållande kanSocialstyrelsen meddelat. Detta

4
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förekommer brister, idet synnerhet det gäller läkarintyg förnäratt
bedömning till sjukpenning. Beträffande tandläkaresrätten sätt attav
utfärda intyg för sjukskrivning har inget framkommit brister i dessaom
hänseenden.

förståelseIntygsutredningen har för Riksförsäkringsverketatt mot-
bakgrund sina erfarenheter har ifrågasatt skallläkare haav om envar-

utfärda sjukskrivningsintyg. Försäkringskassan irätt Stockholm haratt
i detta sammanhang överläkare skall vidimera tagithanansett att atten

instämmerdel och i innehållet, AT-läkare vikarierandeellernärav en
intyg.underläkare utfärdar innebär emellertid överläkarenDettaett att

får för innehållet han själv utfärdat intyget. Kon-samma ansvar som om
sekvensen skulle bli intygsskrivandet i princip förbehöllskunna över-att

såsomläkarna. Utredningen redan framhållits i avsnittet attanser, en
sådan ordning Försäkringskassan i förordatStockholm skulle kunnasom

alltförleda till överläkarna i utsträckning i anspråk föratt stor togs
intygsskrivning kontroll intyg till förfång för övriga uppgifter.och av

övrigt torde intygsskrivandet inte svårare för AT-läkare ochFör vara
vikarierande underläkare många andra uppgifter dessa måsteän som
utföra. lämpligare enligt utredningens mening sinläkarna iEn väg är att

vidareutbildning i infor-grund- och och det dagliga arbetet får bättre
mation de krav måste ställas på intyg och utlåtanden och deom som om
konsekvenser bristfälliga intyg och utlåtanden få för såväl pati-kansom

Utredningen återkommer isamhället. det följande till detta.enten som
Riksförsäkringsverket Försäkringskassan i uppgivitoch Stockholm har

intygen utlåtandena ofta ofullständigt ifyllda inte innehålleroch ochäratt
frågor ställs i respektive formulär.alla de Detta ärsvar som en syn-

punkt framförts flera andra myndigheter försäkrings-ochävensom av
bolag. i föregående har Socialstyrelsen försöktSom nämnts det kom-att

tillrätta utfärda rådmed dessa problem allmänna sjuk-attma genom om
skrivning. Intygsutredningen fördet mycket betydelsefulltärattanser
försäkringskassorna erhåller erforderliga uppgifter såde endastatt att

arbetsförmåga sjukdom blir sjuk-har nedsatt grundpersoner som av
skrivna, långtidssjukskrivna patienter så möjligt rehabi-långt bliratt som
literade förtidspension beviljasendast dem bedöms inte hasamt att som
möjlighet återgå i någon form arbete. till bristerMed hänsyn deatt av

framkommit i enkätsvaren utredningenoch detrapporterna attsom anser
viktigt informeras sin imycket läkarna roll handläggningenär att om av

sådana Utredningen vill viktenärenden. understryka läkarna redanattav
vid patients första besök beaktar ocksådessa aspekter. Det är väsent-en
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lämpligfrågan remiss tillligt fortlöpandeläkarna övervägeratt om
viktigt läkarna ställerspecialist åtgärder.eller andra ävenDet är att

Enligtalltför långa intervaller.patienten på återbesök för kontroll utan
nödvändigt läkarna aktivtutredningens uppfattning följaktligendetär att

sig.tillstånd hur det utvecklarsig i patientens och Bättreengagerar
återgåleda till flera kanbeslutsunderlag och efterkontroll bör kunna att

sjukskriv-fråga fortsatti Särskilt gäller detta i de fall detarbete. är om
patientenslentrianmässig sjukskrivning kanning. mindreellerEn avmer

för står inte ifall långa till nackdel denne ochi varje i det loppet vara
den allmänna försäkringen.med intentionerna bakomöverensstämmelse

i ärendensjukintyg gäller självfallet högre gradVad här änsagtssom om
förtidspensionering.om

Intygsutredningen intedetta sammanhang har även övervägt ävenI om
få utfärdai första distriktssköterskor, skulle kunnasjuksköterskor, hand

distriktsskö-Med och erfarenheterintyg för sjukskrivning. de kunskaper
sjukskrivning.bedöma behovetde i regel kunna Avterskor har borde av

föregående framgår emellertidanfört i detutredningenvad att ut-som
sjukskrivning inte får isolerad åtgärd.förfárdande intyg ses som enav

medicinsk konsultation bördelendast ävenutgörDet om-somen av en
lämpliga medicinskaundersökning och övervägandefatta avnoggrann

remiss till och behov reha-eventuell läkareåtgärder, däribland annan av
bilitering.

Intygsutredningen det inte lämpligthärtill ñnner ävenMed hänsyn att
inteintyg för sjukskrivning. Utredningen harutfärdasjuksköterskor skall

andraförför införa sådan yrkes-funnit tillräckliga skälheller rättatt en
för sjuk-utfärda intygsjukvården.inom hälso- Rättenoch attgrupper

förbehållas tand-läkareskrivning sålunda i fortsättningenbör även samt
i förekommande fall.läkare

utbildningintygsformulär11.5.3 Om och

föreskrifter måsteförfattningar ochIntygsutredningen gällandeattanser
försäkringskassornasunderlättarsådant deutformade på sätt attettvara

rehabilitera sjuk-sjukskrivningar,undvika omotiveradesträvanden attatt
Försäkringskas-förtidspensioneringar.onödigaskrivna undvikasamt att
nödvändighetenpåtalatRiksförsäkringsverket hari Stockholm ochsan

för sininformationtillgång till relevantför sitt fårkassorna arbeteattav
patientens arbete ochuppgifterbedömning. Särskilt gäller detta ar-om

kan ställai patientens intresse.ligga Detbetsplats. börDet även stora
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krav på läkarna det gällernär vilkaöverväga åtgärder lämpli-att ärsom
i det enskilda fallet och motivera dessa åtgärder för patienten. Trotsga

liggerdetta idet allas intresse läkarna bemödar sig sågöraatt att en
objektiv bedömning möjligt inteoch nöjer sig med relatera vadattsom
patienten Utredningen har i avsnittet 9 grundläggande bestäm-sagt. om
melser intyg och utlåtanden redogjortnärmare för Socialstyrelsensom
föreskrifter för hälso- och sjukvårdspersonalen avfattande intygom av

punkten föreskrivsI 4. intygsutfärdaren skall objektiv dåattm.m. vara
han samlar det material han skall intygetgrunda på. börHansom

eftersträva endast sådana intyg, innebär opartiskatt be-avge som en
dömning. detta följerAv intyget kan behöva pågrundas upplys-t.ex. att
ningar frånäven andra sådanaän anvisats denpersoner som av som
begär intyget. anslutningI härtill vill utredningen fästa uppmärksamheten
på förekomsten smittsamma sjukdomar eller andra sjukdomar iav sam-
band med utlandsvistelse. riktigFör undersökning det önskvärtären en

läkaren också orienteradär hälsoförhållandenaatt i andra länder vidom
undersökning sjöman, turist eller vistats kortareav en annan person som
eller längre tid i främmande land. punktenI författningett samma
föreskrivs intyg, utfärdas på blankett fastställts Socialsty-att som som av
relsen eller myndighet samråd med Socialstyrelsen, skall inne-av annan
hålla de uppgifter förutsätts i blanketten. Samtidigt vill utredningensom
erinra det föreligger väsentliga brister i intygatt, ellerettom ettom
utlåtande eller det saknas uppgifter betydelse för ärendets handlägg-av
ning, det åligger försäkringskassorna till erforderlig komplette-att attse
ring inhämtas.

Det emellertidär enligt Intygsutredningens mening väsentligt för att
underlätta handläggningen ärende intygsformulåren ochett attav an-
visningarna till dessa så utformade,är kompletteringar så långtatt som
möjligt inte skall behövas. För närvarande förutom vissaår, allmänna
uppgifter, uppgifter bedömningen arbetsförmågan rehabili-ochom av om
teringsåtgärder obligatoriska. finnsDärutöver möjlighet viss kom-att ge
pletterande information. blankettDen Riksförsäkringsverket låtitnya som
utarbeta för intygutlåtande för bedömning arbetsförmågan ochav som
används fr.o.m. 1992 avsedd försäkringskassornaär bättreatt ge en
information tidigareän underlag för deras beslut. Utredningensom anser
dock ytterligare förbättringar kan Bland de efterfrågadeatt göras.ett par
uppgifterna i blanketten saknas några Socialstyrelsen värdeful-ansettsom
la. Utredningen vill därför för sin del föreslå sjukintyg, deutöveratt nu
obligatoriska uppgifterna, skall innehållaäven samtliga de uppgifter som
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Socialstyrelsen pekat på i sina allmänna råd sjukskrivning införom en
första sjukskrivning vid förlängningoch denna. börDessutomen av
alltid patienten varit sjukskriven läkare under denanges om av en annan

månaden inteoch bara pågåendeunder ukperiod. Ifrågava-senaste nu
rande brister i själva formulären anvisningarnaoch till dessa kan dock

till Riksförsäkringsverketrättas i samråd med försäkringskassoma ochav
Socialstyrelsen detta måste iregleras lag eller förordning.utan att

läkarna fyllaFör skall i blanketterna på tillfredsställande sättatt ett
Ävenkrävs utbildning information.och detta kan berörda myndigheter

själva anordna komplement till den utbildning läkarna frånettsom som
början erhållit. Socialstyrelsen startade därför 1990hösten projektett om
sjukskrivning behandlingsmetod. Målet initiera förmodellerattsom var
utbildning läkare sjukskrivning, socialförsäkring och rehabiliteringav om
så sjukskrivning används adekvat modell för två-sätt. Enatt ett en
dagarsutbildning uppföljning har tagits fram. finns bi-Dennasamt som
laga till Socialstyrelsens allmänna råd sjukskrivning. enligtDet ärom
Intygsutredningens uppfattning väsentligt inomläkarna såväl denatt
privata offentligaden sektorn bereds möjligheter delta i sådanaattsom
kurser. Under år försäkringskassomahar anordnat utbildning ochsenare
särskilda sammankomster för läkare, varvid kassoma informerat om ny-
heter inom socialförsäkringen försäkringsmedicinskaoch frågor dis-har
kuterats. Utredningen viktigtdetta initiativ förochettanser vara anser
sin del sådana sammankomster bör anordnas regelbundet samtligaatt av
kassor, varvid intressenter,andraäven för centralat.ex. representanter
myndigheter försäkringsbolag,och tillfällebör beredas delta. Det äratt
därvid väsentligt den allmänna försäkringen sitt socialaisätts ochatt
ekonomiska sammanhang. Utredningen vill understryka vikten attav
arbetsgivarna positiva till de anställdas deltagande iär sammankomster

detta slag. Utredningen får erinra det inom den offentligaäven attav om
vården vid förenheter diagnostik eller vård och behandling enligt 14 §
hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 skall, det behövs med hänsynom
till patientsäkerheten, finnas särskild läkare med specialistkompetensen

för den samlade ledningen verksamheten. sådan läkareEnsom svarar av
benämns chefsöverläkare. chefsöverläkarens ledningsansvar ligger bl.a.I

övervaka den honom underställda personalen och vid behov under-att att
visa denna vad väsentligt vid intyggäller och utfärdandeärom som av
och utlåtanden. rutinerSärskilda för detta bör utformas, på-det ärom
kallat. Vad här chefsöverläkare bör gälla även ärsagts om annan som
ansvarig för verksamheten. Utredningen vill särskilt understryka vikten
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informerarchefsöverläkaren eller handledare AT-läkareatt omannanav
vid utfärdande intyg och utlåtanden olika slag.vad iakttasbör av avsom

grundutbildningenifrågasätter det tillräckligt.Utredningen dock Iärom
undervisning utfärdandevisserligen blivande läkarnaerhåller de om av

framkommit visar denna utbildning inteintyg. brister ärDe attsom
i fråga intyg och utlåtanden förtillräcklig. Framför allt gäller detta om

sådanaförtidspension. Utredningen därförsjukskrivning och attanser
utbildningen i alla kliniska varvid defrågor behandlas underbör ämnen,

specialiteteraktuella i respektive börsärskilda problem kansom vara
utfärdande intyg utlåtandenLämpligen kan frågan ochbeaktas. om av

samhällsmedicin rättsmedicin.i avsnitt berör ochbehandlas deäven som
behand-föreslår därför medicinska lärosätenaUtredningen de snarastatt

inom läkarutbildningen.fråga vid fastställande kursplanerlar denna av

språket11.5.4 Om svenska

medicinskaRiksförsäkringsverket m.fl. myndigheter har termeransett att
fördiagnoser skrivas svenska, vilket skulle underlätta arbetetoch skall

Intygsutredningen vill med anledning härav erinra detpersonalen. attom
författning intyg punktenSocialstyrelsens förut nämnda underi om

så fullständiga otvetydigai intyg skall ochuttalandenaatt ett varaanges
möjligt för själv bilda sigmöjligt och bör detgöra attmottagaren ensom

tillintyg, riktar siguppfattning förhållandena. I personer somsomom
medicinskt fackspräk, skall svenskaförväntas insatta iinte kan vara

hänvisarTill punktså långt möjligt användas. denna ävenuttryckssätt
och sjuk-sina föreskrifter 1982:2 för hälso-Socialstyrelsen i SOSFS

journaler, intygmedicinska språket i ochvårdspersonalen det bl.a.om
enligtUtredningen får erinra 5 § patientjoumallagendödsbevis. även om

ochjoumalhandlingar inom hälso-vilken debestämmelse upprättassom
tydligt utformadeskrivna på svenska språket,sjukvården skall varavara

föreskriftermöjligt förståeliga för patienten.och så långt Närmare om
föreskrifter råd SOSFSfinns i Socialstyrelsens och allmännadetta

till patientjournallagen.1993:20
ifråga särskilt beaktasIntygsutredningen denna börävenattanser

grundutbildning.läkarnas

bakgrund vadVidare Intygsutredningen det angeläget mot somavanser
följenkätundersökning Socialstyrelsenframkommit vid utredningens att er

så styrelsensfråga vidtar lämpliga åtgärder, bl.a.denna och attupp
föreskrifter så långt möjligt följs i det dagliga arbetet.som
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sanktionerOm11.5.5

redovis-ochutredningenframkommmit undertill vadMed hänsyn som
områden konstaterarberördainomförfattningargällandeningen av

bestämmelserutförligafinnsi dagredandetIntygsutredningen somatt
i dessainnehålletutlåtanden,ochintygutfärdandefråganreglerar avom

uppfyllerhuvudsakiförfattningarnuvarandeUtredningen attanserm.m.
efterlevna-bördelar. Däremoti berördapå demställasbörkravde som

för-rådallmännaföreskrifter ochförfattningar,befintligaredanden av
erinrasvederbörandehänseenden böribrister dessanågotOmbättras.

tillanmälasfel denne ävenallvarliga kanVidskyldigheter.sinaom
ochhälso-tillhördenansvarsnämnd. OmsjukvårdensHälso- och som

vadfullgörinteoaktsamhetelleruppsåtligenukvårdspersonalen somav
ochhälso-inomför personalåliggandenenligt lagenåvilar honom om

betydelsedirektföreskrift ärnågonenligtellersjukvården avsomannan
ursäkt-framstårellerringafelet inteoch ärvårdenisäkerhetenför som

pådisciplinpåföljdlagenenligt 4 §disciplinpåföljdfårligt, m.m.om
ivillUtredningen ävenhonom.åläggasområdesjukvårdensochhälso-

i egenskapSocialstyrelsenviktenerinrasammanhang att avdetta avom
uppmärk-sinsjukvårdspersonalen harochhälso-förtillsynsmyndighet

utlåtanden. ärDetintyg ochbristfälligapå frågor rörriktadsamhet som
grundertvivelaktigadengrundb1.a.angelägetsärskilt att somav

viljakan väntasknappastläkareintygför honomfått gynnsamtett enav
tillsyns-sinafullgöraskall kunnastyrelsentill Förställa denne attsvars.

försäk-ochRiksförsäkringsverketväsentligtdärviddetuppgifter attär
slagbrister detpåSocialstyrelsenuppmärksammarringskassoma somav

här gäller.det
föreslagits iåtgärderdeövervägtharIntygsutredningen även somom

finnasockså börfallvissaidettillräckliga ellerföregående ärdet om
läkaresigriktardirektsanktion motsärskildtill någonmöjlighet som

utlåtan-ochintygutfärdasinmissbrukar rättflagrant sätt attpå ettsom
i tjänsten.den

vid fel ellermöjlighetansvarsnämnden atthartidigare nämntsSom
åläggaursäktligaframstårringa ellerinte ärförsummelser somsom

tredje stycket5 §varning.eller Ierinrani formdisciplinpåföljdläkare av
till åtalanmälanbestämmelseocksåfinns attdisciplinpäföljdslagen omen

skäligenifrågasätts ärdisciplinpåföljdvilkendenske,skall motom
fängelsevilket ärförbegått brott,yrkesutövningen haimisstänkt för att

ellerSocialstyrelsenskall görasanmälanSådanföreskrivet. an-avav
stycketfjärdeärende 5 §anhängiggjorti därsvarsnämnden resp.ett
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33 § disciplinpåföljdslagen. brottDet i aktuellt sammanhangsom nu
liggernärmast till hands är intygande. Lämnar någon i intyg ellerosant

urkund uppgift han ellerärannan änosann annatom vem om egna
angelägenheter eller någon förupprättar skens skull urkund rörande
rättshandling, skall han enligt 15 kap. ll § brottsbalken dömas, om
åtgärden innebär fara i bevishänseende, för intygande till böterosant

Äreller fängelse i högst månader. brottet med hänsyn till detsex att
innefattar missbruk tjänsteställning ellerav att grovt,annars anse som
skall vederbörande dömas till fängelse i högst två år.

Förutom ärenden disciplinansvar skall ansvarsnämnden enligt 13 §om
disciplinpåföljdslagen även vissapröva behörighetsfrågor. gällerDet i
första hand ärenden återkallelse och återfående legitimation förom av
hälso- och sjukvårdspersonalen. möjlighetDenna har i vissa fall nära
samband med straff och disciplinansvar. Nämnden får dock inte återkalla
legitimationen i disciplinärende, inte Socialstyrelsen,ett Riksdagensom
ombudsmän JO eller Justitiekanslern JK gjort anmälan i ärendet till
ansvarsnämnden. Legitimation yrke inomutöva hälso-att och sjukvården
skall enligt 7 § disciplinpåföljdslagen återkallas den legitimeradeom
varit oskicklig vid utövningen sitt yrkegrovt eller pä visatsättannatav
sig uppenbart olämplig yrket.utöva Avsikten med bestämmelsenatt är

allmänheten skall skydd yrkesutövareatt inteett sittmot utövarges som
yrke på godtagbart ellersätt olämpligett är för verksamhetensom av

skäl. liggerDet i sakens såannat drastisk åtgärd utnyttjasnatur att en
sällan i ärenden gällerytterst sättet utfärda intyg. återkallelseEnattsom
läkarlegitimation medför rättsverkningar för den berörde,storaav en

eftersom han därigenom inte längre kan arbeta läkare. erfordrasDetsom
därför i praxis hög grad oskicklighet för legitimation skallatten av en
återkallas. Till behörighetsfrågorna hör vidare ärenden inskränkningom

möjligheterna utöva läkaryrket och tandläkaryrket iatt vissaav avseen-
den. Sålunda får ansvarsnämnden med stöd 9 disciplinpåföljdslagen§av

indra eller begränsa läkares eller tandläkares behörighet för-en atten
skriva narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit, om
yrkesutövaren missbrukar sin behörighet. Intygsutredningen har därför
närmare inteövervägt hälso- sjukvårdspersonalensoch möjligheterom

utfärda intyg och utlåtanden iatt yrkesutövningen borde kunna begränsas
i de fall allvarliga brister föreligger i dessa hänseenden.

Intygsutredningen har i detta sammanhang tagit del den norskaav
lagstiftningen det gäller åtgärdernär med anledning felaktiga läkarut-av
låtanden Enligt 18-5 § andra folketrygdlovenstycket kan Rikstryg-m.m.
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ersättningar inteår vissatid högstförbestämmadeverket ettatt aven
oför-tillämparläkare,utlåtandengrundvalskall utges ensomavav

utlåtanden.intyg ellerutfárdandepraxis vidfelaktigsvarlig eller av
till harIntygsutredningen kännersåvittrelativt ochregler ärDessa nya,

förtillUtredningen ställer sig tveksaminte utvärderats.erfarenheterna att
Riksförsäkringsverket äninnebärordninginförasvensk del attsomen

liknandei andrai ärendenskulle beslutaförsäkringskassomamindre som
garantierskapabedöma.ansvarsnämnden Förpåfall ankommer attatt

fel försummelsegäller ellerpraxis deträttssäkerenhetlig och närför en
detta slagärendenfördeldetsjukvårdenoch ärinom hälso- att aven

skulleförsäkringskassomamyndighet. Omochhandläggs sammaenav
viss inteläkareutlåtandenintyg ellerbeslutarätt attatt av enomges

skulle kunnabli kassa vägraföljden kunna attgodtas, skulleskall att en
skulle godtaförsäkringskassormedan andrahandlingarsådanagodta

innebära rättsosä-skulleläkare. Detutlåtandenintyg eller ensammeav
Riks-beslutDärtill kommerberörde läkaren.förkerhet den ettatt av
intyggälla deendast kanförsäkringskassorellerförsäkringsverket av

lämpligtdärför intedetUtredningen attförekommer.där ansersom
iordning den Norge.föreslå somen

narkotiska läkeme-förskrivabehörighetläkaresBegränsningen attav en
ingripande idjuptfåralkoholhaltigaochdel ettpreparat varaanses

begränsningsitt yrke. Enmöjligheter utövayrkesutövarens att enav
utlåtanden,vissa intyg ochutfärdamöjligheter t.ex.yrkesutövares att om

meningIntygsutredningensenligtförtidspension, utgörsjukskrivning och
beträffandegällervadi verksamheteningrepp änknappast störreett som

gällerdefinitionvidsträcktadenmednarkotiska läkemedelfalli somvart
utsträckningiändå dennemöjliggörläkemedel.för sådana Det storatt

sådanaverksamhetsområden därfall inomiläkaryrket,kan utöva vart
laboratorieverksam-inomaldrig förekommer,elleruppgifter sällan t.ex.

utredningenframkommittill vadMed atthet. hänsyn ansvars-ansersom
ochför hälso-möjlighetenbegränsafall kunnaallvarliga börnämnden i

yrkesutövningenifrämst läkarnai praktikensjukvårdspersonalen att--
det endastmedvetenUtredningen ärutlåtanden.utfärda intyg och attom

adekvatatillläkare.litet antal Hänsynenförbli aktuellt atttorde ett
ändå dennasamhällsintresset krävertillstånd ochtill attkommeråtgärder
aktuellt endastblibörDetbuds inomstår tillmöjlighet systemets ram.

gällande bestäm-åsidosättertillfällenupprepadevidyrkesutövarenär en
myndigheterfrån berördaefter påpekandensigintemelser och rättar

avseendeniheller dessadå intekanorganisationer. Denneeller anses
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arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Utredningen öreslår
därför ansvarsnämndenatt skall rätt någon tillhöatt, hälso-om som
och sjukvårdspersonalen allvarligt åsidosatt vad åligger hmom isom
yrkesutövningen vid utfårdande intyg eller utlåtanden atient,av om en
förbjuda honom utfärda sådana handlingar.att Ett sådant förtud bör
kunna generellt eller partiellt och då vissavara slag inyg ochavse av
utlåtanden, för förtidspension.t.ex. bestämmelseEn detta börlämpli-om

in i lagen disciplinpåföljdtasgen på hälso- och sjukvårdensom m.m.
område.

Intygsutredningen har i detta sammanhang även övervägt in-nteom
skränkningen för läkare och tandläkare i lagen kontroll narkotikaom av

förordningen försäljningsamt från apotek alkoholhaltigaom llkeme-av
del och teknisk sprit, borde föras tillöver lagen tillsjnm.m. överom
hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. Enligt utredningens uppfatningen

det bådeär logiskt och praktiskt samtliga inskränkningaratt i häl:o- och
ukvårdspersonalens behörighet utöva sitt yrkeatt ansvarsnämndensom

får besluta finnas i och författning. Detom dåär lämrligten samma att
bestämmelserna dessa inskränkningar finns i den lagom raglerarsom
Socialstyrelsens tillsyn vad hälso- och sjukvårdspersonalers ålig-avser
ganden ansvarsnämndenssamt verksamhet. Medm.m. hänsyn til såatt
blivit fallet i lagen disciplinpåföljd på hälso- och sjukxårdensom m.m.
område är det inte längre aktuellt för utredningen lägga fran någotatt

förslag i denna fråga.eget
börDet ankomma på ansvarsnämnden underrätta Riksförsäkrings-att

verket och andra berörda myndigheter och organisationer besutom om
förbud i yrkesutövningenatt utfärda intyg och utlåtanden. Riksförsäk-
ringsverket bör i sin skyndsamt underrättatur försäkringskassoma om
sådana beslut. Om intyg eller utlåtandeett ändå utfärdas någcnav som

förbjudenär göra det, intygetäratt eller utlåtandet i och för intesg
automatiskt ogiltigt. Inte heller råder något formellt hinder detmot att
åberopas. Förbudet bör dock fungera kraftg varningssignal såsom en att
det inte får avgörande betydelse i ärendet. Om någon rät ändåutan
utfärdar intyg eller utlåtande,ett bör det alltså inte godtas. sådaiaI fall
bör också disciplinära åtgärder och i graverande fall deslegitinering
kunna komma ifråga från ansvarsnämndens sida.

Intygsutredningen har tagitäven del Riksdagens revisorersav npport
199394:4 med förslag den 23 1994 angående disciplinäendenmars
inom hälso- och sjukvården. Vad där föreslagits bl.a. inrättandesom om
vid Socialstyrelsen riksövergripande registerett hälso-över ocl sjuk-av
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sjukvårdensochpåföljder Hälso-tilldelatsvårdspersonal ansvars-avsom
sjukvården ochinom hälso- ochpersonalentillsynbättre övernämnd, en

utredningensenligtyrken börpatientrelateradeförlämplighetsprövning
påkvalitet ävenbidra till bättreindirekt kunnaochmening direkt en

sjukvården.hälso- ochinomutlåtandenintyg och

uppgiftsskyldighet11.5.6 Om

personalkate-andraläkareförutom ävenRiksförsäkringsverket attanser
patienter, ärkunskapersjukvården harinom hälso- ochgorier somom

gällerrehablliteringsarbetet. Detiförsäkringskassomavärdefulla för
ochsjuksköterskor, kuratorerarbetsterapeuter,sjukgymnaster,bl.a.

kopplasdärförenligt verketbörpatientjoumallagenTillpsykologer. en
till kassoma ärinformationsådanlämnaskyldighet för dessa att som

förersättning ochvisstillenskildasbedömning rättför derasrelevant av
ocksåverket sättenligtär attrehabiliteringsarbete. Detta ettkassomas

i Stock-Försäkringskassansamarbete.ökatpåskynda ettmotprocessen
intygutfärdainteläkare vägrar ettuppgivithar även attholm att om en

få in dessa.lång tidalltföriblanddet kanutlåtande, atteller taett
itidigareharerforderliga intygerhållaFörsäkringskassomas rätt att

läkarinstruktio-allmännaanslutning till 5 §iberörtssammanhangandra
måniskyldig denläkareanställd ärtjänsti allmän att,Där sägs attnen.

särskildaellerhindrar honomtjänsteåliggandenhans övrigainte annars
polismyn-åklagare ochdomare,länsstyrelse,tillhandagådäremot,skäl är

utlåtanden däröver. Detundersökningar ochbegärdamed demdighet av
brott.föranleddautredningar ärfrågaframför allthärär avsomom

mycket be-regelUppgifterna ärpåkallad.skyndsamhetDärför är som
förbelastningnämnvärdnågondärför intetill antalet. utgörDegränsade

landstingen.ochläkarna
tandläkarinstruk-i 5 § allmännafinnsbestämmelsemotsvarandeEn

skyldigtandläkareanställd ärtjänst att,i allmän1963:666. Entionen
ellerhindrar honomtjänsteåliggandenövrigamån inte hansi den annars

ochåklagaredomare,länsstyrelse,tillhandagådäremot,särskilda skål är
utlåtandenundersökningar ochbegärdademmedpolismyndighet av

övrigför tandläkare. Förgällerläkare ävenVaddäröver. sagts omsom
generellamotsvarandeingaföreliggersjukvårdspersonalhälso- och

författningsbestämmelser.
frånanmälan1972årprövadeansvarsnämndMedicinalväsendets en

PiteåvidS.läkarenförsäkringskassaallmännaläns motNorrbottens
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lasarett. Anmälan gällde denne inte utfärdat läkarintygatt vid nedsatt
arbetsförmåga hos patient under flera år, många framställningartrotsen

detta. Ansvarsnämnden fann i sitt beslut den 27 januariom 1972 AN
37370 S. genom underlåtaatt inom rimligatt tid ifrågavaran-att avge

intygde visat försummelsei sin yrkesutövning. På grund härav tilldela-
des S. varning.en

S. överklagade ansvarsnämndens beslut till kammarrätten, med-som
delade dom i målet den 25 juni 1973 2376-1972. Kammarrätten uttalade

Åtskilligadärvid: författningsbestämmelser finns skyldighet förom
läkare utfärda olika slags intyg,att kostnadsfritt eller ersättning.mot
Däremot saknas föreskrifter, stadgar skyldighet för läkare påsom att
begäran allmän försäkringskassa utfärda intyg ifrågavarandeav av nu
slag. I avsaknad föreskrifter härom kan därför sådan skyldighet,av trots
kassans behov intyg, föreligga. Kammarrätten upphävdeav anses
därför det överklagade beslutet.

Justitieombudsmannen JO uttalade för sin del i beslut den 17ett
augusti 1972 dnr 194372 i anslutning till bestämmelsen i läkarinstruk-
tionen det emellertid ligger iatt sakens i allmän tjänstnatur att en
anställd läkare, även formell skyldighet föreligger för honomom
därtill, tillhandagår också exempelvis barnavårdsnämnder och sociala
centralnämnder med undersökningar och utlåtanden däröver i den mån
det låter sig inomgöra för resurserna.ramen

motionernaI 197778:709 och 197778:1099 föreslogs lagstadgaden
skyldighet för läkare utfärda de läkarintygatt försäkringskassor,som
försäkringsbolag och olika samhällsorgan behöver för kunna beslutaatt

ersättningsfrågor olika slag. sittI betänkandeom SoU 197879:19av
med anledning motionerna anförde Socialutskottet bl.a. följande:av

Den verksamhet bedrivs försäkringskassorna och övrigasom av organ
inom den allmänna försäkringen syftar till den enskildeatt garantera ett
grundläggande skydd vid sjukdom och ålderdom. Det kan därför tyckas i
det närmaste självklart kassorna skall ha fåatt rätt tillgång till de läkar-att
intyg nödvändigaär för handläggningen enskildasom ärenden. Fråganav
är emellertid komplicerad. En generell regel för kassornarätt självaattom
skaffa läkarintyg rörande patienter kan komma i konflikt med andra prin-
ciper skydd för patientens personliga integritet ochom sekretess för deom
uppgifter han lämnat i förtroende till den behandlande läkaren. Om kassan
får rätt oberoende patientensatt medverkan beställa alla kassanav av
önskade läkarintyg innebär detta i själva verket mycket stark begräns-en
ning sekretesskyddet för de uppgifter patienten lämnat tillav läkaren. Det
kan inte uteslutas sådan regel i vissa fallatt skulle kunna avhålla patien-en
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läkaren. Detbehandlandetilluppgifter denalla relevantalämnafrån attten
förtroliga relationendenslå vaktmening viktigtenligt utskottetsär att om

dåför denne änskyddetinte urholkapatient ochoch annatläkaremellan
skall få väga över.andra hänsynförskäl talarvägande atttungt

undvikasallmänhetivisserligenkanhär berörtsproblemDe omsom
patientenbegärläkaren,direkt tillvända sigfor självi ställetkassan, avatt

sittlämnaåtminstoneellerbehöverkassananskaffa de intygskalldenneatt
tillutlåtandenelleruppgifterlämnarläkarenmedgivande till utatt avger

med läkareni samrådmöjlighetdärigenomPatientenkassan. attenges
de fallvidare. Ifår lämnaläkarenuppgifterförtroligavilkaavgöra som

skaffa läkarintygsjälvkompliceratellerdet svårtpatienten upplever attsom
till.hjälpakunnagivetvis kassanbör

följdlag-sid. 20198081:28,ianfördeDepartementschefen omprop.
sjukvårdenochhälso-i frågasekretesslagenstiftning till den omnya

följande:försäkringen bl.a.den allmännasamt

behandlinguttryck riksdagensvidtillkomuppfattningdelar denJag som
tillhandahållaför läkareskyldighetgenerellfrågor attnämnda att enav

de grund-patienter striderrörandeuppgifterm.fl. motförsäkringskassor
sin personli-skydd förtill starktpatientens rättprincipernaläggande ettom

sjukvården.ochmed hälso-i kontakternaintegritetga
försäk-viktigtkonstateradeutskottet även attSamtidigt detär som --

tillgångförsäkringen fårallmännadeninomövrigaochringskassorna organ
enskildahandläggningen ären-förnödvändigauppgiftertill de är avsom
integritetsskältillhänvisning exempelvismedförsäkringskassaden. Att en

min leda tillinteenligt meningfåruppgiftervissa attdelförvägras ta av
har eller förvägrasinte tillhan rättersättningerhållerenskildeden somen

till.harersättning han rätten

propositionochbetänkandei nämndaanförtsvadbeaktandeMed somav
1980november27iSocialstyrelsen beslut den attregeringenuppdrog

skyldighetläkaresregler gälldede attallmän översyngöra somaven
junipromemoria 21denredovisades iUppdragetläkarintyg.utfärda en

frågan.aktuellaifram denladesinget förslagdock1983, där nu
sekretesskydd i denuppgifter åtnjutersigdetfalldetta rörI somom

sekretesslagen1 §enligt 7 kap.sjukvårdenochhälso-offentliga
6 tillsynsla-enligt §sjukvårdenochhälso-enskildai den1980:100 och

bestämmelsemotsvarandeåterfinns1994l oktoberdenFr.o.m.gen.
sjukvården. Ihälso- ochpersonal inomföråligganden8 lagen§ om

hälsotill-enskildesdenuppgiftersekretesseninnebärhuvudsak att om
enskildesdenröjasinte fårförhållandenpersonliga utanandrastånd eller

liderenskildedenkan skedetstår klartinte attdet utansamtycke, attom
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kanDet fråga uppgifter mycket känsligaär för patien-men. vara om som
med hänsyn till dennes personliga integritet.ten Följaktligen gäller en

mycket stark sekretess för uppgifter patienter inom hälso- sjuk-ochom
vården. Enligt Intygsutredningens uppfattning torde det emellertid i de
flesta fall inte svårt få samtycke patienten till lämnaatt ett attvara utav
behövliga uppgifter till försäkringskassoma, i synnerhet det råder ettom

förhållande mellan denne och den skallgott lämna uppgifterna.utsom
Därutöver föreskrivs i 20 kap. 9 § lagen 1962:381 allmän försäk-om
ring statliga och kommunala myndigheteratt ävensom arbetsgivare och
försäkringsinrättningar skall begäran lämna bl.a. Riksförsäkrings-
verket försäkringskassanoch uppgifter för namngiven rörandeperson
förhållande, betydelseär för tillämpningen denna lag. dessaIsom av av
fall skall utlämnande uppgifter ske oberoendeett frånsamtyckeav av
patienten.

Intygsutredningen kan emellertid inte bortse ifrån den ökande priva-att
tiseringen inom hälso- och sjukvården kan försäkringskassomagöra att
inte får del sådana uppgifter är betydelsestörsta för derasav som av
bedömning hälsotillståndet hos viss och behovet sjuk-av en person av
skrivning och eventuella rehabiliteringsåtgärder Utredningen görm.m.
visserligen den bedömningen det torde sig fåröra fall, där försäk-att om
ringskassoma inte kan få patientens samtycke till de erhåller erforder-att
liga uppgifter. Behovet i lag föreskriven uppgiftsskyldighet kanav en
därför tyckas litet. Med hänsyn till utvecklingen inom hälso- ochvara
sjukvården ökad privatisering och det förhållandetmot bestämmelsenatt
i 20 kap. 9 § lagen allmän försäkring sekretessgenombrott iom om nu

hänseende endast gäller den offentliga vårdenavsett utredningenanser
nämnda paragraf bör kompletteras på såatt sätt, skyldighetatt attsamma

lämna uppgifter patienter till bl.a. försäkringskassor, dessaom som
behöver för tillämpningen lagen allmän försäkring, skall gällaav om
oberoende vården i offentlig eller privat regi. Givetvis skallav om ges
sekretesskydd i fortsättningenäven gälla för andra uppgifter pati-om en

hälsotillstånd hälso- sjukvårdspersonalenochents har tillgångm.m. som
till.

kompletteringDenna gäller den enskilda hälso- och sjukvården samt
riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonalen. bestämmelseEn ettom
sådant sekretessgenombrott bör därför föras i lagen åligganden förom
personal inom hälso- sjukvården,och bestämtnärmare i llsom

Intygsutredningen har också övervägt det inte borde införasom en
skyldighet för läkare och tandläkare påäven begäran försäk-att av en
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patientendåfallsådanapatient ivissutlåtandeutfärdaringskassa enom
§patientjouma1-10stödmedläkarutlåtandeskaffa invillsjälv inte ett av

10.4avsnittetiutredningenerinravill härUtredningen attlagen. om
skyldig-omfatta ävenparagrafen böri denbestämmelsen enföreslagit att

i dettaläggerutredningeninnebördmed denutlåtandenutfärdahet att
skullepatienttroligtmindredockdet attUtredningen enbegrepp. anser

försäkringskassautlåtandenochintygmedmedverka ensomvägra att
ellersjukskrivningärendebedömningenför ettsig behöva omavanser

påavslagtillledaskullesannoliktdettasynnerhetiförtidspension, som
förskältillräckligafunnitintedärförharUtredningensådan begäran.en

försäkringskassapå begärandirektskyldighetföreslå att enavatt en
patienten.utlåtandenutfärda om
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utlåtande12 Om av

domstoltillsakkunnig
m.m.

i§allrtiännyaatrbestämrnelserna i 5föreslårförslag JagMitt
skylçlig-omtandläkarinstruktioneninstruktionen allmänna5§och
.gáttsvfârç.tandläkare ,attläkare iallmän forsadeoch tjänstförhetI
tasochsammanmed-.utlåtandeñmyndigheterna .försdandei

..
skyldighetkompletteras attêfdennå ävenåliggandelagen samt

betalasskallskälig för,ersättningverksamma,privatomfattar att
lösasfrågorbörutlåtanden sådanaundersökningar ochi samtm

iöverenskommelser;andraelleravtalgenom

Allmänt12.1

läkareframför alltvanligtframgår det ärföregående attdet att menAv
sjukvårdspersonalenhälso- ochtillhörpsykologer,andra,även t.ex. som

Därefterdomstolarna.tillutlåtandensärskiltochintygskriftligen avger
hälso-sig. Förmuntligendomstolen närmareinför yttrade kallaskan att

vid såväl derättegångarbli frågakan detsjukvårdspersonalenoch om
domstolenoch Högstahovrätternatingsrätterna,domstolarnaallmänna -

kammarrätter-förvaltningsdomstolarna länsråtterna,de allmännasom --
gällakan detdomstolarnaallmännaVid deRegeringsrätten.ochna

barn,vårdnadenangåendetvisttvistemål,iförhörochutlåtanden t.ex. av
de allmännaViddöd.tillvållandefrågabrottmål,ioch t.ex. annansom

social-enligtmålolika slaggällakan detförvaltningsdomstolama t.ex. av
antingendärvid höraskanukvårdspersonalenochlagstiftningen. Hälso-

finnsdettaReglernavittne.sakkunnigtellersakkunnig, vittne omsom



152 Om utlåtande sakkunnig till domstolav m.m.

i rättegångsbalken för de allmänna domstolarna och i förvaltningspro-
cesslagen 1971:291 för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

12.2 Sakkunnig
Bestämmelserna sakkunnig finns i 40 kap. rättegångsbalkenom och i
24-27 §§ förvaltningsprocesslagen. Enligt 24 § förvaltningsprocesslagen
gäller i fråga sakkunnig 40 kap. 2-7 §§ och 12 §om rättegångsbalken
i tillämpliga delar. En del domstolarnasstor bevisupptagningav utgörs

inhämtande utlåtanden från sakkunniga iav olika speciella frågor.av Den
grundläggande bestämmelsen för de allmänna domstolarna föreskriver att

det för prövning fråga, bedömandeom kräverav särskild fack-en vars
kunskap, är nödvändigt anlita sakkunnig, fåratt rätten fråganöver in-
hämta yttrande denne 40 kap. 1 § rättegångsbalken. Enligtav motsva-
rande bestämmelse för förvaltningsdomstolarna får rätten inhämta yttran-
de fråga,över kräver särskild sakkunskap 24 förvaltningspro-§som
cesslagen. De sakkunniga kan delas in i dels oflentliga sakkunniga, dvs.
myndighet eller tjänsteman eller är gå till handasatt att medannan, som
yttrande i ämnet, dels privata sakkunniga, dvs. sakkunnig i frågan.annan
En sakkunnig skall utlåtande enligt 40ett kap. 7 § rättegångsbalken.avge
Utlåtandet skall de skäl och omständigheter, vilkaange det däri givna
omdömet är grundat. Som framgår 40 kap. 8 § rättegångsbalken kanav

sakkunnig även höras muntligen.en Detta rätten bättre möjlighetger en
värdera utlåtandet.att

Någon allmän skyldighet åta sig uppdragattt sakkunnigett kan intesom
sägas föreligga. En medverkan sakkunnig iär de flesta fall heltsom
frivillig. Sakkunnigutlåtanden emellertid ofta hälso- och sjuk-avges av
vårdspersonal. kanDet gälla i vårdnadstvister,t.ex. vid testamentsklander
och vid misstanke incest. En anledning till detta är det finnsom att en
specialbestämmelse sådan skyldighet för vissa läkare i allmännaom en
läkarinstruktionen och för tandläkare i allmänna tandläkarinstruktionen.
Socialstyrelsen har iäven sina allmänna råd 1991:3 sexuella över-om

barn behandlat fråganmot sakkunniggrepp och Sakkunnigutlåtanden.om
allmänI tjänst anställd läkare är enligt 5 § allmänna läkarinstruktionen

skyldig i den mån inteatt, hans övriga tjänsteåligganden hindrar honom
eller särskilda skäl är däremot, tillhandagåannars länsstyrelse, domare,
åklagare och polismyndighet med dem begärda undersökningar ochav
utlåtanden däröver. Undersökning för påvisande alkoholpåverkan hosav

misstänks för brott lagen 1951:649person, som mot straff för vissaom
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kroppsbesiktningmedsambandiundersökningså ocktrañkbrott, annan
följa, skallfrihetsstraff kanpå vilketför brott,misstänksden, somav

skyldigheteniBegränsningen attpolisman.på begäranutföras även av
gällainteskallenligtutlåtandenochundersökningarmedtillhandagå ovan

och vadvårdinomhuvudsakligen öppenverksam avserläkare ärför som
förhellerintealkoholpåverkan,rörandeutlåtandeochundersökning

sjukvården.allmännadeninomläkareannan
tandläkarin-allmänna5 §enligttandläkare äranställdtjänstallmänI

tjänsteåliggandenövrigahansmån intei denskyldigstruktionen att,
tillhandagå länssty-däremot,skälsärskilda ärellerhonomhindrar annars

under-begärdademmedpolismyndighetochåklagaredomare,relse, av
däröver.utlåtandenochsökningar

enligt 5 §SocialstyrelsenutfärdarmyndigheterberördaförledningTill
läkaresanvisningarochrådläkarinstruktionenallmänna omtredje stycket
författ-samladsådanNågonundersökningar.olikaförianspråktagande

givit Däremotintedock ännu ut.styrelsenharaktuellt ämneining här
olika delom-påvägledningvissförfattningarantalföreligger ett som ger

ochhälso-förföreskrifterSocialstyrelsensdettagällerråden. Främst
tand-allmännadenIintygavfattandesjukvårdspersonalen m.m.avom

bestämmelsemotsvarande attingendäremotfinns omläkarinstruktionen
förledningtillrådallmännaföreskrifter ochutfärdaskallSocialstyrelsen

brist. Fördetta ärIntygsutredningen attmyndigheter. enberörda anser
bestämmelsergenerellaingafinnssjukvårdspersonal omochövrig hålso-

utlåtandenochundersökningarmeddomstolarbiträdaskyldighet att
däröver.

ochtjänsti allmänsjukvårdspersonalenochhälso-tillhörDen som
sjukvårds-ochhälso-iakttaprincipisakkunnig har attuppträder som

förbestämmelsemotsvarandesekretesslagen. En1 §kap.i 7sekretessen
tillsynsla-i 6 §finnssjukvårdenochhälso-enskildadeninompersonal

8i §bestämmelsemotsvarandefinns1994oktoberldenFr.o.m.gen.
kap.14sjukvården. Iochhälso-inompersonalföråliggandenlagen om

uppgifterhindrarintesekretess attbl.a.docksägs attsekretesslagen2 §
domstol ellertillsakkunnigyttrandeskriftligtellermuntligtilämnas av

På sätt öppnasbrottmål. dettaiförundersökningbedrivermyndighet som
meddomstolartillhandagåsakkunnigutlåtandenmöjligheter att genom

vittnesmål. Dentillgängliga somkan görasintevilkauppgifter, genom
iuppgiftervissalämnaharläkare,sakkunnig, attegenskapi t.ex. enav

inhämtathanuppgifterdemellanskiljamåstesakkunnigutlåtande somett
harhanpatient,uppgifteroch desakkunnig somrollen sammai omsom
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tillgängliga i sin roll behandlande läkare. Läkaren får självklartsom
redovisa för rätten vad han funnit patienten inom uppdragetsom ram.
Undersöker han patienten, måste han därför klargöra syftet med under-
sökningen för denne. Det utlåtande läkaren sedan utfärdar översom
undersökningen får han sända till rätten tillsammans fotografiermed

kan ha tagits på skador, vid misstankesom t.ex. misshandel. Omom
läkaren tidigare haft behandlingskontakt med patienten och dåsamma
fått vissa uppgifter, något denne i förtroendet.ex. lämnat sigsom ut om
själv, bestämmelsenutgör i 7 kap. l § sekretesslagen hinder för läkaren

lämna dessa uppgifteratt tillut rätten patientensutan samtycke.
Om utlåtande har avgivitsett myndighet, tjänsteman ellerav en en an-

är tillhandagå medsatt att yttrande,nan, skallsom enligt 40 kap. 17 §
rättegångsbalken ersättning utgå endast i den mån särskild föreskrift där-

är meddelad. Annan sakkunnig har tillom rätt ersättning för kostnader,
han har haft för fullgörandet uppdraget,som för arbete och tids-samtav

spillan finnerrätten skäligt. En motsvarande bestämmelsesom finns i
24 § förvaltningslagen.

12.3 Vittne

Om vittnen föreskrivs i 36 kap. rättegångsbalken. En del domstolsav en
bevisupptagning är även höra vittne.att Det är med-en person som en
borgerlig skyldighet vittna inför domstol.att Det gäller också den som
tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen. Eftersom det emellertid gäller en
mycket sträng sekretess enligt sekretesslagen för uppgifter inom hälso-
och sjukvården finns det dock vissa inskränkningar i vittnesplikten för
dem tillhör denna personal. Enligt 36 kap. 5som § rättegångsbalken får
bl.a. läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer och
psykoterapeuter och deras biträden höras vittnen något isom om som
denna deras yrkesutövning anförtrotts dem eller ide samband där-som
med erfarit, endast det är medgivet i lag eller den, till förmånom vars
tystnadsplikten gäller, samtycker till det. Utan hinder vad ärsagtsav nu
dessa dock skyldiga vittna i mål angåendepersoner att brott, för vilket
inte föreskrivetär lindrigare straff fängelseän i två år. Sådana brott är

mord, våldtäktt.ex. och narkotikabrott. Det ankommergrovt på rätten
i förekommande fallatt upplysa hälso- och sjukvårdspersonalen om

vilken straffsats år stadgad för det brott i fråga.är tvistemålsom Försom
finns ingen motsvarande undantagsregel. Socialstyrelsen har i allmänna
råd 1991:4 sekretess närmare behandlat frågan sekretess,om vitt-om
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sjukvårdspersonalen.ochhälso-förnesplikt m.m.
pånågotfårinteÄven personalkategoriemauppräknadede yppaom

skyldi-kallelse rättenändådeSekretessregler, ärgällandegrund avav
ställdarättegångenvidvittnesed. Deavläggasig ochinställa attattga
får be-intevilkaochfår besvarasvilkasedanfrågorna avgör somsom

vittneerinrarättegångsbalken ett36 14 §enligt kap.skallRättensvaras.
Vad härbestämmelser. sagtsgällandesanningsplikt och omhansom

för deförvaltningsprocesslagen även25enligt §gällervittnesförhör

förvaltningsdomstolarna.allmänna
Bestämmel-iinställelse rätten.sinersättning förtillharvittne rättEtt

rättegångsbalken,24-25 §§36 kap.väsentligt iifinns allthäromserna
utbetalning1973:261kungörelseniförvaltningsprocesslagen,26i § om

förord-iochdomstol,vidärendeelleri målersättningarvissa m.m.av
till vittnen,medelallmännaersättning1982:805 m.m.ningen avom

reseersättning ochförkostnadernödvändigakanErsättningen resaavse
ellermistad inkomstförersättningtraktamente annanuppehälle samt

tidsspillan.förersättningförlustekonomisk

vittneSakkunnigt12.4

sådantför ärUtmärkande attvittne.sakkunnigt ettiblandtalasDet om
speciell fack-haiakttagelsersina utan attgörakunnatinte hardenne en

behandlasvittnesakkunnigtdockskallsynpunkt etträttsligFrånkunskap.
in-därför intevittne kan vägrasakkunnigt attvittne. Ettvanligtettsom
be-till honomersättningenochvittnesed,skall avläggasig.ställa Han

vittnen,tillmedelallmännaersättningförordningenenligtstäms avom
fakta.sig änÅ uttalaskyldig annatintesidan hanärandra att omm.m.

Jus-svår göra.oftasakkunnig är attvittne ochmellanGränsdragningen
21198283, sid.ämbetsberättelsesiniharJOtitieombudsmannen

för höran-formernagälldeärendeiföljande i fråganuttalat bl.a. ett som
brottmålsrättegång:irättsläkarede av

huvudsaki sägaskansakkunnigvittne och varaSkillnaden mellan ett en
rörandegjortharhaniakttagelserdesigskall uttalavittneföljande. Ett om

intevittnebehöverDäremothändelseförlopp. etttilldragelse eller etten
dramening kanhansenligtvilka slutsatser avsiguttala mansomom

ocherfarenhetssatseruttala sigskallsakkunnig avgeiakttagelserna. En om
utbildning.ellererfarenhetsärskildförutsätteromdömen, som

bevismed-mellanDet gårgränsenavgörasvårtvissa fallikan att varvara
upplysningar ävenoftasakkunigsakkunnig. En omochvittnelen ger
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faktiska iakttagelser han har gjort på grund sin särskilda sakkun-som av
Åskap. andra sidan skulle vissa vittnen inte ha kunnat sina iakttagel-göra

de inte haft särskild fackkunskap. Man brukar i det falletser, om senare
tala sakkunniga vittnen. Sådana vittnen skall i alla avseenden behandlasom

vanliga vittnen.som

12.5 Om ersättning till sakkunnig hälso- och
sjukvårdspersonal

Som Intygsutredningen tidigare redovisat utgår ersättning för utlåtande
myndighet, tjänsteman eller den har till handa medav attsom annars

yttrande endast det särskilt föreskrivet.är Annan sakkunnig be-ärom
rättigad till ersättning för sitt uppdrag 40 kap. 17 § rättegångsbalken och
24 förvaltningsprocesslagen.§ Möjligheterna för domstol atten ge er-
sättning till offentligt anställd hälso- och sjukvårdspersonal anlitassom

sakkunnig begränsas följaktligen nämnda bestämmelser.som Lä-genom
kare och tandläkare i allmän tjänst har tidigare också redovisatssom
skyldighet enligt 5 § allmänna läkarinstruktionen och 5 § allmänna tand-
läkarinstruktionen tillhandagå domstolar medatt undersökningar och ut-
låtanden däröver. För hälso- och sjukvårdspersonal föreligger där-annan

inte någon författningsreglerademot skyldighet motsvarande den för
läkare och tandläkare utlåtanden till domstol. Följandeatt exempelavge
kan åskådliggöranärmare ersättningsfrågan.

domstolEn önskar få frågan vårdnad och i visstumgänge fallettom
närmare utredd med stöd 6 kap. 19 föräldrabalken.§ beslutarRättenav
därför två i allmän tjänstatt verksammautse sakkunniga, barn-som en
psykiater och barnpsykolog, sitt utlåtande i målet.att Barnp-en avge var
sykiatem skyldigär utlåtande till domstolen.att Författningsstöd föravge

ersättning till läkaren finns inte.att utge kanHan därför inte få betalt
för sitt arbete domstolen. Bampsykologen, i och för sigav accepte-som

uppdraget, däremot inteärrat skyldig tillhandagå domstolen medatt
yttranden. kanHan därför tillerkännas ersättning för sitt arbete sinaoch
kostnader.

frågaEn i nämnda exempel i och för sigär förhållandet mellanannan
den anställde och arbetsgivaren. Utför den anställde uppdraget under
arbetstid eller på fritid Skall arbetsgivaren tillerkännas arvodet

Högsta domstolen har i plenimål NJA 1988:59, sid. 329,ett vilket
gällde ersättning för resekostnader för rättsläkare vid inställelse tillen
muntlig förhandling vid tingsrätt, anfört bl.a. följande:en
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§kap 17i 40ersättningsbestämmelsernaåtergivnadeframgårSom nyssav
ochtjänstemanmyndighet,sidan,mellan, å annan,skiljer dessaRB ena

sakkun-sidan,andraåyttrande,medtillhandagå samt, annanär attsattsom
enbartfullgjortssakkunniguppdragetvilkeniform genomnig. Den -

inför ärrättenförhörmuntligtochutlåtandebådeellerutlåtande -genom
tillämpning. Denersättningsbestämmelsernasförbetydelsedäremot utan

vilkenisålunda,sakkunniguppdrag är oavsettutföratjänstenihar attsom
§:nenligtersättningtillberättigad annatinteuppdraget,fullgjortform han

måsteinnebörd,dennaAttdärom.meddelatsföreskriftsärskild somän om
seförarbetenastöd ivinneravseddockså ärordalag,§:nsfölja avanses

5131943515-519 och1934NJA2961926:32 s.SOU samt s.s.
sakkunnigedenförutsättningendenuppenbarligen attvilarRegleringen

såsomuppdragetanledningikostnaderersättning förerhålla avi stället äger
tjänsteförrättning.vid annan

40enligtersättningtillberättigadAnders E ärföljeranfördaAv det att
Sådanföreskrift.särskildföljerdetmåni denendast§ RB17kap. av

inteföljaktligenEAnders ärmeddelats.inteemellertidföreskrift har
lagrum.nämndaenligtersättningtillberättigad

1982,K-beslutJustitiekanslern Jbeslutiutläsasprincip kan ettSamma av
barnpsykiatriskvidöverläkaremål däravseendeC.11, enref. ett en

hörtsdenneersättning, närtillerkäntsfelaktigtvid lasarettmottagning ett
usti-åberopade JDärvidhovrätt.vårdnadsmålisakkunnig ett enavsom

i dettabetydelseläkarinstruktionen. Av samman-allmänna5 §tiekanslern
1249-1993Stockholm nr.iKammarrättenmäl i omhang är även ett

avgivitläkaresakkunnigtillmedelallmännaersättning somvägrad enav
tvångsvård.psykiatrisk1991:1128enligt lagenmåliutlåtande omettett
Regerings-iavgörandehar ävensammanhanget ettiintressevisstEtt
begäranRÅ läkare,gälldeMålet2:63.ref. av1983, somrätten en

påochvisst barnbeträffandeläkarintyg somsocialförvaltningen avgett
målsakkunnig imuntligen hörtsvårdnadshavarebarnets sombegäran av

lagenstödmedbarnetvärdberedande avkammarrättenvid avavom
därvidochvärdbestämmelsersärskilda som1980:621 med ungaavom
skulleyrkandetuppkommerFrågaersättning.yrkande omframställt om
någotEftersomförvaltningsprocesslagen.26 §ellerenligt 24behandlas

läkarenmeddelatsintesakkunnigyttrande avuppdrag att somavge
ersättningtillberättigadläkarenansågskammarrättenellerlänsrätten

bestämmelse.nämndasistenligt
förläkaretillersättningföreskriftersärskildafinnsfallvissaI om

beslutarRättsmedicinalverketexempel ärEtt attutlåtanden.utfärdade
i brott-personutredningsärskild1992:289förordningenenligt 17 § om
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mål, ersättning för arbete och utlägg till den läkarem.m. harom som
förordnats läkarintyg enligt 7att § lagen 1991:2041 särskildavge om
personutredning i brottmål, Ett exempel ärannat rättenattm.m. om
förordnat undersökning enligt denna lag, skall gottgörelse iom som

eller kommuns tjänststatens anställd läkare äger betinga sig för tagande
blodprov ersättning för blodundersökningsamt ävensomav rättenav

bestämd skälig ersättning för undersökning enligt 4 § lagenannan
1958:642 blodundersökning vid utredning faderskap utgåom m.m. av

allmänna medel i ordning stadgas angående ersättningav samma som av
allmänna medel till vittnen. tredjeEtt exempel är skall enligtatt staten
3 § lagen 1988: 1473 undersökning beträffande HIV-smitta i brott-om
mål för kostnaden för undersökningen.svara

läkarlöneavtaletI finns vissaäven bestämmelser ersättning till läkareom
för utfärdade intyg och utlåtanden. Inom för den vårdenöppnaramen
skall läkare särskild ersättning tillhandagåutan allmänheten sådanamed

undersökning grundade utlåtanden och intyg, utfärdas i omedelbarsom
anslutning till undersökningen. sådanaFör utlåtanden intyg,och som
utfärdas läkare på grundval journaler och andra handlingar, fårav av
läkare särskild ersättning uppdragsgivaren.utta Läkare med stödav som

författningar eller andra bestämmelser förordnas utföraav undersök-att
ningar ioch anledning härav utfärda utlåtanden och intyg, får hinderutan

detta avtal uppbära ersättning härför förordnande myndighetav ellerav
den i bestämmelsen. Utfärdande utlåtanden och intyg försom anges av
vilka ersättning utgår skall ske tid ordinarieän arbetstid. Deannan
intyg och utlåtanden för vilka läkare kan uppbära ersättning framgår av

till fogadavtalet förteckning.en
sittI yttrande Socialdepartementetsöver 1992:61Ds Samord-rapport

nade bestämmelser åligganden för hälso och sjukvårdspersonalenom
erinrade Landstingsförbundet bl.a. skyldigheten enligt deattom nuvaran-
de bestämmelserna i 5 allmänna§ läkarinstruktionen för i allmän tjänst
anställda läkare bistå vissa myndigheter medatt dem begärda under-av
sökningar och utlåtanden endast med betydande inskränkningar åtföljs av

rättighet för landsting och kommuner betalt för utförda tjänster.en att ta
Enligt 40 kap. 17 § rättegångsbalken skall ersättning lämnas finnsdetom
särskilda föreskrifter detta. Sådana föreskrifter finns ibland, iblandom
inte, och skälen till den eller den andra lösningenatt valts förefallerena
ofta ganska godtyckliga, framhöll förbundet. Förbundet fann det därför
mycket angeläget med översyn de författningsbestämmelseren av som
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dettaersättningarfördet stöd behövsskulle kunnaeller avsomgeger
offentliga vården.för dentill huvudmännenslag

förslagochövervägandenUtredningens12.6

medinkommatjänsti allmänläkareåläggamyndigheter kan attVissa
allmän-i 5 §huvudregelnEnligtbehöver.myndigheternautlåtanden som

iskyldiganställd läkaretjänst att,i allmänläkarinstruktionen är enna
ellerhindrar honomintetjänsteåliggandenövrigamån hansden annars

åklagare ochdomare,länsstyrelse,tillhandagåskäl däremot,särskilda är
utlåtandenundersökningar ochbegärdademmedpolismyndighet av

möjlig-Någonpersonligen.sig till läkarnariktarBestämmelsendäröver.
landstingen vägradåoch närmastsjukvårdshuvudmännen attförhet

i princip inte.fall finnsi sådanaförfogandetillståläkare att
och motsvarande bestäm-läkarinstruktioneni allmännaBestämmelsen

ochsig till läkareriktar enbarttandläkarinstruktioneni allmännamelse
emellertid inteIntygsutredningen sigtjänst.tandläkare i allmän anser

sjukvården,inom hälso- ochprivatiseringenökandefrån denkunna bortse
dåochrättsvårdande myndigheternaför desvåraredetkanvilken göra

betydelsekanutlåtandenfå in storsärskilt domstolarna att varasom av
påkallad sådana fall.skyndsamhet iregel är ävenSomför beslut.deras

skyldigheten enligt be-dessaintedärför övervägtharUtredningen om
privatpraktiserande läkareomfatta ävenutvidgas tillstämmelser bör att

rättsvårdande lättaremyndigheternaskulle deHärigenomtandläkare.och
Även konkurrensneutralautlåtanden.erforderligafå tillgång tillkunna

StockholmsiLänsstyrelsensocksåDärigenom tordeför detta.skäl talar
LVM-mål föriläkarmottagningartillgång tilldagligönskemållän om

kunnadäröverutlåtandenundersökningarerforderliga ocherhållande av
införsbestämmelseföreslår därförUtredningenbli tillgodosett. att en

undersökningar ochmedbiståskyldighetenden lydelsenmed attatt
och tandläkare.omfatta alla läkareskallutlåtanden

föreslåskäl förfunnit tillräckligainte attdäremotIntygsutredningen har
intesjukvårdspersonalenochtillhör hälso-läkare elleratt somannanen

tvister,familjerättsligagällerdeti vissa fall, närutlåtandenbör t.ex.avge
vilketpatient,varit dennesharellerärgällerdetnär person somen

föreslagit.tingsrättStockholms
allmännaläkarinstruktionen ochi allmännabestämmelserNuvarande

3 §Enligt 8 kap.regeringen.utfärdadetandläkarinstruktionen är av
ochenskildamellanförhållandetföreskrifterskallregeringsformen om
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det allmänna, gäller åligganden för enskilda eller i övrigtsom avser
ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, meddelas

lag. För skyldighet utföra undersökningaratt och utfärdagenom atten
utlåtanden däröver även skall kunna omfatta läkare och tandläkare som
driver verksamhet i privat regi, fordras därför sådan bestämmelseatt en
skrivs in i lag. Intygsutredningen föreslår därför frågan regleras ien att
lagen åligganden för personal inom hälso- och sjukvården.om

Bestämmelserna har i praktiken visat sig svåra tolka i flera hänseen-att
den. Det gäller bl.a. vad skall med begränsningen i skyldig-som avses
heten, läkarens och tandläkarens övriga tjänsteåligganden hindrarom
honom eller särskilda skäl däremot.år Socialstyrelsen har hellerannars
inte utfärdat de allmänna råd till ledning för berörda myndigheter, vilket
har förutsätts i 5 sista§ stycket allmänna läkarinstruktionen. Regeringen
eller myndighet, regeringen bestämmer, Socialstyrelsen, bört.ex.som
därför utfärda de föreskrifter eller allmänna råd tillämpningen,om som

påkallade.är Bestämmelserna behöver språkligtäven omarbetas. Orden
domare och åklagare bör bytas domstolt.ex. och åklagar-ut mot
myndighet i konsekvens med länsstyrelse och polismyndighet.

Ifrågavarande bestämmelse i allmänna låkarinstruktionen har vållatäven
del bekymmer vid den praktiska tillämpningen i kostnadshänseende.en

Frågan är läkare skall ha fårätt ersättning för undersökningarattom en
och utlåtanden, i synnerhet utlåtandena utfärdas efter tjänstetidensom
slut, eller landstinget eller ingen alls skall åtnjuta ersättning. Däremotom
har Intygsutredningen inte erfarit det skulle finnas motsvarande svårig-att

Åheter i fråga eventuella arvoden till tandläkarna. sidanandra tordeom
dessa inte anlitas så ofta i aktuella hänseenden.

40 kap.I 17 § rättegångsbalken sägs har utlåtande avgivitsatt av myn-
dighet, tjänsteman eller är tillhandagå med yttrande,satt attannan, som
skall ersättning utgå endast särskild föreskrift det meddelad.ärom om
Någon föreskrift ersättning finns inte vad gäller utlåtandenom som
utfärdas med stöd 5 § allmänna läkarinstruktionen. innebärDetav att
läkarna inte har och för övrigt interätt, heller landstingen eller annan
offentlig arbetsgivare, till ersättning i sådana fall. innebärDetta dennaatt
verksamhet kan i anspråk dessa får betalt förta utfördautan attresurser
tjänster, ide realiteten ställer sina läkare tilltrots att domstolarnast.ex.
förfogande. Intygsutredningen finnsdet fog för denna ord-att attanser
ning ändras. Det är därvid naturligt arbetsgivarna inteoch läkarna iatt
förekommande fall bestämmelsennär i 5 § allmänna läkarinstruktionen

tillämpligår skall uppbära ersättning för utfört arbete, i synnerhet som
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vila förutsättningen utfärdandet utlåtandenabestämmelsen att avsynes
inom för tjänstskall ske ordinarie arbetstid och denunder ramen som

Övriga tjänsteåligganden kan emellertid medföravederbörande har. att
utfärdas efter Huruvida ersättning tilldessa utlåtanden arbetstiden slut.

utredningens meningläkarna skall utgå i sådana fall enligtär närmast en
fråga mellan arbetsgivaren och läkaren arbetstagare.som

hälso- och sjukvården har det blivit allt vanligareden allmännaInom
Friadebitering utförda tjänster. nyttigheter för myndigheternamed en av

läkarna vid utfärdandetavskaffas allt Konkurrensen mellanmer. av
lika villkor. Intygsutredningen finner därförutlåtanden bör vidare ske

föreslå sjukvårds-det finns tillräckliga skäl bestämmelse attatt att en om
liksom enskilda skall få debiterahuvudmännen, yrkesutövare, rätt att

för därvidvederbörande myndighet kostnaden läkarens arbete. Det är
väsentligt inte utvecklas två olika förfarandet blirdet system, utan attatt
likartat, läkaren anställd eller han haroberoende är om egenav var

arbetsgivaren enskiltverksamhet. Principen bör dock och denattvara
för sina fall arbetsgivareverksamme skall få täckning kostnader. deI en

enligt Intygsutredningens meningansvarig för utlåtandena, kan dettaär
undviker konflikter ibidra till kvalitet på dessa.bättre Man ävenen

enskilda framgår kompletteringspro-kostnadsfrågan med läkare. Som av
positionen regeringens ambitioner199293: 150, bilaga detprop. 4 är

betalningsströmmar inomtydliggöra kostnadsansvar, renodlaatt att
offentligt finansierad verksamhet och stärkt konkurrens skapaatt genom

sådan förändringökad valfrihet för medborgarna. Genom skapasen
förutsättningar enhetlig effektiv uppföljning denför och hela öppnaen av

produktivitetvården i fråga kvalitet, effektivitet och samt resursut-om
nyttjande i stort.

sjukvårdshuvudmännenIntygsutredningens förslag innebär ochatt
enskilt i varje enskilt fall får fakturera, domstol,verksamma t.ex. en

skäligheten isina kostnader domstolen i sin det yrkadeoch prövatur
inte lämpligt frågan ersättningensbeloppet. Utredningen det attanser om

för ersättningen och hurstorlek författningsregleras. Grunderna man
nivå i ordning,praktiskt förfara på lokal kan reglerasskall t.ex.annan

eller överenskommelse.avtalgenom annan
sjukvårdshuvudmännenfråga förhållandet mellanangränsandeEn är

del detarbetsgivare läkarna arbetstagare. läkarnas tordeoch Försomsom
skall påfråga huruvida denna verksamhet skenärmast ansesvara om

arbetsgivaren.ordinarie arbetstid särskild ersättning från Medeller mot
sådanavariera lämpligthänsyn till förhållandena kan torde det attatt vara
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principiella frågor löses lokala avtal mellan arbetsgivare ochgenom
arbetstagare.

Intygsutredningens förslag medför inkomsterökade för landstingens
Pâdel. motsvarande medför förslagetsätt ökade kostnader främst för de

statliga myndigheterna, i månden kostnaderna, i mål vid dom-t.ex. ett
intestol, kan ändradeDen kostnadsfördelningen börtas ut part.av en

kunna beaktas vid förhandlingar det statliga skatteutjämningsbidragetom
till landstingen och de landstingsfria kommunerna.
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skyldighetpatientens13 Om
betala för intyg ochatt

utlåtanden

13.1 Allmänt

tidsåtgång,utlåtanden innebär inte bara arbete ochutfärda intyg ochAtt
för vilka regelsin medför kostnadervilket i ytterststoratur som sam-

intygberättigat behovSamtidigt finns det klartharhället ettatt avsvara.
både patienter behöver deti många fall. gällerutlåtandenoch Det som

myndigheter eller andrafaktiskt förhållande ochtill styrkande ettav
förekommaprövning visst ärende. torde knappastför Det attettavorgan

utlåtandeintyg ellerpatient myndighet begäreller ett ett utan atten en
patient önskar intygförekommaskäl för det. lär dockha Det ettatt en

i ärendetill stöd för ansökanutlåtande för säkerhets skulleller ettett en
till fast det kanskemyndighet sänder in det denna,ochhos senareen

intyginvandrarverkintevisar sig det behövdes. Statens t.ex. attatt anser
samband medönskemål från asylsökande,utfärdas efter den utansom

juridiska ombud börpatientensdenne ochsjukdom, bör bekostas attav
myndighethar begärt.för intyg denne Närför kostnaden ensomsvara

påregel grundatutlåtande dettaintyg eller ärbegär ettett ensom
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bestämmelse i författning, dvs. myndigheten behöver intyget elleren
utlåtandet för kunna fullgöra vissa åligganden eller för kunnaatt att

enskild framställning.pröva Oberoende orsaken medför förfarandeten av
kostnader. Frågan avgiftsbeläggning vissa intyg utlåtan-ochstora om av

den bör därför Utgångspunktenövervägas. måste dock bestäm-attvara
intemelserna utformas på sådant syftet med intygensätt ochett att ut-

låtandena förfelas.

13.2 Utredningens överväganden förslagoch

kan finnas fleraDet skäl till framställning intyg ellerett ett ut-en om
låtande. enskilde kanDen begära detta antingen självmant intres-egetav

eller efter anmodan myndighet eller för prövningett annatse av en organ
visst ärende. falletdet kan det författningsregleratIettav senare vara

eller i övrigt nödvändig förutsättning för ibeslut ärende.ett etten
Intygsutredningen ihar avsnittet 12 redogjort förnärmare skyldigheten

för läkare och tandläkare bistå vissa myndigheter med undersökningaratt
och utlåtanden däröver och sina förslag i anslutning härtill, bl.a. om
ersättning i sådana fall.

10 5. allmännaAv § läkarinstruktionen framgår chefsöverläkareatt en
skall för den varit intagen sjukhus avgiftsfritt påattansvara som
begäran får intyg orsaken till intagningen, tiden för intagningenom om
och för utskrivning. sig härDet rör enkla intyg utfärda-närmast därom

bara har konstatera faktiska förhållanden, vilket inte kräver någonattren
arbetsinsats.större Intygsutredningen utfärdandet sådanaattanser av

intyg får del vården och sådana intygutgöra därför ävenattanses en av
fortsättningeni utfärdasbör avgiftsfritt.

10 § patientjoumallagen 1985:562I de kategoriersägs hälso-att av
och sjukvârdspersonalen enligt 9 § lag skyldiga föraär attsom samma

patientjoumal skall på begäran patienten utfärda intygetten av om
värden. bestämmelseDenna gäller dessutom inte bara idem ärsom
allmän tjänst dem enskiltäven sittutövar yrke. dessa fallI sägsutan som
inget eventuella avgifter. Så länge det bara frågaär enkeltettom om
intygande patienten genomgått viss behandling, närmareatt utanom en
analys och bedömning, tiden för denna, har Intygsutredningen intesamt
funnit skäl för denna intyg skall avgiftsbelagda, inte minstatt typ av vara
med hänsyn till motsvarande intyg inom den slutna vården enligt 10 §att

allmänna läkarinstruktionen skall utfärdas avgiftsfritt. Enligt vad
utredningen inhämtat praxis växlande vadär betalning för intygavser
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tordeoftastslagdettaintygpatientjoumallagen, ävenenligt 10 § om av
patientbe-underskrivasintyg normalt ettsådant kanavgiftsfria. Ettvara

falletbörDettapatientavgiftem.därför täckasbörKostnadensök. varaav
frånbegäranföranleddintygframställningen ärett av enoavsett omom

inte.ellermyndigheten
läkarinstruk-allmännalOenligt §gällervadmedkonsekvensI som

Intygsutredningenföreslåranförts attvadmed stödochtionen som nuav
det slagintygbestämmelseförs inpatientjoumallagen atti l0 § avomen

avgiftsfritt.utfärdasskallhär avsessom
kortareönskarinte barapatientemellertid hända ettkan attDet en

inne-utlåtandeförhållandenfaktiska ettvissaintyg utan somsnarareom
l0 §s:in lydelseTillomdömen ochvärderingar,håller synesprognos.

tillförarbetenautlåtanden. Avsådanaomfattaintepatientjoumallagen
undersök-uppgifterdeskall lämnasi intygetframgår docklagen att om

patienten be-för detbehövsbehandlingenochvårdenningen, avsom
IntygsutredningendettordeDärmed närmaständamålet.gärda somavses

skrivas underofta intekanutlåtandenSådanautlåtande.med ettmenar
arbeteomfattandekrävakandeeftersompatientbesök, ettsedvanligtett

uppfattningutredningensenligtdärföranspråk. äri Detläng tidtarsom
inomsådant utlåtandeskall ha rätt ettpatient attskäligtinte att en

fall landsting ochdessa börpatientavgiften. Iför den gängseramen
sjukvårdslagen 1982:763 kunnaochhälso-26 §stödmedkommuner av

be-kunnaprivata yrkesutövarebörGivetvis ävenavgifter.besluta om
utlåtanden.sådanaförersättningsigtinga



.gásâzmsms a A
mmáücázxâzmåáâsâsøaggaszlaims vsäâçüabtwun
zgsia gyiflåüs aøwørâw :rawniazáâm m: na

:$3§I§z33.fgvss2423:512

.f:;å§5äg;x‘.:x:v—2:r‘:..2:if’s~:z§:;¢:s-114:. ;änI
ååå;k.$e:t°.t S2,¥;VEm.Ag

i

AgaäJSF
åimäáa:gzøzrzsç2gçV,

;tâiå §c::m;3:13: i§2
,Vsak:då



167

14 europeiskaDen

gemenskapen

14.1 Allmänt

europeiskai den gemenskapenSverige medlemsskap EG;har sökt
till Sverigeleda tidigast år 1995 blirvilket kanEuropaunionen, EU, att

genomgående i följandeIntygsutredningen använder det be-medlem.
sammanslutning.teckningen för dennaEG

betecknas1957 kan grundlag.Romfördraget från år EG:s Detsom
den s.k.Genom vitboken från år 1985reglerari hela verksamheten.stort

förår 1987 har plan upprättats den inre marknaden,och enhetsakten en
rörlighetfripreciserats. mellan medlems-varvid fyra friheter De avser

År 1989 EGför tjänster, kapital och arbetskraft. antogstaterna envaror,
genomförande vadsocial stadga. lade förgrundenDär ett somavman

återspeglarbrukar sociala dimensionen. Denbetecknas den ensom
sociala förhållan-förbättradeförena ekonomisk tillväxt medsträvan att

det avtal slötsSverigeden. till medlemskap för bl.a. går överVägen som
ekono-i Maastricht 1993 fastareär samarbete inom ett gemensamtettom

EES-avtalet.EFTA-ländema,miskt samarbetsområde mellan ochEG

14.2 EG-direktiv

föreskriver hur med-Romfördraget inte stiftar lagarmedger EGatt som
Sådana frågor liggersjukvård.sin hälso- ochlemsstaterna skall sköta

förpliktasdärför intekanutanför MedlemsstaternaEG:s kompetens. att
har EG:ssjukvård visst dettaorganisera Trotssin hälso- och sätt.ett
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betydelse för hälso- och sjukvården ökat i medlemsländerna. Detta sam-
manhänger inte minst med de krav har indirekt betydelse försom en
hälso- sjukvården.och Som exempel kan offentlignämnas upphandling,
Standardisering och ökad rörlighet nationsgränsema.över på-Denen
gående EG-integrationen kommer också bl.a. påverka innehållet i deatt
utbildningslinjer hälso- sjukvårdspersonalenoch genomgår ochsom
behörighetsreglema. Generellt krävs högskoleutbildning ärsett att en
minst treårig.

förutsättningarna för förverkligaEn friaden rörligheten överattav
för olikagränserna yrkesutövare ömsesidigtär erkännande exami-ett av

minst gäller inomInte detta hälso- sjukvårdsområdet.och Därför harna.
utfärdatEG generellt direktiv, huvudsyftetdär är examensbevisett att ett
i hemlandet tillträde till reglerat yrke, behörighetävenett attsom ger ger

yrket iutöva EG-land. Därtill kommer vissa kompletterandeett annat
direktiv. Läkarområdet regleras direktiv, erkännandedirektivtre ettav
och samordningsdirektiv från år 1975 direktiv utbildningett samt ett om
för allmänpraktiserande läkare från är 1986. Erkännandedirektivethandlar

ömsesidigt erkännande utbildnings- och examensbevisett samtom av
andra behörighetsbevis. direktiven preciserasI vilka handlingar isom
varje land medför självständigträtt verka läkare. bevisDessaatt som
måste övriga medlemsländer erkänna och rättsverkningarge samma som
de bevisen. Ett EG-land skyldigt varjeär läkare frånatt ett annategna ge
EG-land tillåtelse begäran läkarverksamhet där.utöva Enatt egen
förutsättning givetvis läkarenär har godkänt behörighetsbevis.att ett
Tillstånd skall vederbörande myndighet i landet inom månader,treges av
från det läkaren företett relevanta handlingar. myndighetenNäratt ut-
färdar sådant tillstånd får myndigheten inte ställa särskilda krav,ett upp

färdigheter i landets språk eller kunskaper dess sjukvårdslag-t.ex. om om
stiftning. finns det i direktivetDäremot bestämmelse att mottagar-en om
landet skall möjligt förgöra det läkaren få informationönskadatt om

ukvårds- sociallagstiftningenoch och läkares skyldigheter. Vida-om en
skall medlemsstaterna försorgdra läkaren förvärvar nödvändigaattre om

språkkunskaper. Direktiven för tandläkare uppbyggda påär sättsamma
för läkare.som

14.3 EES-avtalet

För underlätta för och förvärvsverksamhetutövaatt att upptapersoner
anställda eller självständigt förvärvsverksamma skallsom som personer
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för ömsesi-nödvändiga åtgärdernavidta deavtalsslutandede ettparterna
behörighetsbevis.utbildnings- och andradigt erkännande examens-,av

någrainte förekommai skall detför bestämmelserna avtaletInom ramen
elleri EG-medlemsstat EFTA-inskränkningar för medborgarna enen

territorium.sig vilken helst dessafritt etablera statersstat att avsom
i länder-vederbörande medborgaredels ärFörutsättningarna är ettatt av

utbildning där. och med EES-genomgått sin Idennedels ock attna,
ukvårdsper-hälso- ochläkare ochmåste Sverigeavtalet acceptera annan

minimi-uppfyller EG:sde harsonal från 19 stater, somen examenom
sittvederbörandeauktorisationen godkänts har rätt utövakrav. Sedan att

i Sverige.yrke
möjligt ställa några andraföljaktligen inteblirMed EES-avtalet det att

författ-beträffande språk ellervadkompetenskrav än sagts, t.ex.som nu
Sådanaomfattas EG-direktiven.pä yrkesutövareningskunskap, de avsom

omfattasintebeträffande dembli aktuellakan däremotkrav avsom
följer intesitt i Sverige dockyrketillavtalet. Med utövarätten attatt
fall inteanställning de läkarehär.garanterad Ivederbörande är enen

i fortsättningendetverksamhet ankommer ävenbedriva privatattavser
anställ-för vissbör krävasarbetsgivare bedöma vadpå varje att ensom

får inte högreutlänningen dockdärvid ställsning. De krav varasom
på de medborgarna.de ställsän egnasom

i nordiskt land gällergodkännandeinte haryrkesutövareFör ettsom
enskilt fall beslutari varjeSocialstyrelsenför närvarande generellt att

förpraktik erfordrasutbildning ochkompletterandedels vilken somom
svenska kompetens-defärdigheterna skallkunskaperna och motsvaraatt

språ-i svenskaförfatttningar ochi svenskavilka kunskaperkraven, dels

tillsynsenhet i Stock-regionalaSocialstyrelsensnödvändiga.ket ärsom
sjuk-ochutländska hälso-EES-frågoma rörande denförholm ansvarar

värdspersonalen.
nordisktisjukvårdspersonal med godkännandeochhälso-För ett annat
1981 årsvad beslutadesföljdefanns regleringland genomsomavsomen

förvissa yrkesgruppergodkännandenordiska överenskommelse avom
denGrundtankensjukvården.hälso- ochinom bl.a.verksamhet attvar

efternordiska ländernai delegitimation för yrketförvärvat ett avsom
i övriga ländernagodkännande demotsvarandefåansökan skulle kunna

Överenskom-tjänstgöring.utbildning ellerkompletterandekravutan
omfattadenordiskt land.i Denför medborgareendastmelsen gällde ett

godkännande ifåttutbildning ochigenombåde gåttdem ettensom
stödnordiskt land medauktorisation ifåttnordiskt och demland ettsom
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utbildning från utomnordiskt land. Med hänsyn till EES-avtaletett harav
dock överenskommelsen och är 1993översetts överens-ersatts av en ny
kommelse. byggerDen i huvudsak på den gamla. Bestämmelsernanya
i den gamla, mindre förmånliga för nordiska yrkesutövare änsom var

bort.motsvarande bestämmelser i EES-avtalet, har tagits Bestämmelser
förmånligare har bibehållits. Detsamma gäller beträffande be-som var

stämmelser yrkesgrupper eller situationer inte finns reglerade iom som
EES-avtalet.

14.4 Gällande bestämmelser

Behörig yrkeutöva läkare eller tandläkare enligt 6 lagenatt är §som
1984:542 behörighet yrke inom hälso- och sjukvårdenutövaattom

den har legitimation för yrket eller särskilt förordnatsm.m. som attsom
yrket. färutöva Dock endast den har legitimation läkare ellersom som

tandläkare yrkesmässigt bedriva enskild läkar- eller tandläkarverksamhet.
läkare,En på inom riket enskilt läkaryrket,utövaatt ortsom avser en

skall enligt 7 § allmänna läkarinstruktionen 1963:341 tvâ veckorsenast
efter det han började sin verksamhet skriftligen anmäla detta till Social-
styrelsen. Sådan anmälan skall också göras verksamheten upphör ellerom
flyttas till lokal.annan

tandläkare,En på inom riket enskilt utöva tand-att ortsom avser en
läkaryrket, skall enligt 7 § allmänna tandläkarinstruktionen 1963:666
innan han börjar sin verksamhet skriftliggöra anmälan till den allmänna
försäkringskassa inom område tandvården skall bedrivas tillsamtvars
Socialstyrelsen. Sådan anmälan skall också göras verksamhetenom
upphör eller flyttas till lokal.annan

sjuksköterskaEn på inom riket enskilt utöva uk-att ortsom avser en
sköterskeyrket meddelande sjukvård i hemmen eller pågenom av egen
mottagning skall enligt 4 reglementet§ 1957:656 för sjuksköterskor

två veckor efter det verksamheten påbörjats skriftligensenast anmäla
detta till Socialstyrelsen. Upphör sjuksköterskan med sin yrkesverksam-
het, skall även detta skriftligen anmälas till Socialstyrelsen.

barnmorskaEn på inom riket enskilt barn-utövaatt ortsom avser en
morskeyrket skall enligt 5 § reglementet 1955:592 för barnmorskor

två efterveckor det verksamheten påbörjats skriftligensenast anmälaatt
detta till Socialstyrelsen. Om barnmorskan upphör med sin verksamhet,
skall detta skriftligenäven tillanmälas Socialstyrelsen.

Enligt 5 § patientjournallagen 1985:562 skall joumalhandlingarde
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inom skrivna på språ-hälso- och sjukvården svenskaupprättassom vara
får enligtket. Regeringen eller den myndighet bestämmerregeringensom

18 från§ lag meddela föreskrifter bestämmelsen iundantagsamma om
5

Enligt 3 förordningen 1985:796 bemyndiganden för§ med S0-vissa

cialstyrelsen meddela föreskrifter styrelsen meddela före-skallatt m.m.
skrifter från föreskriften i patientjoumallagenundantag 5 § attom en
joumalhandling inom sjukvårdenhälso- och skallupprättassom vara
skriven på språket. Socialstyrelsen i föreskrifter och allmännasvenska har
råd till patientjournallagen utfärdat föreskrifterSOSFS 1993:20 om

från språket i patientjournaler.undantag svenska
föreskrivs i 10 språket bl.a. följande.avsnittetDär om

erhållitl. efter utbildning utomlands kompetensbevis enligtDen som
1984:545bestämmelserna i § förordningen behörighet17 utövaattom

förasjukvården får journalyrke inom hälso- och danska ellerpåm.m.
dennorska. Vad gäller också efter utbildning utomlandssagts somnu

förordnandeefter särskilt Socialstyrelsen ellersitt yrkeutövar ett av av
bemyndigat härtill.myndighet styrelsensom
utomnordisk utbildninggrund erhållit Socialstyrelsens2. Den som av

barnmorska, läkare föraförordnande yrke eller tandläkare fårutövaatt som
i denpatientjournal språk svenska utsträckning och detpå än påannatett
efteri förordnandet. Den utomnordisk utbildningspråk somsom anges

sjukvårdeninom och grund förordnandeyrke hälso-utövar ett ettav som
Socialstyrelsenbemyndigande från fårmeddelats med stöd utöverettav -

föra journalpunkt 1 påvad under engelska.enangessom -
tjänst kommunalläkare iEn läkare, uppehåller i Finland somsom en

distrikt får läkaryrket iintill riksgränsen och anledningdenna utövaett av
distrikt patientjournal finska, hanangränsande i Sverige, får föra på omen

inte kan det svenska.pågöra
Om for främmande språk saknasdet visst medicinskt uttryck4. ett en

lämplig uttrycket användas.motsvarande beteckning svenskapå får

Vidare framgår författningen till EES-avtaletdet hänsynmedatt omav
på språkblir nödvändigt tillåta journal förs änäven ettatt annatatt en
fall särskildkommer Socialstyrelsen från till meddelafallsagts, attovan

dispens.
ömsesidigtpromemorian 1992:34 Införande erkän-I Ds EES-rättav -

sjukvårdennande kompetensbevis för verksamhet inom hälso- ochav
genomgångvilken utarbetad inom Socialdepartementet, harär enm.m. ,

ömsesi-reglerargjorts de direktiv, vilka inom ochär EGantagnaav som
och kompetens-digt utbildnings- och examensbevis andraerkännande av



172 europeiska gemenskapenDen

bevis. jämförelse har gjortsEn med motsvarande reglering iäven svensk
lagstiftning. promemorian förslaglades vissa fram.I Förslagen ledde till
förordningen 1993:1662 iändring förordningen 1984:545om om
behörighet yrke inom hälso- sjukvårdenochutövaatt m.m.

17-25 §§ förordningen bl.a.I där angivna personalkategorier,attanges
läkare, sjuksköterskortandläkare, och barnmorskor, sinhart.ex. som

utbildning från EES-land Sverige, skall på ansökan få legiti-änett annat
mation här i landet sådantde har utbildnings-, ellerettom examens-

behörighetsbevis för yrket i EES-avtalet. 28I § sägsannat attsom anges
ansökan kompetensbevis behörigheteller enligt 17-26 §§ skall görasom
hos Socialstyrelsen. Styrelsen skall till den sökande får de upplys-attse
ningar svenska författningar nödvändiga förär yrket.utövaattom som

SocialstyrelsenOm det behövs skall erbjuda den sökande möjlighetäven
inhämta språket.kunskaper i svenskaatt
propositionen 199293:83 vissa behörighetsfrågorI inom hälso-om
sjukvårdenoch bl.a. sid. 22 enligt praxis inomsägs EGattm.m. anses

tillräckliga språkkunskaper något ligger i den enskilde yrkes-vara som
yrkesansvar, särskilt för verksamhet inom vårdsektom.utövarens detOm

visar sig yrkesutövare har gjort sig skyldig till fel eller försummel-att en
i yrkesutövningen beroende på bristande språkkunskaper eller kunska-se

i landets lagstiftning bli föremålkan han för disciplinära åtgärderper
eller i allvarliga fall få sin legitimation återkallad. dockFör dagen är

sådant formellträttsläget krav på språk lagstiftningskunskapelleratt ett
ställasinte får villkor för godkännande enligt direktiven. Avettsom

propositionen framgår sid. 28 frågan språkkunskaper fåräven att om
lösas praktiskt i varje enskilt fall. Tillsynsmyndigheten och andra myn-
digheter måste dock ha garantier för patientjournaler skrivna påäratt
svenska eller besläktat nordiskt språk. Patientjournallagens prin-annat
cipiella språkkrav alltsåbör finnas kvar.

14.5 Gällande bestämmelser för utfárdande intygav
och utlåtanden inom EG

Enligt direktiven Intygsutredningen vidbör utformningen sina förslagav
beakta behovet anpassning till motsvaranden regler inom EG. Utred-av
ningen har därför haft såväl muntliga skriftliga kontakter med Sven-som
ska delegationen vid de europeiska igemenskapema Bryssel.

Därvid framkommithar det inom inte finns några direktivEG elleratt
rekommendationer inom hälso- sjukvården frågoroch dettarsom upp av



173gemenskapeneuropeiskaDen

heltfallerfrågorSådanabehandla.Intygsutredningen harslag attsom
sålundastriderförslagUtredningenslagstiftningen.nationellainom den

utfärdat.EGrekommendationerdirektiv ellernågrainte mot som

övervägandenUtredningens14.6

nationellasinsigförbunditEES-avtaletSverige har att anpassagenom
i allti sinbyggerDennamed EES-rätten.i enlighet turlagstiftning

berördaföljaktligeninnebärgällande EG-rätt. Detta attpåväsentligt
i Sverige.sitt yrkebehöriga utövaskallläkare attutländska även anses

rörlighetenfaktiskainledningsvis denIntygsutredningen konstaterar att
dettavarit liten. Oaktatvisserligen harhittillsinom EGläkarebland

ändå kommerutländska läkareberedd atti Sverigemåste attvaraman
språketi svenskakunskaperi landethärverksammaha utanrätt att vara

hand tordeförstabeakta.dem Iåliggervilka detförfattningar,och de att
i andra handpraktik,vederbörande öppnarfrågablidet att egenenom

innebärtjänst.eller allmän Dettai enskildanställdblirdenne teore-att
på flertalutlåtandenochintygskrivas ut-skulle kunna etttiskt detatt

variera.kommaskulle kunnautformningderas attspråk ochländska att
vård ochvidutlåtandenintyg ochsådanaskullefalletblevdettaOm

olika värdinrätt-tillspridaskommapatient kunnabehandling attav en
sjukvårdspersonalen.för hälso- ochtolkningssvårighetervållaningar och
försämrades.patientsäkerhetentillledai sinkundeDetta atttur

detSocialdepartementetpromemorian konstaterarnämnda attförutIden
joumalhandlingarföreskrifterfinnspatientjoumallageni att somom

på svenskaskrivnaskallsjukvårdenochhälso-inomupprättas vara
från före-dennaundantagmedgemöjligheterfinnsspråket. lagenI att

Socialstyrelsenutfärdatsharundantagföreskrifterskrift. Sådana avom
ipatientjoumallagenändring1985:28. Någondåvarande SOSFS av

SocialdepartementetbedömdeEES-avtaletanledningmeddessa delar av
rättslägetfinner inteIntygsutredningen58.sid.behövdes attdärför inte

råd ochallmännautfärdatSocialstyrelsenmedi ochförändrats att nya
1993:20.SOSFSföreskrifter

siktei första handföreskrifterråd ochallmännaSocialstyrelsens tar
utbildningsjukvården efterochinom hälso-tjänstgörpersonalden som

utomnordiskefterpersonaldengrannländernanordiskai de samt som
inom hälso-visst yrkeförordnande utövaerhållit styrelsensutbildning att
inteEES-avtalet närma-omfattashar desjukvården.och Däremot avsom

Socialsty-förordnandesärskiltNågotSocialstyrelsen.behandlats avavre
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relsen inteär aktuellt för dem. I och med någon har utbildningatt en
uppfyller minimikravEG:s och auktorisationen blivit godkänd, harsom

vederbörande rätt sittutöva yrke i Sverige. Socialstyrelsenatt har endast
uttalat styrelsen i varje enskilt fallatt kommer hänsyn till nödvän-att ta
digheten medge dispens från kravetatt journal skall föras påatt en
svenska språket. Intygsutredningen förutsätter sådana dispenser inteatt
kommer i sådan omfattning patienternasatt säkerhet kanatt äventy-ges
ras.

Intygsutredningen det emellertid viktig uppgift för sjuk-ser som en
vårdshuvudmännen och andra arbetsgivare beakta sittatt gentemotansvar
patienterna det gällernär bedöma vilka kvalifikationeratt skallsom
erfordras för viss tjänst. dessa fallI torde det inte strida EES-en mot
avtalet arbetsgivaren för anställning kräver läkaren kan såom atten
mycket svenska han kan skriva journaler, inklusive intygatt och utlåtan-
den, pâ svenska och även samtala med patienterna och övrig berörd
personal. Denna torde också tillkommarätt arbetsgivaren vid tillsättning

viss tjänst, även vederbörande har erhållit dispens från Social-av en om
styrelsen från kravet föra patientjournaler på svenska språket.att
Däremot skulle problem kunna uppstå utländsk läkare öppnarom en egen
praktik. liggerDet emellertid i läkarens intresse i falleget att, vart om
han vill ha svenska patienter, förvissa sig han har erforderligaattom
kunskaper i såväl svenska språket de författningar, vilka han har attsom
iaktta. Så länge det dock finns generellt krav i lag på journalerett attsom
skall skrivas på svenska språket, läkarenär skyldig till dettaatt attse
krav uppfylls. Eftersom intyg och utlåtanden inomupprättas hälso-som

sjukvårdenoch är del joumalen, skall även dessa skrivnaen av vara
svenska språket. hindrarDet i föroch sig inte dessa dessutom kanatt

avfattade på främmande språk.ettvara



175

Kostnadsmässiga15

konsekvenser av

förslagutredningens

syftarbetänkandeifram dettaläggerIntygsutredningenförslagDe som
ochhälso-utlåtandenintyg ochdekvalitetenförbättratill somatt

rättssäker-Objektivitet,yrkesutövningen.utfärdarisjukvårdspersonalen
intressenterservice till deochsakkunskappårimliga kravhet somsamt

utgångspunkter.viktigavaritdärvidområdet harinomfinns
till någraledaknappastförslag tordeochsynpunkterIntygsutredningens

smidigaremedföradessaflerabordekostnader.ökade Tvärtom enav
föregående lagti detUtredningen harkostnader.handläggning och lägre

intygsskrivning av-ivägledningochutbildningförslag bättrefram om
på in-kvalitetenförbättratillinte barasyftar.3.snittet 11.5 Dessa att

detbl.a.intygsutfärdarna närförarbetetunderlättatilläven attutantygen
till detmed hänsynrelevantauppgifter ärvilkagäller avgöraatt som
tillockså ledaförslag börintyg begärs. Dessa attvilketändamål för ett

blir mindre.informationytterligarebehovmottagarnas av
sjukvårdspersona-hälso- ochfall begränsaflagrantaMöjligheten iatt

utlåtanden börochutfärda intygyrkesutövningenimöjligheterlens att
företesutlåtandenintyg ochföljd defå tillindirektdirekt och att som

intedärmedochkvalitethögreblirorganisationermyndigheter ochför av
beslut.felaktigaochmerarbeteonödigtförorsakar

till bl.a.patienteruppgiftsskyldighetförslagIntygsutredningens att om
offentlig ellerivårdenoberoendeskall gällaförsäkringskassor gesomav

enligtärendenbedömningförunderlagtill bättreregi syftarprivat ett av
inteförslagkostnadsökning dettabörNågonförsäkring.allmänlagen om

leda till.
iutlåtandeintyg ellersig ettbehövamyndighet ettettEn ansersom

skälig ersätt-förslag erläggaIntygsutredningensenligtskallvisst ärende
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ning för detta. kan medföraDet ökade kostnader för de statliga myndig-
heterna och socialnämndema, iden mån kostnaderna, i mål vidt.ex. ett
domstol, inte återkrävaskan Samtidigt medför förslaget ökadepart.av en
inkomster för landstingens del. ändradeDen kostnadsfördelningen bör
dock kunna beaktas i samband med det statliga skatteutjämningsbidraget
till landstingen och de landstingsfria kommunerna.

Vad Intygsutredningen anfört blanketter och anvisningar syftarom
också till underlätta arbetet med intyg och utlåtanden. övrigt innehål-Iatt
ler betänkandet i huvudsak förtydliganden vad gäller redan i dag.av som

Intygsutredningen finner sålunda dess förslag och synpunkter inteatt
bör leda till ökade kostnader totalt för samhället tillsett utan snarare
lägre kostnader.
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Författningskommentar16

föråliggandeniändring lagentillFörslag lag omom

sjukvårdenhälso- ochpersonal inom

utfärdaroch sjukvårdenhälso-yrkesverksamhet inom§ Den i sin5 ettsom
detvård skall utformahälsotillstånd ellerutlåtande någonsellerintyg ett om

noggrannhetochmed omsorg.
yrkesverksamhetsjukvårdspersonalen får i sintillhör hälso- ochDen som

själv ellerhonom någonutlåtandeellerutfärda intyginte rörettett som
omständighetfinnsdet övrigt någonnärstående eller i ärhonom somom

opartiskhet.hansförtroendet tillrubbaägnad att

uppfattning vadIntygsutredningenskonsekvens medstycket. IFörsta om
styckeutlåtanden bör dettaintyg ochmed begreppenskall avsessom

intygbådedärframgår vad sägsså det klartutformas attatt avsersom
utlåtanden.och

intygjävstyckeSyftet med detta ärAndra stycket. attatt garanteraom
sjukvårds-ochtillhör hälso-någonutfärdasutlåtandenoch somavsom

Bestämmelseninnehåll. ärtill sittoch opartiskaobjektivapersonalen är
sjukvår-ochenskilda hälso-denoffentligatillämplig såväl inom den som
särskildfinns någonsituationer då dettäcka allaavseddden. Den är att

för utfärdaren. Denförtroendetrubbaomständighet ägnadär att somsom
skallhonom,jävomständighet, kan utgöratillkänner motantassomen

tillkänna.självmant detge

hans övriga tjänste-skyldigtandläkare inteeller§ läkare10 En är att, oma
biståskäl däremot,särskildaellerhindrar honomåligganden är enannars

polismyndighetåklagarmyndighetellersocialnämnd, domstol,länsstyrelse,
Undersökningutlåtanden däröver.undersökningarochdem begärdamed av

för brottmisstänksalkoholpåverkan hospåvisandeför person, somenav
kroppsbesiktningochtrafikbrott,strajfför vissa1951:649lagenmot om

följa, skall utförasfängelse kanvilketbrott,misstänks för påden, somav
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läkare begäranpä polisman.ävenav av en
Den i första stycket begränsningeniangivna skyldigheten bistå medatt

undersökningaroch utlåtanden skall inte gälla för läkare allmäni tjänst som
verksam huvudsakligenär inom vård och vadöppen undersökning ochavser

utlåtanden rörande alkoholpáverkan inte heller för läkare inom denannan
allmänna .vukvården

För undersökningar och utlåtanden enligt första stycket skall ersättning
betalas till arbetsgivaren eller, läkaren eller tandläkaren enskiltärom
verksam, till denne med skäligt belopp.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddelasom
föreskrifter till ledning förnärmare berörda myndigheter läkares ochom

tandläkares anlitande för olika undersökningar.

stycket.Första Bestämmelsen i huvudsakär överförd från 5 § allmänna
läkarinstruktionen och 5 § allmänna tandläkarinstruktionen, vilka paragra-
fer föreslås bli upphävda. I till vad i dag gäller föreslåsmotsats docksom

även läkare och tandläkareatt är enskilt verksamma skall skyl-som vara
diga tillhandagå rättsvårdande myndigheteratt med erforderliga läkarun-
dersökningar och utlåtanden däröver. förutsättsDetta ske i yrkesutövning-

Ibland kan det dock finnas tjänsteåligganden, eller läkaren elleren. om
tandläkaren ensampraktiker,är andra skäl integör han omedel-attsom
bart kan fullgöra sin skyldighet. kanDet gälla operationer ellert.ex.
andra för patient betydelsefulla värdâtgärder, måste prioriteras.en som

innebärDet sjukvården måste planeras så, finnsatt det erforderligatt
personal kan bistå myndigheterna med begärda utlåtanden. Vid miss-som
tanke brott lagen straff för vissa trañkbrottmot det tillräckligtärom om
med begäran framställs polisman.att Skyldigheten omfattaren av en
undersökningar och utlåtanden däröver. Däremot har läkare eller tand-en
läkare enligt denna bestämmelse ingen skyldighet till ifrågava-att attse
rande myndigheter får intygäven och upplysningar olika slag inteav som
har samband med begärd undersökning.en

Länsstyrelsen har bl.a. behov läkarundersökningar och läkarutlåtan-av
den däröver i enlighet med vad följer 10 § lagen 1988:870som av om
värd missbrukare i vissa fall. Ifrågavarande utredningar åvilar fr.o.m.av

juliden 1 1994 socialnämnden. Följaktligen bör socialnämnden få en
motsvarande erhållarätt erforderliga undersökningaratt och utlåtanden
däröver.

Andra stycket. Denna bestämmelse nuvarande 5 § andramotsvarar
stycket allmännna läkarinstruktionen.

Tredje stycket. gällandeI bestämmelser finns ingen föreskrift attom



179Författningskommentar

utfärdadeundersökningar ochföretagnavidersättning skall lämnas
skälig ersättningföreslagitIntygsutredningen harutlåtanden däröver. att

begäraavsnittet 12 förordati rättenUtredningen harutgå.skall attatt
ochinom hälso-utförts anställdaför prestationerersättning som av

rättegångs-40 17 §arbetsgivaren. kap.Avtillkommasjukvården skall

myndighet, tjänstemanavgivitsutlåtande harframgårbalken att avom
ersättningskalltillhandagå med yttrande,eller är attsattsomannan,

meddelad. Utred-föreskrift däromsärskild äri månendast denlämnas
demföreskrift. omfattar ävensådan Dennaföreslår därförningen somen

fallfrånersättning fårskälig avgörasVad ärenskilt verksamma.är som
begärtmyndighetdengivetvis skeBetalning skalltill fall. ettsomav

utlåtande.
anvisningar finns redanråd ochbestämmelseFjärde stycket. En nuom

eftersom detbetydelsefulla,Sådanaläkarinstruktionen. äri allmänna5 §
tolkas.bestämmelser skallgällandeosäkerhet hurvissi råderdag omen

änd-viss redaktionelldock meddärför finnas kvar,Bestämmelsen bör

nng.

ochhälso-eller förordningföljer lagvad är11 § Utöver avsom annars
skyldig lämnasjukvårdspersonalen utatt

sjukvärdsinrättning,pähuruvida någon vistasuppgift om upp-enom
polismyn-äklagarmyndighet,domstol,särskilt fall begärsgiften i ett av en

skattemyndighet,kronofogdemyndighetellerdighet,
rättsmedicinsk undersökning,behövs föruppgift ensom

sociala och medi-rättsligarad förSocialstyrelsens vissauppgift som
för verksamhet,behöver sincinska frågor

stude-avskiljaärendebehövs för prövninguppgift attett enomavsom
högskoleutbildning,rande från

lämplighet haprövning någonsVägverket behöver föruppgift attavsom
traktorkort,körkort eller

försäkringskassa ellerallmänbegäranpäuppgift viss avpersonom en
betydelse för tillämpningenförhållande,Riksförsäkringsverket är avsomom

försäkring.allmän1962:381lagen omav

följer ellerlagvadpunkt.11 helt Utöver§ är avsom annarsnyen
skyldig lämnasjukvårdspersonalenochförordning skall hälso- attvara

försäkringskassatill allmänenskild på begäranuppgifterut personom en
förbetydelseförhållande,Riksförsäkringsverket äreller som avom

nämnda lag9 §försäkring. 20 kap.Iallmäntillämpningen lagen omav
myndigheterstatliga och kommunalaför bl.a.skyldighet attfinns en
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lämna allmän försäkringskassa och Riksförsäkringsverket motsvarande
uppgifter. Den ökande privatiseringen inom hälso- sjukvårdenoch kan
emellertid försäkringskassomagöra inte får del sådana uppgifteratt av

betydelseär för deras bedömning hälsotillståndet hosstorsom av av en
viss behovet sjukskrivning och eventuella rehabiliterings-samtperson av
åtgärder Ifrågavarande bestämmelse i lagen allmän försäkringm.m. om
bör därför kompletteras. Eftersom det uppgiftsskyldighetär gälleren som
all hälso- och sjukvårdpersonal, bör sådan komplettering skeen genom

bestämmelse i lagen åligganden för inompersonal hälso- ochen om
sjukvården.

utlämnandeEtt uppgifter skall ske först föreliggerdetnär begäranav en
från försäkringskassa eller Riksförsäkringsverket och vissen avse namn-
given Det gäller uppgifter inom hälso- och sjukvården kanperson. som

mycket integritetskänsliga för den enskilde och har starktvara ettsom
sekretesskydd. Försäkringskassan Riksförsäkringsverketoch bör därför

behovetpröva önskade uppgifter, innan dessa begärs och intenoga av
heller kräva fler uppgifter än vad nödvändigt.är inteDet baraärsom
läkare psykologer, sjukgymnaster,även kuratorer m.fl.utan kan hasom
tillgång till värdefull information.

Förslag till lag ändring i lagen disciplinpåföljdom om
sjukvårdenshälso- ochpå områdem.m.

hälso-1 § Denna lag gäller och sjukvárdspersonali deras yrkesutövning
inom hälso- och sjukvården. lagenI bestämmelserges om

disciplinpdflfiljd,
återkallelse legitimation, återkallelse behörighet utövaav attav annan

yrke inom hälso- och sjukvården och begränsning behörighet förskri-attav
narkotiska och alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit förbudva samt
utfärda intyg och utlåtanden patient,att om en
förfarandeti ärenden ochi 1som avses

Andra stycket. föreslåsHär tillägg innebörden Hälso- ochett attav
sjukvårdens ansvarsnämnd skall kunna utfärda förbud i vissa fall för den

tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen utfärda intyg eller utlåtan-attsom
den patient.om en

9 § Om läkare eller tandläkare missbrukar sin behörighet förskrivaatten
narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk far dennasprit,
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ellerdrasockså infårBehörigheteneller begränsas.behörighet dras in
det.själv begärtandläkarenellerläkarenbegränsas om

åsidosätterallvarligt.gukvårdspersonalenochhälso-tillhörOm den som
patientutlåtandeellerutfärdande intygvidhonomvad åligger enomavsom

handlingar.sådanautfärdadelvis,helt ellerförbjudas,får han att

varjeläkarinstruktionenallmännaenligt 3 § 4åliggerstycket.Andra Det
vidsitt yrke,enskilt utövartjänst eller atti allmänsig han årläkare, vare

ochsynnerligiaktta samvets-utlåtandenochintygutfärdandet omsorgav
Socialstyrel-föreskrifterdeefterrättelsetillsigställagrannhet somsamt
tandläkarna.förfinnsbestämmelse ävenmotsvarandemeddelat. Ensen

förmeddelatSocialstyrelsen1981:25 harSOSFSföreskrifterSådana
samvetsgrannhetochSynnerligsjukvårdspersonalen.ochhälso- omsorg

intygutfärdarsjukvårdspersonalochhålso-allgälla förgivetvisbör som
utlåtanden.och

flerafinnshänseendeni dessabristerallvarligaförekommerfall detdeI
tredje ochenligt 5 §SocialstyrelsenskallSålundasanktionsmöjligheter.

sjukvårdensochhälso-disciplinpåföljdlagenfjärde styckena m. m.om
ifråga-disciplinpåföljdvilkendenåtal,tillanmälan motområde göra om

förbegått brottyrkesutövningen haiförmisstänktskäligenär attsätts
intygande.regel gällaihärtorde osantföreskrivet. Detfängelsevilket är

förutsättningarnafinnerärendeanhängigti däransvarsnämndenOm ett
anmäl-fullgöralag33enligt §nämndenskallåtal föreligga,för samma

ningsskyldigheten.
ansvarsnämndenkanutlåtandenintyg ochbrister iallvarligaVid andra

stycketförsta7 §stödmedantingenomständigheternaefterallt av
grundlegitimationvederbörandesåterkalladisciplinpåföljdslagen av

första§stöd 4medelleryrketutövningenvidoskicklighet avavgrov
varning ellerformidisciplinpåföljdutdelalag enstycket enavsamma

erinran.
kanskicklig läkareÖvrigtideslegitimeringtillMed hänsyn att enaven

avseddalltid fårintedisciplinpåföljderåtgärd ochdrastiskvälvara en
möjlighetervederbörandesbegränsaansvarsnämnden kunnaeffekt, bör

begränsningutlåtanden. Dennaochintygutfärdayrkesutövningeniatt
ellerintygslagvissapartiell ochellergenerellskall kunna avavsevara

åliggervadåsidosätterallvarligtnågonendast när somutlåtanden. Det är
utlåtandenellerintygutfardandevidyrkesutövningen enomihonom av

det,medgerförhållandenaNärtillämpas.skallbestämmelsenpatient som
avseenden. Dettai dessaåterfå full rättansökaneftervederbörandebör

disciplinpåföljdslagen.ll §framgår av
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förbudEtt utfärda intyg eller utlåtanden får giltighetatt före skyldighet
utfärda sådana handlingar,att enligt 10 § patientjoumallagen.t.ex.

Om intyg eller utlåtande utfärdasett förbud fårtrots ett mottagaren
bedöma från fall till fall det skall godtas. Något formellt hinderom mot

handling detta slag åberopasatt finns inte. Om någonen av trots ett
förbud ändå utfärdar intyg eller utlåtande börett det givetvis prövas
särskilt och normalt inte godtas.settnoga

10 § Om det finns sannolika skål för misstanke sådant missbrukom som
i 9 § första stycket, får den aktuella behörigheten dras ellerin be-avses

till dess frågan indragningengränsas eller begränsningen behörig-om av
heten har slutligt. Detsamma skallprövats gälla det finns sannolika skälom
för någon allvarligt har åsidosatt vadatt 9 §i andra stycket.som avses

Beslut enligt första stycket gäller högsti månader. Om det finns sar-sex
skilda skäl får beslutets giltighet förlängas med ytterligare högst måna-sex
der.

I paragrafen bör möjlighetäven till interimistiskt förbud utfärdages att
intyg eller utlåtanden patient. I awaktan på ärende kanatt ettom en av-

slutligt,göras vilket kan lång tid, kan det motiveratta åtgärderattvara
vidtas omedelbart för hindra utfärdandet ytterligare intygatt och ut-av
låtanden. sådantEtt förbud bör gälla omedelbart. Huruvida tidigare
utfärdade sådana handlingar inte åberopatsännu vid myndighetersom
eller andra skall fårgodtas bestämmas från fall till fall beroendeorgan
på omständigheterna, i princip sätt gäller intyg och ut-samma som
låtanden utfärdats efter meddelat förbud.ettsom

11 § Har legitimation återkallats eller har behörighet förskrivaen atten
narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk dragitssprit ellerin
begrånsats, skall legitimation respektive behörighet meddelasen ny när
förhållandena medger det.

Även förbud enligt 9 § andra stycket skall upphävasett förhållandenanär
medger det.

Andra stycket. konsekvensI med vad gäller beträffande andra be-som
hörighetsinskränkande åtgärder bör det finnas möjlighet hävaatt ett
förbud för den tillhör hålso- och sjukvårdspersonalen utfärdasom att
intyg eller utlåtanden. förhållandenaNär motiverat ingripandeettsom
inte längre föreligger bör därför vederbörande åter kunna få utfärda intyg
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och utlåtanden. visa återigenyrkesutövaren han kanDet är skall attsom
anförtros uppgifterde förbudet omfattar.som

tillFörslag lag ändring i begravningslagenom
1990: l 144

4 kap.
2 § Vid dödsfall Sverige skall bevisi dödsfallet dödsbevis och intygom

dödsorsaken utfärdas dröjsmål.utanom
och skall utfärdas läkare.Beviset intyget av

stycket. jäv föreslagitsAndra bestämmelse har bli införd i 5En §om
inomstycket lagen åligganden för personal hälso- sjukvår-andra ochom

för den tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen vid utfårdandeden som av
motsvarande bestämmelseintyg och utlåtanden. Eftersom i kap. 24 §

förslaget,andra stycket begravningslagen omfattas utgå.kan denav

1991:1128itill lag ändring lagenFörslag om om

psykiatrisk tvångsvård

omedelbarutfärdas endast anslutning§ Vårdintyg får i till undersökning-5
4 §uttalande enligtskall,Det förutsättningarna förutöver ett omen.

redogörelseinnehållatvångsvård patienten, för den psykiska stör-enav
och upphov till vårdbehovet.ningen de omständigheteri övrigt som ger

Den läkare har till det kom-utfärdat vårdintyget skall att snarastsom se
till för tvångsvårdden sjukvårdsinråttning där frågan intagningmer om

skall prövas.

bestämmelse föreslagits andrajäv har bli 5 § stycket lagenEn infördom
åligganden för till-inom sjukvården denför personal hälso- ochom som

vid utfárdande utlåtanden. Eftersomhör denna personal intyg ochav
psykiatrisk tvångs-nuvarande bestämmelser i 5 § andra stycket lagen om

vård omfattas Nuvarandeförslaget kan upphävas.nämnda styckeav
tredje blirstycke därmed andra stycket.
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Förslag till lag ändring i patientjournallagenom

1985:562

10 § enligt 9Den § skyldig anföra patientjournal skall begäranpdarsom
patienten utfärda intyg eller utlåtande vården. Intyg orsaken tillav om om

vården tiden denna skall utfärdas avgiftvritt.samt

patientEn har behov olika intyg utlåtandenoch i många sammanhang.av
behov varierar från individDetta till individ och det ändamål för vilket

efterfrågas.de nuvarande lydelsen paragrafenDen kan så,tolkas attav
det bara fråga intyg erhållenär vård. förarbetenaAv till patient-om om
journallagen framgår dock det gäller intyg såväl undersökningatt om

vård och behandling. framgåbör paragrafensDetta lydelse.som av
Eftersom bestämmelsen omfattar undersökningaräven och bedömningar

kan omfattning, intestörre det bara fråga intygär utansom vara av om
utlåtanden i bemärkelseäven den Intygsutredningen lägger i ordet.som
framgårDetta den föreslagna lydelsen. skyldigDen föraär attav nu som

patientjournal enligt 9 § patientjournallagen bör dock inte skyldigen vara
vid begäran intyg eller utlåtanden undersöka patienten. Detatt nyttom

ankommer den undersökande själv bedöma behovet detta.att av
Skyldigheten utfärda intyg eller utlåtande vården gäller bara vidatt ett om

framställning patienten själv ställföreträdareeller för denne.en av
innefattarIntyg endast uppgift viss vård tiden för dennasamtsom om

bör utfärdas avgiftsfritt. bestämmelseEn detta har tagits in i dennaom
paragraf. förSkälen sådan ordning har utvecklats inärmare denen
allmänna motiveringen.

Om ansvarsnämnden meddelat förbudläkare utfärda intygt.ex. atten
eller utlåtanden patient, måste patienten på sättom en samma som-
gäller vid deslegitimering eller i händelse avliditläkare ellerattav en
upphört med sin verksamhet sig tillvända läkare viden annan samma-
enhet eller utomstående förläkare intyg utlåtande.elleratt ut ett etten

sådan kontakt bör kunnaEn underlättas patienten begär fåatt att utav en
kopia sin journal från läkaren eller den ansvarig förärav som annars
joumalen.

Om någon 9med stöd § andra stycket disciplinpåföljdslagen med-av
delats förbud, helt eller delvis, utfärda intyg eller utlåtanden gälleratt
givetvis inte skyldigheten enligt 10 patientjournallagen§ utfärdaatt
sådana handlingar.
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Förslag till förordning allmännaändring iom
läkarinstruktionen 1963:341

den hansanställd läkare mån övriga5 § I allmän slqldig itjänst år att,
särskilda skäl däremot,tjänsteåligganden hindra honom eller eljest äro

polismyndighet medlänsstyrelse, domare, åklagare ochtillhandagå av
Undersökning förbegärda undersökningar och utlåtanden däröver.dem

misstänkes för brottalkoholpåverkan hospåvisande motav person, som
trafikbrott, undersökninglagen strafi‘ för ock ivissa så sam-annanom

frihets-kroppsbesiktning den, misstänkes för brott, varåband med å som
polisman.skall utföras jämväl begäranstrafl kan följa, på av

tillhandagåstadgade begränsningeni skyldighetenförsta stycketDen i att
gällautlåtanden skall för läkare verk-med undersökningar och ärsom

och undersökning ochvård såvitthuvudsakligen inom öppen avsersam
heller för läkare denrörande alkoholpåverkan inomutlåtande annan

sjukvården.allmänna
utfärdarmyndigheter socialstyrelsen råd ochTill för berördaledning an-

olikaianspråktagande för undersökningar.läkaresvisningar om

i dennabestämmelserna paragraf föreslås blitillMed hänsyn över-att
inomför personalåligganden sjukvårdenförda till hälso- ochlagen om

paragraf upphävas.kan denna

i allmännaändringförordningtillFörslag om

1963:666tandläkarinstruktionen

den hansi mån§ allmän anställd tandläkare skyldig5 I tjänst år att,
särskilda skäl där-tjänsteåliggandenövriga hindra honom eller eljest äro

och polismyndighet medtillhandagå länsstyrelse, domare, åklagareemot,
dem begärda undersökningar och däröver.utlåtandenav

paragraf föreslås blitillMed hänsyn bestämmelserna i denna över-att
hälso- sjukvårdenförda till åligganden inom ochlagen för personalom

paragrafkan denna upphävas.

8 |4~O77-1
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Förslag till förordning ändring i förordningenom
1984:545 behörighet inomutöva yrke hälso- ochattom

sjukvården m.m.

30 § Om yrkesutövare med svensk legitimation eller behörigheten annan
i I 7-26 §§ har motsvarande utbildnings-,även ellersom avses examens-

behörighetsbevis EES-landi och yrkesutövaren här landetiannat ett annat
döms för brott i yrkesutövning,sin
meddelas disciplinpáföljd med anledning yrkesutövning,sinav
får legitimationsin áterkallad,
får sin förskriva läkemedel eller alkohol inskränkt,rätt elleratt
fär förbud utfärda intyg eller utlåtande patient,att om en

skall Socialstyrelsen underrätta den behöriga hälso- och sjukvdrdsmyndig-
heten deti andra landet åtgärden och skälen för åtgärden.om om

begäranPå behörig hälso- och .Vukvárdsmyndigheti EES-av en ett annat
land, skall Socialstyrelsen inom månader lämna de upplysningarsom kantre
behövas för prövning behörigheti fallvisstettav

stycket.Första Idag kan den tillhör hålso- och ukvårdspersonalensom
få sin förskrivarätt läkemedel eller alkohol inskränkt. Intygsutred-att
ningen föreslår Hålso- och sjukvårdens ansvarsnämnd får förbjudaatt
den tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen, helt eller delvis, attsom
utfärda intyg eller utlåtanden patient, han därvid allvarligtom en om
åsidosatt vad åligger ihonom yrkesutövningen. 30 förordningenI §som

behörighet inomyrke hälso- sjukvårdenutöva och finnsattom m.m.
föreskrifter Socialstyrelsen i vissa fall skall underrätta den be-attom
höriga hälso- sjukvårdsmyndighetenoch i EES-land sådanaett annat om
åtgärder föroch skälen dessa. enlighet härmed föreslårI utredningenom

30 § kompletteras med punkt 5 förbud utfärda intygatt atten som avser
utlåtanden.eller
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sakkunnigaAv Marie Jönsson

Angående förbud utfärda intygatt

intyg skriftlig handling varigenomEtt någon intygarär visst för-etten
hållande, ofta i syfte någon bevisa någonting. intyg kanEttatt annan

skriftligt vittnesmål.sägas utfärda sådanAtt handling till-ettvara en
kommer inte viss yrkeskår och kräver allmänt inte viss kompe-setten

sak det i vissaEn bestämmelser föreskrivasär kantens. att attannan
intyg skall någon med viss angiven kompetensnärmare t.ex.avges av
specialistkompetens i psykiatri. i principDet är harmottagaren attsom

vilket intygetvärde skall tillmätas.avgöra Uttryckssättet någon äratt
behörig skriva intyg eller innehar särskild rätt detgöraatt atten
leder därför tanken fel. Alla har intyga förhållandenrätt de haratt som
kännedom de områdetär eller sättoavsett experter annatom om
har kännedom vissadem. fall föreliggerI dessutom skyldighet attom en
utfärda intyg.ett

finns många faktorer påverkarDet värdet intyg. intygEttettsom av
utfärdat någon har kunskaper inom visst område kanstora ettav som
medföra intyget tillmätes värde.större gäller sjukintyg,Dettaatt ett t.ex.

intygandedär någon viss sjukdomhar tillförlitligtårattom mera om
bedömningen gjorts specialist på det område inom vilket diagnosenav en

Åställd intygar gjortsär denän läkare. andra sidan kanom enav annan
opartiskhet trovärdighet ifrågasättasoch det intygnär gäller till förmån
för någon närstående till intygsskrivaren.ärsom

Ibland har det nödvändigt ställa särskilda krav intyg föransetts att
vissa ändamål. områden intygetkan gälla där förDet kunna tillmätasatt
något värde skrivet någon vissbör med kompetens på området.vara av
Så fallet föreskrivetdet läkarintyg erfordras.är när är Föratt ett att
intyget skall kunna tillmätas något värde för det ändamål det är avsett
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någon behörigerfordras då det läkaryrket harär utövaäratt att somsom
utfärdat i åtnjutande förmåndet. kan fråga kommaDet attvara om av en

också visa till-såsom sjukpenning eller förtidspension för att attmen
kvalifikationer hälsotillståndet för vidräckliga gäller handenvad är t.ex.

ändamålkörkortstillstånd. vissa kravenansökan är ännuFör merom
1991:1128 psykiatriskdetaljerade. fråga vårdintyg enligt lagenI omom

intyget utfärdattvångsvård sålunda, förutom skallkrävs att vara av en
på särskild undersökning, intelegitimerad läkare, det bygger äratt en

utfärdat någon närstående jävigfyra och det inteäldre dagarän äratt av
inte uppfyller angivna får dettill intyget intyget kravden Omsom avser.

för tvångsintagning.inte läggas till grund en
inom sjukvårdenutlåtande utfärdade personal hälso- ochochIntyg av

såväl rättsli-i bevishänseende konsekvenser,kan det användsnär stora
därför viktigt intygen utfärdas medekonomiska. Det är att om-ga som

utformar intygen påfall intygsskrivaren intenoggrannhet. deoch Isorg
beivras. enligt gällande bestämmelserangivet kanbör detta Dettasättnu

första intygan-ordning, i hand föri straffrättsligske osantgenom ansvar
intygsutfärdandet inte brottslig gäming ändockfallde. de ärI en men

fara förnoggrannhet och ochinte uppfyller påkraven utgöromsorg en
disciplinpåföljd bli fall legitimeradaktuell. depatientsäkerheten kan I en

intygsutfärdandet vidmissköterallvarligtutfärdare t.ex. attgenom upp-
legitima-uppgifterna kan återkallelsetillfällen medrepade slarva även av

ofta svårt visa någon medvetetdockifråga. ärtionen komma Det att att
i intyg eller utlåtande åsidosätter sinauppgifter ellerfelaktigalämnar ett

inneburitpraktiken har det sällsyntvid utfärdandet. det äråligganden I att
intygandetill förställtsnågon inom hälso- och sjukvården osantatt svars

återkallelse legitimationen har skett.eller att av
införas.möjlighet ingripa skallföreslårUtredaren ytterligare attatt en

skall möjlighetoch sjukvårdens ansvarsnämnd HSANHälso- attges
ukvårdspersonalendelvis, tillhör hälso- ochellerförbjuda, helt den som
vid utfärdandeåliggerallvarligt åsidosätter vad honomoch avsomsom

handlingar.sådanautlåtande utfärdaintyg eller att
effektivtmöjligheterfinnssjälvfallet angeläget detärDet att ettatt

gällande föreskrifter ochignoreraringripa intygsutfärdaresätt mot som
till för viktigagrund beslut.utfärdade intyg läggs Förhindra dematt av

intyg utlåtande skall kunna med-för någon utfärda ochförbud attatt ett
legitimationvid återkallelsepåbör det dock sättdelas som avsamma

inteåligganden elleråsidosätter sinavisas utfärdaren medvetetkunna att
verkligen visas tordetill fall detta kanförmåga dem. deleva Ihar att upp
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förlegitimationen ocksååterkallelseförutsättningar förofta varaav
tillmedförbud skulle, hänsynmöjlighet beslutahanden. En att om

begränsad betydelse.i praktiken få mycketsannoliktbeviskraven, en
identifiera områdendedärför bättreEnligt min mening det vägär atten

intygsutfärdare och därdåligaoseriösa eller ärmeddär problemen stora
intygsutfärdarensinnehåll ochpå intygen, derasformulera kravhögre

opartiskhetenifrån med intyg därproblemkompetens. kommaFör att
bestämmelsevidare kunnaifrågasättas skulle övervägaskan somen

sjukvårdennågon inom hälso- ochi de fallföreskrivergenerellt att
sådani intyget.närstående, detta skall Enutfärdar intyg angesom en
inomför personalåliggandenlämpligen i lagenbestämmelse tas om

sjukvården.hälso- och
fördelenbristfälliga intyg har denmedåtgärda problemenDenna våg att

Skyldighetuppstår.utfärda intyg inteskyldighetkonflikt med attattatt
1985:562.patientjoumallagenenligt 10 §föreligger bl.a.utfärda intyg

patien-föra journal på begäranskyldigstadgas den ärDär attatt avsom
skyldig utfärdanågonvården. Omintyg ärskall lämna attten somom

iställetfrågoruppkommer delintyg förbjuds detgöra t.ex. vem somen
fråga hurbekostnad. ärEnutfärda intyget ochskall enannanvems

utlåtande frånintyg ellervill begäradomstol skall närgöra ett enman
tillgodose begäran ärenda kandenläkare kanske år sommensomsom

med denskall skeytterligare fråga vadförbjuden det. ärEngöraatt som
utfärda intyg.förbudbryter attmot ettsom

försäkrings-i ärende hosfinns problemområden där det årdeEtt av
föreskrivaskunnai de sammanhangenförmåner. skulleDetkassan om

specialist inom detläkarintygerfordrasförtidspensioneringfört.ex. att av
försäkringskassan rätthänför sig till ellerdiagnosenområde att gessom

föreskrivasocksåskulle kunnautfärdar intyget. Detanvisa läkareatt som
Sådananärstående. bestäm-någonutfärdadeinte fårintygenatt avvara

l9962:381 allmänin i lagenlämpligen kunnamelser skulle tas om
Även härasylärenden.Invandrarverketsområdeförsäkring. ärEtt annat

specia-intyg frånmöjlighet krävaverketlämpligtdet attatt enengevore
kravMotsvarandeintygsutfärdande läkare.få anvisalist eller att

vikt intygen harområden där detandra ärställasintygen kan attav
till ändamålet.anpassadeviss kvalitet eller ären

understrykasmåste ocksådet sammanhangethär mottagarensI ansvar
till grundskall läggasintygbedöma deför kritiskt granska ochatt som

uppgifter iinte godtarbaraviktigtför beslut. Det är att mottagarenett
upplys-kompletterandeinvid kräverbehovintyg utlåtandenoch utan
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ningar. det gäller försäkringskassornasNär arbete kan det inämnas att
kompletteringspropositionen 199394:prop. 150 föreslås ytterligare 300
halvtidsanstållda förtroendeläkare. Förtroendeläkarna skall utifrån det
medicinska underlag försäkringskassans handläggare harsom samman-
ställt göra bedömning vilken komplettering nödvändigärt.ex.en av som
för medicinskaden utredningen skall bli fullständig.att

Av sakkunniga Kerstin Sjöberg

hälso-Av och ukvårdslagens 26HSL § framgår patienternaav fåratt
vårdavgifter enligt grunder landstinget eller kommunen be-tas ut som

istämmer, den mån inte särskilt föreskrivet.är det gällerNärannat
intyg finns sådan föreskrift iendast allmänna låkarinstruktionen där det
stadgas den varit intagen på sjukhus avgiftsfritt på begäranatt skallsom
få intyg orsaken till intagningen, tiden för intagningen och förom om
utskrivning. bestämmelseEn motsvarande innebörd föreslås utreda-av av

införas i patientjoumallagen och gälla alla skyldiga föraärren attsom
patientjoumal. Utredaren framlägger i övrigt inte några författningsför-
slag skulle ytterligare reglera sjukvårdshuvudmännens frihetsom att
fastställa patientavgifter. Något stöd för detta finnsgöra heller inte iatt
direktiven för utredningen. Att utredaren ändå uttalar sig sjukvårds-om
huvudnännens hantering patientavgifter finner jag därför olämpligt.av
Jag därmed område Om patientens skyldighetatt ettanser attsom
erlägga avgifter för intyg och utlåtanden avsnitt 13 inte borde ha
behandlats Intygsutredningen. någotDetta sjukvårdshuvud-ärav som

imännen, enlighet med HSL, har beslutaatt om.

Av sakkunnige Claes Tollin

Undertecknad instämmer inte i utredarens förslag ansvarsnämn-attom
den fåskall rätt meddela förbud, helt eller delvis, för hälso- ochatt
sjukvårdspersonal i yrkesutövningen utfärda intyg utlåtanden.ochatt

denDet är har intygets innehållpröva försäkringskassor,t.ex.attsom
invandrarverket, bostadsförmedling, försäkringsbolag etc. har attsom
bedöma värdet intyget på vilketoch det skallsätt kunna användas.av

Socialstyrelsen har idag föreskrifterredan intygavseende hur skall
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utfärdas råd sjukskrivningoch allmänna och rehabilitering hälso-om som
sjukvårdspersonaloch har tillämpa.att

förbättrat och aktivt samarbete mellan SocialstyrelsenEtt och berörda
myndigheter effektoch kan få god i fråga.allmänt dennarentorgan en

KarlssonAv Per-Oveexperten

föreslår under avsnitt 11.5.5 sanktionerUtredaren Om Hälso- ochatt
sjukvårdens ansvarsnämnd skall få förbjuda läkare helt ellerrätt att atten
delvis utfärda intyg utlåtanden.få och delar utredarens bedömningJag

det nödvändiga i någon form införa regler det möjligtgöratt attom som
hindra läkare och allvarligt åsidosatt de reglerupprepaten som som

vid utfärdandet intyggäller och utlåtanden. vill dock förordaJagav en
ordning sjukvårdensHälso- och ansvarsnämnd får dennaän attannan

uppgift.
utfärda intyg och utlåtanden förtroendeuppgift varjeAtt är en som

verksam fått i sambandläkare med han eller hon har förordnatsatt att
utföra läkaryrket. litet fåtal läkare missbrukar detta förtroende vilketEtt
får allvarliga konsekvenser. kan detta missbruk få be-Personer genom
tydande ersättningar från exempelvis socialförsäkringen intede ärsom
berättigade sikt riskerar förtroendettill. På för övriga läkareäven att

därför viktigt tillrättaskadas. komma med detta problem.Det är att
läkare och allvarligt åsidosatt för utfärdaNär reglernaupprepat atten

utlåtande för exempelvis förtidspension enligt min uppfattning idetär
första hand förtroendefråga mellan försäkringskassaberörd och läka-en

Även full bevisning i dessa fall svår uppnå bör försäk-är attren. om
ringskassan på bristande förtroende vidta någon formgrund kunnaav av
åtgärd. föreslår försäkringskassans styrelse helt ellerJag rättatt attges en
delvis för begränsad tid inte godta intyg utlåtanden frånoch ochen

förslagsvisberörd läkare. beslut bör sedan kunnaDetta överprövas av
kammarrätten.

folketrygd finns,den norska lagen utredaren också berört,I om som
inskränkaredan sådan regel med möjlighet verkningarna intygatt aven

från viss På enligt min uppfattning,läkare. motsvarande skulle,sätten
liknande införas i försäkring för-regel kunna lagen allmän meden om

slagsvis följande lydelse:
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Ifall där läkare har oförsvarlig eller regelstridig utfär-praxis viden en
dande ochintyg utlåtanden förhållandeni gäller tillrätt ersätt-av som

från denningar allmänna försäkringen, kan försäkringskassans styrelse
bestämma helt eller delvis inte ersättningar på grundval intygatt utge av
och utlåtanden läkaren fråga.iav

Samma regel skulle också kunna gälla läkare inte inom rimlig tidsom
lämnar uppgift viss till försäkringskassanut ärom en person som av
betydelse för tillämpningen lagen allmän försäkring.av om

Av SchöldströmJanexperten

Möjligheten inom och yrkesrollen muntligen eller skriftligenatt utom
sinuttala uppfattning sakförhållanden delär yttrandefriheten.om en av
också del i principenDet är den fria bevisföringen. därförDet ären om

onaturligt problemet förbjudaangreppssätt söka hälso- ochett att
sjukvårdspersonal uttala sig i intygsform. stället framföralltI bordeatt
beslutsmyndighetema inom socialförsäkringen tillerkännas ökade möjlig-
heter till breddning kvalitetsförbättringoch beslutsunderlaget ettsamtav
Ökat för kvalitetssäkring den beslutsprocessen.ansvar av egna

Med denna utgångspunkt kan jag inte ställa mig förslagetbakom att
HSAN skall möjlighet förbjuda den tillhör hälso- sjukvårds-ochges som
personalen utfärda intyg. Inte heller kan den föreslagna sanktionenatt
förväntas bli särskilt effektiv eftersom förfarandedet den träffaattavser

avsiktligadet intygandet i syfte oriktigt tillskansa någonattosanna en-
förmån redan omfattas såväl straff- disciplinsanktion ochnu av som-
dessutom oftast torde förgrund delegitimation. Hittillsvarandevara
svårigheter påtala oriktiga intyg såhar uteslutande påberottatt gott som
bevissvårigheter, något förslaget intet råder bot på. Legitima-sättsom
tionsinstitutet bör slutligen också fortsättningsvis innebära den legiti-att
merade yrkesutövaren förtjänar allmänhetens och myndigheternas tillit i
skilda avseenden. Förslaget urholkar innebörden legitimationen ochav
splittrar påyrkesrollen inte förekommer isätt andra länder.ett som

Hälso- och sjukvårdspersonal utfärdar mycket antal intyg ochett stort
utlåtanden i de skilda sammanhang. uppställaAtt generell jävs-mest en
regel innebärande förbund utfärda intyg angående närstående m.fl.att
har jag inte funnit bärande skäl för. inte ovanligtDet hälso-är ochatt
sjukvårdspersonal har vårdrelation till såväl anhöriga nära vänneren som
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för någotinte finnas sakliga skälsituationer torde deti flestaoch de
föreslag-dentill analys konsekvensernaintygsförbud. Något försök avav

måstesammanhang detgjorts. Liksom i andraheller interegeln harna
bakgrundenbevisvärdetintygetåvila pröva motattmottagaren avav

släkt-skyldighet i intygomständigheter.bland sådana En attannat ange
införas. kandärför i ställetomständigheter bör Detliknandeskap och

socialförsäkringen,inomspeciallagstiftning,attiockså övervägas t.ex.
särskildaekonomisk förmån, intebetydandeavseendeintyg utanattange

anhörigintyget utfärdatför besluttill grund ärskäl kan läggas avom
m.fl.

VikenhemAv Janexperten

sjukpenningAngående intyg för

1962:381tredje stycket lagen3 7lydelse kap. §Enligt nuvarande av
till detdet finns skälförsäkringskassanförsäkring får närallmänom

arbetsförmågan.nedsättningför styrkakräva läkarintyg attatt avges
Riksförsäkringsverkets2 första stycketenligt §sådant åliggande skallEtt

huvud-i sjukpenningärendenkontrollföreskrifter 1988:2RFFS somom
efter sjukanmälningsdagen.sjundeden dagenfrån och medregel gälla

sjuklön.1991:1047finns i lagenbestämmelseMotsvarande om
första handsjuksköterskor, iinteUtredningen har ävenövervägt om

sjukskriv-utfärda intyg förskulle kunnadistriktssköterskor, rätt attges
sjukskrivning inteintyg förutfärdandening. Under åberopande att avav

medicinsk konsulta-delisolerad åtgärdfår utan en av ensomses som en
införaförtillräckliga skälinte funnitutredningen docktion har att en

sjukvården läkareinom hälso- och änför andra yrkesgruppersådan rätt
tandläkare.och

.
inte fårsjukskrivaåtgärdenuppfattningen attdelarJag att somses

rehabilite-iviktig ochdenåtgärd. bör utgöraisolerad Tvärtom, enen
måsteSjukskrivningsinstrumentetdel.integreradringsprocessen väl

gäller för-då detmed omdöme sättanvändas t.ex.gott somsamma
till patienter.i förhållande Närandra åtgärdermediciner ochskrivning av

sjukskrivan-viktigt deni gradsjukskrivning det högreändet gäller är att
och arbets-patientens, levnads-försäkrades,dendjup kunskapde har om

uppgivna och konstate-relaterariktigt kunnaför påbetingelser sättettatt
graden arbets-för bedömaarbetsuppgifterna, allttillrade attsymptom av
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förmåga.
flestade fallI det naturligtär sjukskrivning idag sker iatt som sam-

band med läkarbesök. finnsDet dock situationermängd då det skulleen
naturligare ukskrivningen skedde yrkesföreträda-attvara genom annan

försorg. yrkesgrupper liggerDe tillnärmast hands sjukgym-ärres som
psykologer, sjuksköterskor och barnmorskor. Mycket förtalarnaster, att

dessa sin verksamhet har närmare och frekventgrupper genom en mera
kontakt med och därigenom kunskap patientens såväl levnads-stor om
och arbetsbetingelser patientens dess och grad.symptom, artsom

problemEtt med nuvarande sjukskrivningsmönster har varit försäk-att
rade ofta okritiskt har sjukskrivits längre period nödvändigtän och utan

de möjligheter till sjukskrivning del dag föreliggeratt av som numera
distriktssköterskaprövats. En eller sjukgymnast har kontak-tätaen som

ibland dagliga sådana, med sin patient skulle ha möjligheterter, större
lägga sjukskrivningen riktig nivå i båda dessaatt avseenden vadänen

den har träffarenbart patienten gång i veckan. påEtt detta sättsom en
bättre sjukskrivningsmönster skulle innebära besparingar föranpassat
samhället. Samtidigt skulle risken för passivisering patienternaav genom
långa och onödiga sjukskrivningar minska.

Enligt min mening bör således försäkringskassan inte hänvisad tillvara
och begränsad enbart lägga intyg från läkare och tandläkare tillattav

förgrund beslut utbetalning sjukpenning. Kassan bör möjlighetom av ges
i förekommande fall lägga intyg från deäven nämnda yrkes-att ovan

inom hälso- och sjukvården till förgrund sådant beslut. Sådantgrupperna
intyg bör också till fyllest för inför arbetsgivaren styrka denattvara
försäkrades nedsättning arbetsförmågan. framgåbörDetta lagarnaav av

allmän försäkring sjuklön.ochom

Angående uppgiftsskyldighet för vårdgivareprivat till bl.a. försäk-
ringskassa

Utredningen bestämmelsen i 20 9kap. § lagen allmänattanser om
försäkring sekretessgenombrott bör kompletteras så skyl-attom samma
dighet lämna uppgifter patient skall gälla oberoende vårdenatt om av om

i offentlig eller privat regi. Utredningen föreslår till följd härav attges
bestämmelse sådant sekretessgenombrott bör föras in i lagenetten om
åligganden för personal inom hälso- och sjukvården.om

min del jagFör frågeställningdenna ligger utanför utred-attmenar
ningens direktiv. sakI bör utlämnande sekretessbelagda integri-ochav
tetskänsliga uppgifter liksom hittills ske patientens, försäkrades,den
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villkor, dvs. med hans samtycke. faktum den försäkrade riskerarDet att
alltid gå miste förmåner försäkringskassan inte får tillgång tillatt om om
begärda uppgifter oftast tillräckligtstarkt och incitamentutgör tillett att
patienten oftast sitt samtycke till relevanta uppgifter lämnasatt ut.ger

finns enligt min mening starkaDet skäl talar sekretessenemot attsom
detta område ytterligare luckras upp.

Angående förbud utfärda intygatt

jagI denna del ansluter mig till Marie särskildaJönssons yttrande.
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Kommittédirektiv

Översyn ochhälso-rörandebestämmelsernaav
utfärdatjänsteniuppgiftsjukvårdspersonals att

utlåtanden,intyg och m.m.

1993:36Dir.

1993-03-18.regeringssammanträdevidBeslut

anför.KönbergStatsrådet

förslagMitt1

överuppdragmedtillkallasutredare attsärskildföreslår seJag att en
utfärdai tjänstensjukvårdspersonalochhålso- attförbestämmelserna

behöva göraskanförändringarföreslå deutlåtandenintyg och samt som
bra sätt.fullgörasskall kunnaverksamhet ettför dennaatt

Bakgrund2

enskildasuppgifteroch lagrasanvändssjukvårdenochhålso- omInom
personalocksåärförhållanden. Detpersonligaandrahälsotillstånd och

siguttalaochbedömaskickadbästsjukvården är attochhälso-inom som
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enskilda människors medicinska behovom och förutsättningar Detm.m.
därförär naturligt det i antal författningaratt ett stort finns bestämmelser

föreskriver eller förutsätter den enskildesom visaratt intyg eller ut-upp
låtande läkare eller någon med särskildaav yrkeskunskaper påannan
hälso- och sjukvårdens område.

mångaI fall är det fråga förmån den enskilde Önskarom kom-en som
i åtnjutande Så gäller enligt 3ma kap.t.ex. 7 § tredjeav. stycket lagen

1962:381 allmän försäkring försäkringskassan,attom detnär finns skäl
till det, får kräva läkarintyg för styrka den enskildesatt arbetsförmågaatt
är nedsatt till följd sjukdom i sådan grad sjukpenning skallav att utges.
Enligt bestämmelse i körkortsförordningen 1977:722 krävs läkarintyg
för sökande skallatt körkort. I andra fallen kan intyg behövas för
statistiska ändamål. Enligt 4 kap. 2 § begravningslagen 1990:1144
jämförd med kap.4 5 § första stycket lag, skall läkare utfärdatsamma av
dödsorsaksintyg inges till Statistiska centralbyrån. Detta är bara några
exempel på mångfalden bestämmelser och ändamål för vilka intygav och
utlåtanden utfärdas inom hälso- och sjukvården.

de flestaI fall innehåller sådana bestämmelser egentligen inga andra an-
visningar än visst intyg elleratt utlåtandeett fordras. Men i enstaka fall
förekommer dessutom anvisningar vilka uppgifter den enskildeom om

intyget eller utlåtandet skall finnssom Det bestämmelser it.ex. 4 §avse.
lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård, innebärom beslutatt ettsom

intagning på sjukvårdsinrättning för tvångsvårdom inte får fattasen utan
läkarintyg har utfärdatsatt ett uppfyller vissa i lagen angivna förut-som

sättningar.
Med tanke på de vittgående konsekvenser från samhällsekonomiskt.ex.

eller social synpunkt ofta är förenade med de ändamål,som intygettsom
eller utlåtande utfärdas för,ett måste höga krav ställas på deras innehåll
och utformning. Det finns generella författningsbestämmelser detta.om
Sålunda har Socialstyrelsen bl.a. fastställt dels särskilda föreskrifter för
hälso- och sjukvårdspersonalen avfattande intyg SOSFSom av m.m.
1981:25, dels det medicinska språket i bl.a. journaler, intygom och
dödsbevis SOSFS 1982:2. Enligt 3 § 4 allmänna läkarinstruktionen
1963:341 är varje läkare skyldig att vid utfärdande intyg eller ut-av
låtande iakttaga synnerlig och samvetsgrannhet ställa sig tillomsorg samt
efterrättelse de anvisningar, Socialstyrelsen meddelar. Ensom motsva-
rande bestämmelse finns i 3 § 4 allmänna tandläkarinstruktionen
1963:666.

Det nuvarande regelsystemet fungerar emellertid inte alltid helt tillfreds-
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ibristerandraochockså vissa oklarheterförekommerställande. Det

systemet.

1962:381enligt lagenförmån lämnaserhållandeför3 Intyg somav
försäkringallmänom

försäkra-för deförutsättningarnaförsäkring reglerasallmänlagenI om
förmån lagensådanförsäkringskassaallmände om-somatt genom
förtidspension. Genomsjukpenning ochexempelvisgällerfattar. Det

ersättningsådanocksåförsorgförsäkringskassansallmänna utges som
arbetsskadeför-1976:380i lagenbestämmelsernaenligtskall lämnas om

sinläkarintyg styrkaförsäkradeRegelmässigt denharsäkring. att genom
förmån.till sådanrätt

med denfrågadet härintyg ärdeläkarnautfärdarallmänhetI omsom
föreskri-läkarinstruktionenallmännasamvetsgrannhetoch somomsorg

detfaktumdetundanskymmaintedockförhållande kan attDettaver.
fordrasläkarintygvad gäller desynnerhetiundantag,förekommer som

sjukpenning.tillbedömning rättenför av
under-tidharförsäkringskassorallmännaFlera senare genom egna

ukskrivnings-utfärdasättläkarnasutvärderatoch attföljtsökningar upp
Läkarintygsundersökningkanexempel nämnas rapporternaintyg. Som

Örebro sjukskriv-län, LäkarnasiFörsäkringskassan1991hösten
läkarintyg Försäkrings-1991utfärdadestudieningsmönster aven --

informationskälla mellanLäkarintyglän,Stockholmsikassan som
i1991försäkringskassa Försäkringskassanochläkaresjukskrivande -

Försäkrings-1992ontsjukskrivning ochlän ochBlekinge gott -
i Uppsala län.kassan

försäkringskassoma ärallmännadeframgår,dessaAv attrapporter
få tillgångsjukskrivningsärendeenskilti varjeangelägnamycket attom
fastställdaändamåletförefterfrågas i denuppgiftersamtligatill som

sin rollhänvisat tillhärvidFörsäkringskassorna harblanketten. som
rehabiliterings-desamordningförsitttill och tillinitiativtagare avansvar

behoviförsäkrade kanenskildedeninsatser av.varasom
iintygsformuläretintrycket storförmedlarGenomgående attrapporterna

uppgiftermed deOfta endastofullständigt.iutsträckning fylls tas som
betalasskall kunnahuvudsjukpenning övernödvändiga för tagetär att

intearbetsuppgifter saknasaktuellaförsäkradesUppgift denut. om
för be-betydelsemåsteupplysning häromfastänsällan, vara avanses
försäk-devadordinationerLäkarnasarbetsförmågan.dömningen omav
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rade från medicinsk synpunkt har iaktta under sjukskrivningsperiodenatt
består oftast i föreskriften vila eller vilaute. den månI aktiven
åtgärd ordineras detär vanligen fråga sjukgymnastisk behandling. Iom

framhålls det ukskrivningstidenrapporterna oftast bestämsatt så denatt
försäkrade beräknas kunna återgå i arbete på måndag.en

Vissa åtgärder har vidtagits för söka komma till bristernarätta medatt
i sjukskrivningssystemet och dess tillämpning i praktiken. För bl.a.att
få till stånd adekvat användning sjukskrivningsmöjligheten haren av
Socialstyrelsen under hösten 1992 meddelat allmänna råd SOSFS
1992:16 sjukskrivning.om

4 Behörighet utfärda intyg utlåtandenatt och

Som framgår det anförda finns på olika håll i lagstiftningenav ett stort
antal bestämmelser i vilka det föreskrivs eller förutsätts enskildatt person
skall eller bör visa intyg eller utlåtande sitt hälsotillståndett förupp om

komma i åtnjutande viss förmån,att rättighet tillgodoseddav en en
Äveneller liknande. i andra sammanhang, sådana iäven vilka den enskil-

de inte har egenintresse, skriftligaär uppgifter frånett hälso- sjuk-och
vården denne ofta nödvändiga.om

många fallI dessa bestämmelserär inte utformade så, dematt man av
direkt kan utläsa skall utfärda intygdet eller utlåtande det ärvem som
fråga fallI andra bestämmelsernaär specifika ochom. mer anger exem-
pelvis den sökande skall förete läkarintyg elleratt utlåtande läkareav om
sitt hälsotillstånd, eller använder sig liknande uttryck. innebärDettaav

det många gånger inte tycks finnas någotatt hinder från formell synpunkt
för och vårdyrkeutövar inom hälso- och sjukvårdenett påvar en som att
begäran utfärda intyg eller utlåtande exempelvisett enskilds hälso-om en
tillstånd, såvida det inte sammanhanget eller bestämmelsens ordalagav av
framgår handlingen skall utfärdas någon tillhöratt viss yrkes-av som en
SHIPP-

Med hänsyn till hur reglerna för närvarande utformadeär skulle alltså
i vissa fall till och med icke legitimerade läkare formellt kunnarent
utfärda intyg eller utlåtanden olika förhållanden, de måstetrots attom

sakna tillräcklig sakkunskap för utfärdandet. Grundresonemanget,anses
för uppgiften inte tillräckligt kvalificeradeatt formellt kan siguttalasett
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princip till-ikompetensområde, årutanför derasliggeri sakfrågor som
utfärdasskallutlåtandenochintygfrågaockså då detlämpligt är somom

läkare.andrasjukvården äninom hälso- och av

intyg ellerutfärdanekautfärda och rätt attatt5 Skyldighet att
utlåtande

enligtoch1985:562 ärpatientjoumallagenEnligt 10 § en somvar
skyldig begäranocksåpatientjournalföraskyldig attlagdenna är att

vården.intygutfärdaenskild patient omav
tillräckligtintygutfärda ärskyldighetenifrågasättaskan attDet om-om

skyldighetenframför alltutformadfattande den är ommennusom
såda-utfärdanekabegränsning kanintygsskyldigainnebär de attutanatt

intepatientjoumallageni 10 §bestämmelsenutlåtanden,intyg och somna
avser.

rättsliga sammanhangi6 Intyg m.m.

iakttaskyldighetläkarinstruktionen attallmännaFöreskriften i 3 § om
ochintygutfärdandevidsamvetsgrannhet ut-ochsynnerlig avomsorg

tandläkarinstruktio-i allmännabestämmelsenmotsvarandelåtanden, den
intygutfärdandeföreskrifternämndaSocialstyrelsens häroch avomnen

intyg ochfrånemellertid inte bortsekan attgenerellt. Mangällerm.m.
i andraellerdomstolvid allmänföretesavseddautlåtanden är attsom

domstol,vid allmän ärvårdnadsmålisåsomsammanhang,rättsliga av
Rättsmedicinalverketrättsäkerhetssynpunkt.från bl.a.särskild betydelse

ochutformningföranvisningaringåenderelativthar lämnatRMV
7-intygens.k. §i deutlåtandenrättspsykiatriskaiinnehåll samtm.m.
undersök-rättspsykiatriskdelsrådföreskrifter och allmänna omgenom

personutredning isärskildvidläkarintygdels1992:11,ning SOSFS
granskasintygochutlåtandenSådana1992:12SOSFSbrottmål m.m.

ifortbildningåterkommandefårläkareBerördafortlöpande.också en
hänseende.detta

Rättsmedicinal-199394 pekarbudgetåretföranslagsframställningsinI
rättsin-00020i landet närmareårligendetemellertidverket att avges

målsägande.ochmisstänktakroppsbesiktningvidläkarintygdvs.tyg, av
rättsläkare.läkareandra änutfärdasintyg% dessa90änMer avav

utformasskallutlåtandenochintygsådanahurbestämmelserNågra om
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och vad i övrigt hälso- sjukvårdspersonalenoch skall ha iaktta isom att
samband därmed finns inte för närvarandel många ärenden krävs, fram-
höll verket vidare, särskilt kvalificerad bedömning, vid misstänkten t.ex.
misshandel eller sexuellt övergrepp barn liksom vid undersökningmotav

brottsoffer och misstänkta gärningsmän vid vissa våldsbrott. Behovetav
högre kvalitet i rättsintygen har uppmärksammats under år.av en senare

De rättsmedicinska avdelningarna har därför intensifierat sina informa-
tions-, utbildnings- och konsultationsinsatser till läkarna inom hälso- och
sjukvården. Dessa åtgärder har dock inte bedömts tillräckliga, varförsom

arbete pågår med framett allmänna råd föratt undersökningta och
utfärdande rättsintyg.av

7 Resursmässiga konsekvenser

Såsom framgått det anförda utfärdas inom hälso- och sjukvårdenav ett
mycket antal olika intyg och utlåtanden förstort vitt skilda ändamål. Det
arbete och den tid går varierar starkt, alltifrån kort stund försom en
ifyllandet enkelt intygsformulär till omfattandeett intyg kräverav som
många timmars arbete och ställer krav på bl.a. utfardarensstora sak-som
kunskap, omdöme och förmåga uttrycka sig i skrift.att

Någon aktuell sammanställning hur många olika intyg och utlåtandenav
utfärdas inom hälso- och sjukvården, eller någon övergripande studiesom

över hur tids- och arbetskrävande detta finnsår, veterligt inte. finnsDet
emellertid skäl omfattningen skrivandet intygatt tro att och utlåtan-av av

inomden hälso- och sjukvården är betydande omfattning och attav stora
i anspråk för detta.tasresurser

utfärdaAtt intyg utlåtandenoch innebär inte bara arbete tidsåtgångoch
också kostnader för vilka sjukvårdensutan huvudmän sittI yttran-svarar.

de Socialdepartementetsöver Ds 1992:61 Samordnade bestäm-rapport
melser åligganden för hälso- och ukvårdspersonalen erinrade Lands-om
tingsförbundet bl.a. skyldigheten enligt deatt nuvarande bestämmel-om

i 5 § allmänna läkarinstruktionen föri allmän tjänst anställda läkareserna
bistå vissa myndigheteratt med dem begärda undersökningar ochav

utlåtanden endast med betydande inskränkningar åtföljs rättighet förav en
landsting och kommuner betalt för utförda tjänster. Enligt 40att ta kap.
17 § rättegångsbalken skall ersättning lämnas det finns särskildaom
föreskrifter detta. Sådana föreskrifter finns ibland, ibland inte, ochom
skälen till den eller andra lösningen valts förefalleratt ofta ganskaena
godtyckliga, framhöll förbundet. Förbundet fann det därför mycket
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de författningsbestämmelser ellerangeläget med översyn som geren av
ersättningar tillskulle behövs för detta slagkunna det stödge som av

för offentliga vården. i sammanhanghuvudmännen den bör dettaDet

avgiftsbeläggning vissa intygdock påpekas eventuell och ut-att en av
syftena intygenlåtanden inte får utformas sådant medsättett att

förfelas.

Övriga frågor8

ofta visat sig svårt i det särskilda falletDet har avgöraatt om envara
myndighetsutövning inte. den skullverksamhet eller Förär att anse som

inom sjukvårdendet angeläget genomgång de hälso- ochär görsatt aven
vilken utsträckningförekommande intygen, också i syfte i deavgöraatt

sin innefatta myndighetsutövning.kan med till verkanhänsyn I samman-
januarilandsting den 1hanget erinras och kommuner sedankan attom

femte och1993 respektive 18 stycket hälso-enligt 3 tredje stycket §§
1992:1382 får avtal medsjukvårdslagen i lydelse enligt slutadess SFS

respektiveutföra uppgifter landsting kommu-någon deatt somannan om
enligt Dock får inte med stöd dessa be-för denna lag. avner ansvarar

tillmyndighetsutövning överlämnasuppgifter innefattarstämmelser som
stiftelse enskild in-förening, samfállighet, ellerbolag,ett en enen en

i ökande utsträck-divid. landsting och kommunerkan konstaterasDet att
sjukvårdsuppgifterning överför sådana hälso- ochavtal somgenom

i formerenskilda Också andraåligger fullgörasdem entreprenörer.att av
enskilt bedrivnaintegrering mellan den allmänna och denäger rumen

sjukvården.hälso- och
utfärdas inom hälso-olika intyg utlåtanden,antalet ochDet stora som

omfattandesammanhängande, mycketsjukvården och det därmedoch
privatiseringenpågående ökandeinformation, liksom denutbytet ävenav

finnsockså frågan bestämmelser,vårdverksamhet väcker de somomav
patienternashandlingar, tillbörlig tillutfardande sådana hänsyntarom av
iförtydligas fördjupas det hänse-integritetsintressen eller de bör ellerom

ifrågavarande bestäm-i påpekasendet. skall detta sammanhangDet att
jävtill fråga kanutformade med hänsynmelser inte tycks att omvara

intyg utlåtande och denutfärdar elleruppkomma mellan den ett somsom
handlingen i fråga avser.
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9 Uppdraget

Det är viktstörsta de författningsregler vilka inompersonalattav genom
hälso- och sjukvården åläggs uppgiften utfärda intyg eller utlåtandenatt
rörande enskilda så utformadeär och tillämpas sådant rimligasätt att
krav på sakkunskap, objektivitet och rättssäkerhet blir uppfyllda. Detsam-

gäller bestämmelser har med fullgörandet denna uppgiftma attsom av
Samtidigtgöra. står det klart utvecklingen inom samhället leder tillatt att

förutsättningarna för regelsystemet och tillämpningen bestämmelsernaav
ändras och reglerna därför måste till förhållanden.att anpassas nya

Mot denna bakgrund föreslår jag särskild tillkallasutredare medatt en
uppdrag bestämmelsernaöver för hälso- och sjukvårdspersonalatt se att
i tjänsten utfärda intyg och utlåtanden och därvid särskilt granska for-
mella och ekonomiska förutsättningar för och tillämpade rutiner vid
utfardande intyg och utlåtanden. Utredaren skall föreslå förändring-deav

eventuellt kan behövas för utfärdandet intyg och utlåtandenattar som av
skall kunna fullgöras på rationellt ochsätt med uppfyllande kravett av
på fullgod rättssäkerhet.en

Vid utformningen sina förslag bör utredaren beakta behovetav av an-
passning till motsvarande regler inom den Europeiska gemenskapen.

Utredaren bör samråda med berörda myndigheter och organisationer.
Utredningsuppdraget skall redovisas före den l juli 1994.
För utredningen gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och

särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning l984:O5 och
angående EG-aspekter i utredningsverksamheten 1988:43.

10 Hemställan

Med hänvisning till jagvad anfört hemställer jag regeringen be-attnu
myndigar det statsråd har till uppgift föredra ärenden rörandeattsom
hälso- sjukvårdoch

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976:119 med uppgift bestämmelserna föröver hälso- och sjuk-att se-
värdspersonal i tjänsten utfärda intyg och utlåtanden föreslåatt desamt
förändringar kan behöva för dennagöras verksamhet skall kunnaattsom
fullgöras på bra sätt,ett

besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeatt experter, annatom ut-
redaren.
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skallkostnadernabeslutarregeringen atthemställer jagVidare att
Utredningaranslaghuvudtitelnsfemtebelasta m.m.

Beslut11

bifallerochövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen
hemställan.hans

Socialdepartementet
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Enkätformulär

verksamhetiförekommer Erutlåtandenintyg ochVilka

iledkan utgörautlåtandenintyg och ettVilka dessa myn-ansesav
dighetsutövning

ochförete intygskyldighetenreglerarförfattningar attdeAnge som
utlåtanden.

ukvårdspersonalenför ochskyldighet hålso-detfinnsvilka fall4. I en
bestämmelser-utlåtandenochintyg Angeförekommandeutfärdaatt

na.

ochfinnasinte finns, borde denenligt p.4skyldighetsådanOm en
varför

innehållintygens utlåtandenasochfinns kravförfattningarvilkaI
utformningoch

bestämmelserföreskrifter ellerutfärdat någraNi därutöverHar som
intygenutformningeni ochinnehålletkravennärmare avanger

dessa.exemplarfallförekommandeBifoga iutlåtandena ettoch av
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Saknar Ni sådana föreskrifter

Nej Ja

Om ja:ärsvaret

Varför-

Vad bör de innehålla-

börVem utfärda dem-

NiHar utfärdat något formulär eller någon blankett för intygen och
utlåtandena Bifoga i förekommande fall exemplar dessa.ett av

10. Vem för kostnaden för intygen och utlåtandenasvarar

På vilken grund

någonBör för kostnaden så fallI och varförannan svara vem

detBör kostnadsfritt ioch så fall varförvara

11. i något fallBör kompetensen alternativt höjas för den skallanges som
utfärda intygen eller utlåtandena

12. NiHar i övrigt uppmärksammat några brister detnär gäller utfärdan-
det och innehållet i intygen och utlåtandenaav

så fall vilkaI

börHur då lämpligast lösa dessa problemman

13. Ni någraHar andra synpunkter eller funderingar detnär gäller hälso-
sjukvårdspersonalensoch utfärdande intyg och utlåtandenav
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enkätIntygsutredningens

SPRIArbetarskyddsstyrelsen
SjöfartsverketDomstolsverket
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SocialstyrelsensjukvårdsstyrelseFörsvarets
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centralbyrånStatistiskaKriminalvârdsstyrelsen
Stockholms tingsrättLandstingsförbundet
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försäkringsförbundSverigeslänStockholmsiLänsstyrelsen
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VägverketRikspolisstyrelsen
VärnpliktsverketRättsmedicinalverket
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