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Till statsrådet och chefen för

Socialdepartementet

Genom beslut den 3 november 1994 bemyndigade regeringen chefen
för Socialdepartementet, statsrådet Thalén, tillkalla särskildatt en
utredare med uppdrag utreda vissa frågor rörande förbättradatt
tillsyn hälso- och sjukvârdspersonalenöver Med stödm.m. av
bemyndigandet förordnades regeringsrådet Björn Sjöberg som
särskild utredare from. den decemberl 1994.

Till utredningen förordnades denexperter 8 februari 1995
byråchefen Britt-Marie Arne-Hellström, chefsjuristen
Gunnar Fahlberg, kammarrättsassessom Marie Jönsson, hovrättsas-

Lars Lundgren, förbundsjuristen Jan Schöldström,sessorn departe-
mentssekreteraren Mårten Törnqvist, förbundsjuristen Jan Vikenhem
och generaldirektören Anita Werner. En enkätundersökning har
genomförts förre avdelningsdirektören Kay Wilow.av

Till sekreterare förordnades fr.o.m. den februaril 1995 regerings-
rättssekreteraren Eva Schön-Engqvist.

Utredningen får härmed överlämna sitt betänkande Förbättrad
tillsyn hälso- och sjukvårdspersonal.över

Till betänkandet fogas särskilda yttranden Gunnar Fahlberg,av
Jan Schöldström och Jan Vikenhem.

Utredningsuppdraget härmed slutfört.är

Stockholm i december 1995

Björn Sjöberg

Eva Schön-Engqvist
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Sammanfattning

Bakgrund

enlighetl med de utfärdade direktiven Dir. 1994:1 l8 har utred-
ningsarbetet omfattat avgränsade frågor. förstaDen frågantre som
behandlats det finnsär skäl i disciplinpåföljdslagen införaattom
ytterligare former disciplinpåföljd, andra sanktioner eller åtgärderav
i syfte höja patientsäkerheten.att För det andra har utretts om
möjligheten till interimistisk återkallelse legitimation börav
utsträckas omfatta fler situationer iatt dag.än Därvid har bl.a.
frågan ersättning för ekonomisk skada for den händelseom en-
interimistisk återkallelse legitimation inte står sig vid den slutligaav
bedömningen behandlats. Slutligen har i uppdraget ingått att-
överväga riksövergripande registerett med uppgifterom om
disciplinpåföljd och därmed sammanhängande frågor bör inrättas.
Frågan har både med avseende allmänhetensutretts intresse ettav
allmänt tillgängligt register och med avseende på Socialstyrelsens
intresse omfattande register för tillsynsändamål.ettav

Nya sanktionsformer

arbetetl med undersöka möjligheterna tillatt formernya av
disciplinpåföljder eller andra former åtgärder har enkät-av en
undersökning, riktat sig till sjukvårdens huvudmän, behovetsom om
därav genomförts. disciplinpåfoljderDe idag kan åläggas hälso-som
och sjnkvårdspersonalen erinran eller varning ställer inte några- -
uttalade krav den berörde skall vidta åtgärderatt för rättaattegna
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blir emeller-åtgärderSådanai yrkesutövningen.till påtalade brister
disciplinpåföljd. Enligtreella effektendentid många gånger av en

gångerarbetsgivaren mångavidtarframkommit i enkätenvad som
brister imedtillåtgärder för kommainriktadeindividuellt rättaatt

Ävenyrkeskunskaperna.praktiskateoretiska desåväl de som
avhjälpasyftar tillåtgärderutvecklingenutomlands går attmot som

brister.enskilde yrkesutövarensden
därför varithar detdisciplinpåföljdssystemetrefonneringVid aven
individuellti sådanasöka lösningarutgångspunktnaturlig atten

i dessabestå hurvisat sig bl.a.Svårigheterna harutformade åtgärder.
genomfö-derasförskallutformas,åtgärder skall ansvaravem som

de olikaMångakontrolleras.skall kunnaeffektenrande och hur av
Lutbildningsmöjlig-fordrar tillskapandetänkbaraåtgärder är avsom

existerar.närvarande inteförövervakningssystemheter, somm.m.
Även bakgrund hardennaförutses.tillämpningssvårigheter kan Mot

vidare medförskulle krävasstarka skäldet attattansetts att
starka skälSådanalinjer.någon dessalösning enligtutarbeta aven

åtgärdsituation, ochnuvarandeiföreliggahar inte ansetts aven
därför valts.harkonstruktionenklare

för fortsattprövotiddärför treårigföreslårUtredningen att en-
oskicklig vidvaritlegitimeradföreskrivasbehörighet får somen

fråga skallmarkeraförskallyrke.utövning sitt Därutöver attattav -
sådanaförhållandenaförseelserallvarligare attvaravara om -

varning bedömsenbartföreliggerför varningrekvisiten att sommen
prövotidFöreskriftingripande åtgärd. ärtillräckligticke omen

allvarliga tillsåbeteendenförseelser elleravsedd för ärsåledes som
återkallelseleda tillkantill sådantdesin gränsarnatur att avsom

legitimation.
medve-legitimerade skalldenbakom förslaget görasTanken är att

allvarligtill last såhonomförseelse lagts ärden attattten somom
aktuellblirautomatisktlegitimationenåterkallelse nyom enav

själv, ilegitimerade fårprövotiden.inträffar under Denförseelse
bedömasin arbetsgivare,medfall tillsammansförekommande
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vilka konkreta åtgärder behöver vidtagas exempelvissom
vidareutbildning. förbättrade rutiner och egenkontroll. Härigenom
begränsas behovet särskilda kontrollåtgärder från myndigheternasav
sida, samtidigt den enskilde får förstärkt intresseett egetsom attav

till han eller hon inte ånyo sig skyldigatt till felgör ellerse
försummelser. Om detta tvingar framsätt störreman en nog-
grannhet i yrkesutövningen och, där det behövs, utbildning,
handledning eller andra nödvändiga åtgärder, uppnår samtidigtman

kvaliteten i vården förbättras.att
Prövotid skall vidare kunna föreskrivas i de fall till följd eller3av

5 § disciplinpåföljdslagen förutsättningar meddela varningatt
visserligen inte föreligger i vilka den legitimerade sittmen genom
förfarande allvarligt visat sig olämpligett sätt yrket.utövaatt
Till följd 3 § undantas från disciplinpåföljd sådana förfarandenav

inte vården enskild patient. För prövotid skallsom avser attav en
kunna komma i fråga skall det här frågaäven så allvarligavara om
förseelser de till återkallelseatt gränsar legitimation. detNärav
gäller 5 § utesluter den likaledes behandling i disciplinväg ettav

Ävenhandlande anmälts till åtal. sådana förfaranden skallsom
emellertid kunna leda till föreskrift prövotid, fråga ärom om om
allvarlig brottslighet.

lnträffar under prövotiden förseelse varningskaraktärnytt en av
eller har den ålagts prövotid något förfarande påsom genom ett
allvarligt visat sig olämpligsätt yrket skall enligtutöva huvudre-att

Återkallelsegeln legitimationen återkallas. kan emellertid underlåtas
särskilda skäl föreligger. Denna säkerhetsventil Hälso- ochom ger

sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN möjlighet göraatten en
skälighetsbedömning, varvid hänsyn kan till bristande sambandtas
mellan förseelserna, tidsaspekter, den legitimerades vilja att genom

åtgärder komma till med sina bristerrätta Underlåtsegna m.m. av
särskilda skäl återkallelse, kan i stället prövotid föreskrivas.ny

Prövotid skall slutligen kunna föreskrivasäven i de fall en
legitimerad yrkesutövare på grund sjukdom eller någon liknandeav
omständighet befaras i framtid inte kommanära kunnaatten
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åtgärdersärskildasåvida intetillfredsställande,yrkesittutöva
missbrukssituatio-sikteFörslagetstånd.till närmastkommer tar

syfte kunnaförebyggandesåledes iprövotid skallFöreskrift omner.
nåttnarkotikamissbrukelleralkohol-exempelvisinnanbeslutas ett

längre kaninteyrkesutövaren utövastår klartstadium detdet attatt
prövotidenkommerfalldessatillfredsställande. Föryrkesitt

fallför deinnebörd rördelvisha änemellertid somatt annanen
har intesjukdomsfallenolämplighet. Förelleroskicklighet annan

händelseåterkallelse för dengrund försärskildnågonföreslagits
grundernanuvarandedeeftersomprövotiden,inträffar undernågot

tillräckliga.återkallelse harför ansetts

återkallelse legitimationInterimistisk av

i sinoskicklighetvisatpåstås halegitimeradfalldeI groven
brott börför ha begåttmisstänktelleryrkesutövning ett grovtär att

återkallelseinterimistiskt beslutafinnasmöjlighet att avom
fall dendeangelägen isärskiltmöjlighetsådanlegitimationen. En är

berövadanhållen ellerellerhäktad sättlegitimerade inte annatär
karaktärfall dennaibehövaskanfriheten, även avmen .

interimistiskbestämmelsedärförföreslårUtredningen omen-
deallvarligasteomfatta deavseddlegitimation,återkallelse att avav

förMotivetlegitimation.återkallelseföranledakanfall enavsom
bestämmelsesådanvården.i Ensäkerhetenbestämmelsesådan är

skadestånd försärskild tillmedkompletterasemellertid rättmåste en
beslutslutligtförförelegatskäl intetillräckligadet fall omatt

legitimationen.återkallelse av
bestämmelsendelvisutformats sättharFörslaget somsamma

stycketförstaförskrivningsrätt i 10 §återkallelseinterimistisk avom
understryksrestriktivitetennödvändigadisciplinpåföljdslagen. Den

tillämpningenskadeståndsreglerna. För avgränsaatt avgenom
förutomför har,den tänktytterlighetsfalltill debestämmelsen är
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krav sannolika skäl för återkallelse, det kravet uppställts att ett
interirnistiskt beslut påkallat från allmän synpunkt.är

Ärenden återkallelse legitimation kräver normalt skynd-om av en
handläggning. eftersom dröjsmål dramed behörighetattsarn en
inte längre bör gälla medförakan risker för säkerheten i vården.som

Samtidigt måste emellertid rättssäkerheten för den yrkesutövare som
talan riktas tillgodoses. Huvudprincipen måste därföremot attvara
handläggningen i första hand inriktas snabbt fram sådanatt en
utredning möjliggör slutligt beslut i återkallelseärendet. Förstsom
i fallde detta inte möjligt skall legitimationen i vissa fall kunnaär
återkallas interimistiskt.

förhållandet interimistisktDet beslut meddelats får inteatt ett
föranleda den fortsatta handläggningen inte bedrivsatt ett
skyndsamt detTvärtom då mycket angeläget med särskiltsätt. är en
skyndsam handläggning. tidsgränsGenom månader meden sex
möjlighet till förlängning tillgodoses den enskildes krav på rättssä-
kerhet.

Utredningen särskild bestämmelse striktettser en om-
skadesrcindscrrrsvarför de allmänna förutsättning för attsom en
införa allmän möjlighet till interimistisk återkallelse legitima-en av
tion. Genom särskild ersättningsbestämmelse införs för dessaatt en
fall beaktas den enskildes krav rättssäkerhet samtidigt desom
tillämpande myndigheterna tvingas i vilka fallövervägaatt noga en
interimistisk återkallelse påkallad. Detta incitament tillär ettger
försiktighet hos den initiativet till åtgärden. Dentarsom person som
drabbas hålls långtså möjligt skadeslös och får upprättelse.
Kostnaden bärs normalt bärare det intresseärstatenav som av som
motiverat interimistisk återkallelse legitimation. Ersättnings-en av

bör omfatta alla former förrnögenhetsskada. Skade-rätten av ren
stånd skall kunna den skadelidande medverkat till skadanom

vållande kap. skadeståndslagen.6 l § Därigenom dengenom ges
skadelidande motiv iaktta aktsarnlret och vad han kangöraett att att
för begränsa skadan.att
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registerRiksövergripande

Socialstyrel-ochhos HSANfungerandefinnsRedan idag systemett
disciplinpåfölj-informationkanallmänhetenvilket omsen genom

riksövergripandeytterligareskapasaknasAnledningder ettattm.m.
till insyn.möjlighetallmänhetensyftemedregister att ge

det åliggerden tillsynskall kunnaSocialstyrelsen utövaFör somatt
information. Vidareerforderligtillha tillgångdenmåstestyrelsen

relativtdenform,finns i sådaninformationdenna attkrävs att
Förslagettillsynsärendenunderlag iframsnabbt kan m.m.tas som

hänseende.i dettakravytterligareprövotid ställerföreskrift omom
tillsynsärendenasammanhangi dettaErinras bör att numeraom

behovmedförvilketregionala enheter, ettstyrelsenshandhas avav
till ochtillgångdirekt görenheter hardessa ettregistercentralt som

Socialstyrel-rimligtDärför detotillräckligt.register ärmanuellt att
ADB-baseratomfattandeinrättamöjlighetskall ha ettatt mersen

tillsynsändamål.förregister
emellertid mångainrymmerregistersådantUtformningen ettav

enskildesdendet gälleravvägningarochfrågor närintrikata
sidan.andraåpatientintressetframför alltochsidanintegritet å ena

gäller dedetutredasskallfrågeställningar närMotsvarande
det gällerochkörkoitsregistrenochpolis- närkriminal-.nuvarande

arbeteutredningsrespektiveskalldirektivenEnligtdatalagen. vara
bakgrund har detdenna1997. Motden 31avslutat senast mars

särskilt register överutformningenlämpligast ettattansetts av
anmärkningarförsjukvårdspersonalochhälso- utsattssom

sedanellermedparallelltutredasfåryrkesutövningen m.m.
slutförts.utredningarnyssnämnda

Litredningarna.nämndaavvakta demöjligtdet inteAnses att synes
tillsynsregister enligtsärskiltutformaalternativet ett nuattvara

Alkohol-registerdetefterochprincipertillämpade mönster somav
utform-dåförutsättsalkohollagen. Detför enligtinspektionen att

vadtilldetförefterhandiregistret överningen att anpassasesav
utredningar.nämndaförutresultatetblir avsom
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Utredningen föreslår. sådan lösningtemporärom enw anses
nödvändig. registerfär Iill.svns&#39;äi1cz&#39;a71ålatt tillskapasel vid sidan

de nuvarande registren HSAN:s personregister förom diarium och
ärendehantering och Socialstyrelsens register legitimeradöver hälso-
och sjukvårdspersonal och med användning uppgifter dessaav ur-

Ändamåletregister. med registret skall tillsyn och det skallvara
fåäven användas för framställning statistik. Registeransvaretav

skall ligga hos Socialstyrelsen. På grund registret skulleattav
komma innehålla för denatt enskilde känsliga uppgifter bör
bestämmelserna i lag. Registret innehållatas uppgifteravses om

eller har varitär legitimerade yrkesutövarepersoner inomsom
hälso- och sjukvården och erhållit anmärkningar yrkesutöv-som
ningen beslut Socialstyrelsen, HSAN eller domstolgenom ellerav

gjort sig skyldiga till brott betydelse försom yrkesutövningen.av
Vilka domar och beslut får registreras skall framgå lagen.som av

Registret bör få innehålla uppgift beslutande domstol,om
beslutsdatum och diarienummer avseende underrättelser enligt
förordningen l982:l l7 underrättelse till Socialstyrelsenom om
domar i vissa brottmål Underrättelseskyldigheten bör utvidgasm.m.
så styrelsen underrättasatt även avgöranden konkretarörom som
missbrukssituationer avseende legitimerade yrkesutövare. Exempel

sådana fall domar varigenomär legitimerade dömts för grovt
rattfylleri eller beretts tvångsvård enligt lagen vård missbru-om av
kare i vissa fall. Hit bör hänförasäven kategori avgöranen annan
den hälsotillståndet,rör nämligen domar varigenomsom legitimera-
de blivit föremål för vård enligt lagen psykiatrisk tvångsvård.om
Även uppgift beslutsdatum och diarienummer såvittom avser
Socialstyrelsens beslut, varigenom anmärkningar yrkesutöv-egna
ningen framställts, bör få ingå i registret.

Absolut sekretess bör gälla för uppgift i registret. Samtliga uppgif-
har tagits i det föreslagnater registret börsom om en person

gallras fem år efterut registreringen.senast Detta innebärsenaste å
andra sidan något inträffar underatt femårsperiodenom som
föranleder registrering så får uppgifteräven äldreen är änsom
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denskeskall vidareGallringregistret.kvarstå ifem år snarast. om
avlidit.uppgiften gäller harsom

mycketintegritetssynpunktfrånfrågadetförhållandetDet äratt om
restriktiva reglerviktenuppgifter understrykerkänsliga att gesav

ha sådanSocialstyrelsen börEndastuppgifterna.tillför åtkomsten
tillregistret begränsastillbör åtkomstenstyrelsenoch inomåtkomst

behöverEndast dentillsynsärenden.handläggerde enheter somsom
tilltillgångarbetsuppgifter bör hasinagrunduppgifterna av

arbetetsbehövs föruppgiftertillendastoch dåregistret som
utförande.

Kostnadsbedömning

förslagen blir i höggenomförandeekonomiska utfalletDet ett avav
imöjligheternadeutsträckningi vilkenberoendegrad tasnyaav

säkerhet.med någonbedömassiginte låteranspråk, något som
defrågantill gälladärförKostnadsbedömningen begränsas att om

bespa-leda tillföreslagits kanåtgärdsmöjligheter nettoantassom
använd-tillkommerfall där dei dekostnadsökningarellerringar

ning.
för detkostnaderökademedföratorde inteprövotidFörslaget om

kanåtgärderdeeffektiviserasyftar tillFörslagetallmänna. att som
sjukvårdspersonal och kommerochhälso-legitimeradvidtas mot

fel ellerfärrekostnadsbesparingarmedföratroligen attatt genom
försummelser begås.

torde föralegitimationåterkallelseinterimistiskFörslaget avom
kostna-överstigerkostnadsbesparingarmed sig sammantagetsom

allmedförkostnaderna registerLikaledes kommerderna. ett
ochrationaliseringi formde vinstersannolikhet understigaatt av

tillsynmedstyrelsens arbeteeffektivitet uppnåsökad attgenomsom
underlättas.sjukvårdspersonalenhälso- ochöver

såledesförslagengenomförandeSammanfattningsvis bör ett av
fråga delshuvudsakligen iallmänna,besparingar för detleda till om
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vårdkostnader, dels kostnader för vårdersättnin och förmåner frångar
socialförsäkringen.





F Örfattnin förslaggs

Förslag till

Lag ändring i lagen 1994:954om om

disciplinpåföljd på hälso- ochm.m.

sjukvårdens område

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1994:954 disciplinpå-om om
följd hälso- och sjukvårdens områdem.m.

dels nuvarande skall7 § betecknasatt 7 a
dels 7 16, 30 och 39att skall följandeha lydelse,a,
dels det i lagen skall införas fyraatt paragrafer, 7 41 ochnya

42 §§, före 41 §närmast rubriksamt följande lydelse.en ny av

§7 Har den erhållit legitimation yrke hälso-inomutövasom att
och sjukvården oskickligvarit vid yrkeutövning och framstårsittav
inte varning tillräckligt ingripande åtgärd, kan föreskriftsom en
meddelas den legitimerade skall underkastadatt prövotidvara en

år, räknat från den dag dåtre beslutet börjar verkställas.om
Detsamma gäller ifall, då till följd bestämmelserna eller3i 5 §av

förutsättningar saknas meddela den legitimeradevarning,att men
förfarande på allvarligtsitt olämpligvisatett siggenom sätt att

yrket.utöva
Prövotid kan föreskrivas legitimeradäven på grunden som av

sjukdom eller någon liknande omständighet befaras kommainte att
kunna yrkesitt tillfredsställande.utöva
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sjukvården skallochinom hälso-yrke§ Legitimation7 utövaatta
legitimeradedenåterkallas om

sitt yrke ellerutövningoskicklig vid sättvarit annatgrovt av
yrket,olämpliguppenbartvisat sig utövaatt

inteomständighetliknandeeller någongrund sjukdomav
tillfredsställande,yrketkan utöva

hinderdet inte finnsskall återkallas ochlegitimationenbegär att
synpunkt,återkallelse från allmänmot

underochandra stycket§ första ellerprövotid enligtålagts 7
beskaffenhetförseelsetillskyldigprövotiden på gjort signytt aven

allvarligtförfarande pånågotföranleda ellervarning ettatt genom
yrket.olämpligsigvisat utövasätt att

fallunderlåtaåterkallelseskäl får isärskildaFöreligger som
kanprövotid påföreskriftstycket varvidförsta nytti omavses

meddelas.
land inomauktorisation igrundnågonHar ett annatav

legitimationfåttsamarbetsområdet EESekonomiskaEuropeiska
skallauktorisationen,denoch återkallasoch sjukvårdeninom hälso-

återkallas.legitimationenäven

det finnsstycket får,§ förstaärende enligtb § 7I7 ett orna
legitimeradedenskäl för misstanke varitsannolika grovtatt

yrke eller på visat sigvidoskicklig sitt sättutövning annatav
återkallas förlegitimationenyrket,olämpliguppenbart utövaatt

såvida detslutligt,återkallelse hartill dess frågantiden prövatsom
synpunkt.påkallatjkån allmänär

månader. Omgäller högstenligt första stycketbeslut iEtt sex
medbeslutet förlängasgiltighetstiden försärskilda skäl fårdet finns

gången.månader åtsex

fatta beslutOrdföranden får16 § ensam
inte beslutavgörande i sak, dockslutligtinte innefattar omsom

enligt §förstaläkarundersökning 8föreläggande genomgåatt
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stycket eller tillfällig återkallelse enligt b7 8 § andra stycket,om
lO eller§ l2 § andra stycket eller utdömande vite enligt 23om av

innebär ärende disciplinpåföljdatt ett i sak,som avgörsom om
beslutet inte gäller fråga principiell beskaffenhet och det finnsen av
grundad anledning ärendet inte kan leda tillatt anta någonatt
disciplinpåföljd,

återkallelse legitimation eller behörighet begäranom av egen
i fall hinder återkallelsenär inte kan föreligga,mot ellerantas

4. återkallelse legitimation enligt 8 § tredje stycket då denom av
legitimerade inte Följt föreläggande läkarundersökning.om

Ärenden har avgjorts enligt första stycket skall anmälas vidsom
nästa sammanträde med nämnden.

30 § Bestämmelserna i 20 och 2l Förvaltningslagen 1986:223
skall tillämpas på beslut enligtäven b7 8 § första och andra
stycket, 10 första§ stycket och l2 § andra stycket.

39 Beslut§ i frågor i 7-12 gäller omedelbart intesom avses om
i beslutet.annat anges

Har verkställigheten beslut prövotid avbrutits till följdettav om
beslut domstol efter överklagande föreskrives därefterav av men

ändå prövotid, skall endast den tid under vilken verkställighet ägt
räknas in i prövotiølen.rum

Ersättning skada

§41 Har beslut meddelats enligt b §7 eller §ett 8 andra stycket
och återkallas legitimationeninte slutligt, har den legitime-.senare
rade tillrätt ersättning för förmögenhetsskadastatenav ren som
därigenom tillfogats honom.

42 § Ersättning kan eller ned denvägras legitimeradesättas om
har försvårat sakens inredning eller på vållandesättannat genom
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skadan. gäller den mån dethar medverkat till Detsamma i annars
lämnas.skulle oskäligt ersättningattvara

kraft denlag träderDenna i
........... ..

får meddelas ifall där de omstäindig-Föreskrift prövotid inteom
till tid företill stöd för föreskriften hänförheter åberopas sigsom

ikraftträdandet.
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Förslag till

Lag ändring i lagen 1994:953om om

åligganden för personal inom hälso- och

sjukvården

Härigenom föreskrivs det i lagen 1994:953 åligganden föratt om
personal inom hälso- och sjukvården skall införas bestämmelser,nya
19 24 §§, före 19 § rubriknärmast följande lydelse.samt en ny av-

Register

§19 .Sbcialstyrelsen får föra med hjälpregister automatiskett av
databehandling, användas föratt

tillsyn hälso-och sjukvårdspersonalöver samt
framställning statistik.av

§20 Registret får omfatta eller har legitimeradevaritärpersoner som
yrkesutövare hälso- ochinom sjukvården.

Vid tillämpningen första stycket jämställs med legitimeradav
yrkesutövare den enligt särskilda föreskrifter har motsvarandesom
behörighet.

§21 Registret får innehålla uppgift om
beslut och domar ärenden enligti och4 7 12 §§ lagen-

1 994 disciplinpåföhd954 på hälso- och sjukvårdens område: om m. m.
disciplinpåföhdvarigenom ålagts, prövotid föreskrivits eller behörig-

het återkallats eller inskränkts, såvitt beslutande myndighet elleravser
domstol, beslutsdatum och diarienummer uppgift överklagan-samt om
de har skett,
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underrättelse till11 7förordningen 1982:enligtunderrättelser om
domstol.brottmål såvittdomarSocialstyrelsen vissai avsermm.,om

och diarienummer,beslutsdatum samt
yrkesutövning-påimnzärkrzingarbeslutSocialstyrelsens varigenom

och diarienummer.beslutsdatumframställts. såvitt avseren

får registreras§ skalluppgift enligt 21 registreras även§ Om22
uppgiftendenuppgifterföljande avser:sompersonom

och telefonnummer,adresspersonnummer,namn,
yrkesbeteckningeller inomspecialistkompetenslegitimation, annan

sjukvården,ochhälso- samt
telefonnummer.ochmed adressarbetsplats

någonhar registreratsbeträffandedet inte§ Om23 personen
från den registre-fem år§ underuppgift enligt 21ytterligare senaste

Omgallras registre-honomskall uppgifter i registret ut.ringen enom
gallrashonomskall uppgifteravliderrad ut.om

beslutgallras§ skallenligt 21Uppgift närregistrerats ut senaresom
föreligger.sakavseendedomeller samma

informationlämnalämpligtSocialstyrelsen skall på§ sätt24 om
det. Informationenikan komma registrerastill denregistret attsom

innehålla upplysningarskall om
registeransvarig,ärsomvem

medändamålet registret,
innehålla,fåruppgifterde registret

gäller,säkerhetsbestämmelserochde sekretess- som
enligtstånd rättelsefå tillochregisterutdragfå atträtten att

1973:289datalagen samt
gäller.uppgifterutgallringbestämmelserde somavom

kraft denträderlag iDenna ........................... ..



Författningsförslag 29

Förslag till

Lag ändring i sekretesslagen 1980:100om

Härigenom föreskrivs det i sekretesslagen skall införasatt en ny
bestämmelse, 7 kap. I5 föjande lydelse.a av

kap.7

l 5 § Sekretess gäller för uppgift hosi register Socialstyrelsena som
förs enligt lagen 1994:953 åligganden för personal hälso-inomom
och sjukvården.
[fråga uppgift allmän handlingi gäller sekretessen högst år.i 50om

Denna lag träder kraft deni
.............. ..





I INLEDNING





1 Uppdraget

1.1 Direktiven

Regeringen beslutade den 3 november 1994 direktiv Dir.om
1994:118 för särskild utredare med uppgift utreda vissaen att
frågor rörande förbättrad tillsyn hälso-över och sjukvårdspersonalen
m.m.

l direktiven anförde regeringen följande.
En särskild utredare tillkallas med uppgift utreda frågoratt om
ytterligare former sanktioner då fel begåtts inom hälso- ochav
sjukvården. förutsättningarna för interimistisk återkallelse av
legitimation möjligheterna inrätta riksövergripandesamt att ett
register hälso- ochöver sjukvårdspersonal med uppgifter om
disciplinpåföljd och därmed sammanhängande frågor.
Utredaren skall överväga

ytterligare former disciplinpåföljd eller andra liknandeom av-
åtgärder för höja patientsäkerheten bör införasatt inom hälso-
och sjukvården och i fallså vilken utformning dessa bör ha,

möjligheterna till interimistisk återkallelse legitimationomv- av
bör utsträckas till fler situationer,

riksövergripande registerett hälso- ochöver sjukvårds-om-
personal med uppgifter disciplinpåföljd och därmedom samman-
hängande frågor bör inrättas.

Direktiven i sin helhet finns intagna bilagasom
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uppdragettillBakgrunden1.2

sanktionsformerNya1.2.1

gällerfötts detframFörändringarkrav närharsammanhangolikal
Tillsynsutreditingeitsremissyttrandesitt översanktionssystemet. l

sjukvården SOUochhälso-Tillsynenhuvudbetänkande över
sanktionsfor-ytterligarefråganSocialstyrelsen1991 :63 tog omupp

åtgärderförmellanformborde finnasdetansågStyrelsen att enmer.
ingripan-alltförframstårlegitimationåterkallelseför fall där somav

behörighetsinskränk-och därtillräckligvarning intedärde, ärmen
mellanformersådanaexempelaktuell. Somhellerning inte är

vissabehandlaförbuddisciplinböter,kraftigastyrelsen attangav
huvudförbudenskilt.yrket överförbudpatientgrupper, attutövaatt

ståyrkesutövningeniföreskrifterläkemedel,förskriva atttaget om
möjligheternaiinskränkningarochläkare attuppsiktunder av annan

anfördeansvarsnämnd, HSAN,sjukvårdensHälso- ochintyg.skriva
bestämmamöjlighetborde finnasdetremissyttrande atti sitt omatt

fårdennesålegitimerade.för denbehörighet attinskränkt tex.en
liknandekollega. Enansvariguppsiktuppgifter underutföra vissa av

skullefelandeförslag. DenSocialstyrelsensocksåsynpunkt var
kurserlämpligadeltagande iauskultation ochochdetta sätt genom

legitimationerhållaförsigförkovra utanmöjlighet attatt enges
inskränkningar.

l99394zRR7sinanförde irevisorerRiksdagens rapport
viktigtdetsjukvårdenochhälso- attDisciplinärenden inom att var

tillämpningutformning ochfåråtgärderdisciplinära somenen
förorda-Därförpatienterna.ochallmänhetenhostilltrovinner även

bordeförsta handlsanktionssystemet.revisorernade översyn aven
mellanmellansteginförasarbetsledningmed ettsystemett som
skulleåtgärdenmedSyftetlegitimation.återkallelseochvarning av

Revisorernasitt yrke.tillfelande återanpassasdenhjälpa attattvara
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förutsatte erforderliga lagändringar utformadesatt utifrån patientin-
tresset.

Regeringen anförde Åliggandeni l99394zl49 för personalprop.
inom hälso- och sjukvården den det föreliggandeattm.m.
beredningsunderlaget inte beredd föreslå ytterligare disciplin-attvar
åtgärder. vilka innebär ingrepp i den enskildesstora möjligheter att

sitt yrke.utöva Utvecklingen borde enligt regeringens mening noga
följas och för- och nackdelar belysasnärmare innan sådantett
förslag kunde läggas fram. Socialutskottet l99394:SoU26
uttalade, bl.a. med anledning Riksdagens revisorersav rapport, att
utskottet delade revisorernas bedömning det kunde finnas skälatt att

kompletteraöverväga det iatt 199394: 149 föreslagnaprop.
sanktionssystemet med innebar kravett system arbete undersom
arbetsledning eller kompletterande utbildning. Utskottet ansåg att
regeringen borde fråganpröva detta differentieraatt sättom
sanktionssystemet för hälso- och sjukvårdspersonalen och återkom-

till riksdagen med förslag. Riksdagen beslutade ima enlighet med
utskottets förslag.

1.2.2 Interimistisk återkallelse legitimationav

Med anledning motion i riksdagen fick Socialstyrelsen 1984av en
i uppgift utreda frågan vidgadeatt möjligheter till interimistiskom
återkallelse legitimation. Socialstyrelsen fann i sin utredning bl.a.av

rättssäkerheten för denatt enskilde yrkesutövaren talade mot
interimistisk återkallelse legitimation. Denne kunde fåav en
stämpel sig detäven skulle visa sig han handlatattom senare
inom för vetenskap och beprövad erfarenhet. För förfarandetramen
talade rättssäkerheten for patienterna och allmänhetens behov av
skydd yrkesutövare, vilka inte längremot förmår sitt yrkeutövaatt

godtagbart ellerett sätt på visar sigsätt olämpligaannatsom att
yrket. Socialstyrelsenutöva fann möjligheten interimistisktatt att

återkalla legitimation borde utvidgas till omfatta fall vilkaäven iatt
återkallelsegrunden den legitimeradesär oskicklighet eller olämplig
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medanvändasemellertidbordemöjlighet storför yrket. Dennahet
borde detåterkallelseinterimistiskbesluturskillning. För ett om
varityrkesutövarenanledninggrundad t.ex.därför krävas attanta

diskuteradeStyrelsenyrkesutövning. ävensinoskicklig igrovt
Dentidsbegränsat.bordebeslutetinterimistiskadetfrågan varaom

avfärdades,Tankenmånader.diskuteradestidsgräns var sexsom
ochSocialstyrelsenmedföraskulle kommadärför denbl.a. attattatt

vilketskyndsamhet,medarbetabli störreskulleHSAN atttvungna
kravenskildesmed denförenasvårtkunnaskulle attvara

behandladesfå och dessabliskulle dessutomrättssäkerhet. Fallen
flestavarvid deremissbehandlades,med förtur. Rapportenändå

samtidigtförslagstyrelsenstillstyrkteremissinstanserna men
möjlighet.dennaanvändningförsiktigbetonade vikten avenav

bordebeslutinterimistiskaansågremissinstanserFlera att vara
tidsbegränsade.

Tillsynenhuvudbetänkandei sittbehandladeTillsynsutredningen
utökningfrågan1991:63SOUsjukvårdenochhälso-över om en

legitimationåterkallelseinterimistisktillmöjligheten menavav
tillframUtredningen kommöjlighet.sådan attföreslog inte en

yrkesutövningenioskicklighetlegitimeradesdenfall i vilkaantalet
litetsåifrågasattesyrketförolämplighet attuppenbaraeller envar

bakgrundinte minstmotiverad. Dettainteregelsådan mot avvar
utredning-enligttordelegitimerade. Detför derättssäkerhetskravet

påvisasäkerhetmedlättareflesta fallenmening i de attvaraens
kravmedalkoholmissbrukarsjuk eller än attär sammaatt personen

sinoskicklig iyrkesutövarefastslåsäkerhet ärpå grovtatt en
för yrket.olämpliguppenbartelleryrkesutövning

detnämndai sinrevisorer ansågRiksdagens rapport att varovan
legitima-återkallelseinterimistisktillmöjligheternaangeläget att av

åtskilliga årförflytarevisorernaenligtkundeutökades. Dettion
legitima-återkallelsebeslutslutligtochanmälanmellan ett avom

medtidigareyrkesutövarenfungeradetidenUndertion. som
få fortsätta sinemellertid intebordelegitimation. Dennebibehållen

lämplighetgarantierstatliga närförut medverksamhet omsom
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allvarliga fall inträffat, gjort tillsynsmyndighetenatt ansågsom
honom olämplig för verksamhet inom hälso- och sjukvården.

Regeringen anförde i 1993942149 99 ff bl.a. det fannsprop. atts.
fall då det uppenbart stötande legitimerad fickvar haatt kvar sinen
legitimation i avvaktan laga kraftvunnen dom. kundeDet även
finnas fall där det kunde innebära viss fara denne fick ha kvaratten
sin legitimation vid misstanke vålds-t.ex. eller sexualbrottom mot
patienter. Var den berörde häktad eller anhållen förelåg det inte
någon akut fara. Risken bedömdes mindreäven det frågaom var om

anställd. eftersom arbetsgivaren i allmänheten då vidtog åtgärder för
Lindanröja faran.att Var den legitimerade emellertid företagareegen

fanns det inte något hinder för honom patienter.att Detta emot
kunde därför enligt regeringen finnas fog för utöka antalet fall dåatt
interimistisk återkallelse möjlig. Vid sammanvägningvar en av
skälen för och talade emellertid starkareemot skäl sådanmot en
utökning. Därvid erinrade regeringen antalet fall i vilkaatt denom
legitimerades oskicklighet i yrket eller uppenbara olämplighet för
yrket åberopades mycket få. fallDe aktuellavar som var var
dessutom många gånger svårbedömda, vilket ställde kravstora
beslutsunderlagets fullständighet och tillförlitlighet. Detta gällde
särskilt vid misstanke brott. Tillämpningen sådan regelom av en
måste med nödvändighet bli mycket restriktiv. Om det frågavar om

allvarligt brottett den misstänkte ofta häktad och därigenomvar
förhindrad yrket.utövaatt

Beträffande interimistisk återkallelse förskrivningsrättenav
anfördes bl.a. det från patientsäkerhetssynpunktatt ytterstavar av
vikt förskrivning läkemedelatt i enlighetgörs med vetenskapav och
beprövad erfarenhet och samhället har möjlighetatt ingripaatt
effektivt vid missbruk förskrivningsrätten s. 106. De tidsgränserav

uppställts fick väl avvägdasom med hänsyn såväl tillanses den
berörde läkarens eller tandläkarens situation till den tidsom som
krävs för utreda påståddaatt missförhållanden. HSAN måste
självklart ha tämligen god utredning till grund fören interimis-ett
tiskt beslut. Begränsning törskrivningsrätten dock inte likaav var en
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ellerLäkarenlegitimation.återkallelseåtgärdingripande avsom en
egenskapi dennasitt yrkeoförhindrad utöva omtandläkaren attvar

bordeoch beslutUtredningbegränsningen.beslutademed denän
ärendet tillät.skyndsamtsåfattasrespektivegenomföras som
l99394:SoU26betänkandei sittuttryckteSocialutskottet

regeringenändåansågbedömning attregeringensförFörståelse men
möjligheter-ökafråganförutsättningslöst attprövaborde omnytt

pekadeUtskottetlegitimation.återkallelseinterimistisktill avna
legitimationåterkallelseinterimistisktillmöjlighetökad avatt en

yrkesverk-sinfortsättainte kansjukvårdspersonalberördinnebär att
förutsattesDärförpågår.ochutredningtiddenundersamhet process
Riksdagenbelysning.bredfåskullerättssäkerhetsfrågorna enatt

förslag.utskottetsmedenlighetibeslutade

registerRiksövergripande1.2.3

ochlegitimerad hälso-registerdag överför iSocialstyrelsen ett
inte längrevilkabl.a.framgårregistretsjukvårdspersonal. Av som

forskrivningsrätt.begränsadharvilkaochlegitimeradeär som
ärendehantering ochochdiariumförpersonregisterför avHSAN ett

vilkenochanmältsdenbl.a.framgårregistret namnet som
1995februarislutetSedanbeslutatHSANpåföljdeventuell avom.

terminalerviaregisterdettatillåtkomstSocialstyrelsenhar egna
terminalåtkomst.

hosdetsiniframförde attrapportrevisorer ävenRiksdagens
registerriksövergripande överbehovfinnsSocialstyrelsen ettett av

disciplinpåföljd. Detilldömtssjukvårdspersonalochhälso- som
tillsynensystematiserar överSocialstyrelsenviktigtdetansåg att

beslutdisciplinäraregister överriskpersonal och upprättar egetett
Enligtför.tillsynsansvarharstyrelsenpersonaldengällersom

arbetsredskapkunnaregistersådant ettskullerevisorerna varaett
denuppföljningsystematiskförutnyttjasochSocialstyrelsenför av

riksövergripandesådantpåföljder. Etttilldelatspersonal som
Socialutskottetoffentligt.inteförslagetenligtskulleregister vara
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ansåg frågan införandetatt sådant register bordeettom övervägasav
ytterligare regeringen med beaktande bl.a. de registerav av som
redan finns hos Socialstyrelsen. Riksdagen beslutade i enlighet med
utskottets förslag.
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2 Nuvarande förhållanden

2.1 Inledning

detNär gäller redovisning nuvarande förhållanden kommerav
framställningen i fortsättningen i huvudsak begränsas till vissaatt
förändringar skett den oktoberl dvs.1994, då lagen 1994:953som

åligganden för personal inom hälso- och sjukvården och lagenom
1994:954 disciplinpåföljd hälso-på och sjukvårdensom m.m.
område trädde i kraft. fullständigFör redovisning reglerna ien av
dessa lagar och tidigare gällande regler hänvisas till prop.

Åliggandenl99394zl49 for personal inom hälso- och sjukvården
m.m.

Åliggandelagen2.2 och

disciplinpåfoljdslagen

Genom 1994 års lagstiftning upphävdes lagen l980:l l tillsynom
hälso-över och sjukvårdspersonalen m.fl. tillsynslagen samt

diverse instruktioner och reglementen. åstadkommaFör bättreatt en
överskådlighet samlades de centrala bestämmelserna hälso- ochom
sjukvårdspersonalens åligganden och Socialstyrelsens tillsyn över
hur personalen fullgör dessa åligganden i särskild lag, lagenen
1994:953 åligganden för personal inom hälso- sjukvårdenochom

ÅL.åliggandelagen, Genom de allmänna skyldigheterna ochatt
bestämmelserna tillsyn detta bröts och samladessätt iutom en
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den inteåtgärderde reglersärskild lag kunde mot somsom avser
1994:954lag, lagenirenodlas ochåliggandenfullgör sina tas en

områdesjukvårdensochhälso-disciplinpåföljd m.m.om
det blevHärtill kommerclisciplinpåföljdslagen, DpL. ävenatt

tillämpningsområdetsyftet ochbättre klargöramöjligt sättettatt
skillnadfinnsåskådliggjordes detSamtidigtrespektive lag.for att en

Socialstyrelsensvida områdetämligensidan detmellan å somena
områdeinskränktadetandra sidanomfattar och åtillsynsansvar mer

sjukvårdspersona-hälso- ochblandställa någonfinns skäldär det att
ordning.offentligrättsligsärskilditilllen ansvar en

säkerställaåliggandelagenövergripande syftet med ärDet att en
förebyggapatientsäkerhethögi vården ochgod kvalitet samt atten

Socialstyrelsensundvikas.kanför patienternariskersådana som
enbart sådantbetydligtomfattar äntillsynsansvar nämnts mersom

syfte stärkadisciplinpåföljd. lföremål forblihandlande kan attsom
givitsförebyggande arbetethar detpatientsäkerhetkvalitet och en

patienternatillförsäkraskallDisciplinpåföljdslagenvikt.ökad en
ellerfelaktig vårdfåttsig haprövning deopartisk när enanser

skall dessutomsjukvården.och Lagenhälso-behandling inom
förfarandet.rättssäkerhet ipersonalenden utpekadetillförsäkra

denyrkesutövningeniforsummelser ärfel ellerFrågor somavom
förbli föremålområde kansjukvårdensochinom hälso-verksam

olika regelsystem. Förutomhandi förstaprövning enligt tre
arbetsrättsligaochstraffrättsligadedisciplinpåfoljdslagen finns

ombuds-Riksdagensuttalandenkandessaregelsystemen. Utöver av
såvitti frågakommaJustitiekanslern JKellerJOmän avser

sammanhangi dettatillmätspersonal. Viktanställdoffentligt även
samband med styrelsensiuttalandenbeslut ochSocialstyrelsens

och kommunernaslandstingensverksamhettillsyn densamt som
sanktioner.dessa intefortroendenämnder bedriver, utgöräven om

för offent-området detavgränsningendenBeträffande närmare av
itill redogörelsenhänvisasligrättsliga disciplinansvaret prop.

ff.199394:l49 30s.
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Tillämpningsonirådet för disciplinpåföljdslagen omfattar hälso-
och sjukvårdspersonalen i dess yrkesutövning såvitt undersök-avser
ning. vård och behandling patienter, vid klinisk forskningsamtav
människorfAndra åligganden för hälso- och sjukvårdspersonalen,
vilka inte betydelseär för patientsäkerheten, understödsav av
sanktioner i ordning gäller för andra arbetstagare. Dettasamma som
gäller bl.a. skyldigheter i samband med omhändertagande avlidnaav

bemötandet patienter ochsamt närstående. l l99394zl49av prop.
80 uttalades beträffande andra sanktionsmöjligheter bl.a. följande.s.

Olika står tillsynsmyndighetenvägar till buds det gällernär
problem kring enskilda individer. l undantagsfall kan
anmälan till åtal ske i de flesta fall inskränker sigmen ett
ingripande till kontakter med arbetsgivare. Det skall
understrykas dessa kontakter inte nödvändigtvisatt måste
innebära söker sanktioner. Lika välatt kan de innebäraman

för arbetsgivarenatt påpekar vikten vissman attav en
individ råd och stöd eller rutiner ändras på sådantattges ett

den enskildesätt får möjlighetatt uppfylla de kravatt som
ställs honom det gällernär patienterna säker ochatt ge en

vård. Ett sådant förfarandetrygg torde många gånger vara
verkningsfullt för förebygga liknande händelseratt imer

framtiden fallande utslagän i HSAN.ett

De nuvarande disciplinpåjföljderrza varning och erinran.är Disciplin-
påföljd den felat kan i vissa fallmot underlåtas. För det förstasom

det begångna felet ringa,är i fall då feletäven framstårom men som
ursäktligt. Denna nyanserade bedömning förseelser ärav ny.
Omständigheterna kring felaktigt handlande kanett olika.vara
Tidigare hade det inte någon betydelse den felande omedelbartatt
vidtog åtgärder för till felet.rätta Han behandladesatt lika densom

inte upptäckt fel och den väl upptäckt feletettsom ändåsom men
inte vidtagit någon åtgärd.

En legitimation skall garanti inte bara för viss kunskaps-vara en en
nivå för sådanaäven personligautan egenskaper yrkesutövarenatt
förtjänar allmänhetens tilltro. Medicinalansvarskommittén framhöll
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legitimation bordeåterkallelsereglernaSOU l978 126 att avom
yrkesutövareskyddallmänhetendeutformade så motatt engervara
ellergodtagbartyrkesitt sättinte längre utövar ett somsom

såbordeVillkorenverksamheten.förolämpligsätt är varaannat
innebördallvarligatill denmed hänsynmöjligtpreciserade somsom

departementscheten iuttaladel99394zl49återkallelse har. l prop.
följande 94del bl.a. s.denna

legitimation haråterkallelsedisciplinpåföljdSåväl avsom
förGrundernapatienten.skyddamål attytterstasom

ochdelvis olikainstitutende bådatillämpningen ärav
felupprepadeSåledes kansammanfallande. smärredelvis

tillfällen ledaupprepadeviddisciplinpåtöljdtillvilka lett
allmänvarkenåterkallas.legitimation Däremottill utgöratt

disciplinpåföljdgrund försjukdomellerbrottslighet men
legitimationen.återkallelsebeträffandedetkan väl avvara

slagsådanthandlingenklandervärdafall denvissa-I är av
åtgärdtillräckliginte kani sigvarningatt anses som en

legitima-återkallelseförFörutsättningarnasamtidigt avsom
fall då hälso-gällauppfyllda. kanDetkantion inte anses

patientvållatnonchalansuppenbarsjukvårdspersonaloch av
sådanaOmständigheterrtaeller lidande. ärobehag att man

effektendisciplinpåföljd får denlitainte kan attatt en
gällerdetbeteende. Närsittpersonalifrågavarande rättar -

och Regerings-lagstiftarenharlegitimationåterkallelse av
RÅ 1989avgörandet amn.citeradedeträtten ovangenom

förtill skyddbevisninggällerdå detkravref. ställt höga67
stårTvå intressenrättssäkerhet.legitimerades emotden

legitimeradesoch densäkerhetpatienternasvarandra;
intressen måstebådamellan dessarättssäkerhet. Balansen

beviskravensänkaSkälrättstillämpningen. attavgöras av
starka skälfinns övervägaföreligger inte. Däremot att

patienternasförmöjligheteralternativa garanteraatt
rättssäkerhet intelegitimeradessamtidigt densäkerhet som

sittarbetsgivarenrimligteftersätts. Det även tarär attt.ex.
omplaceringformstöd ianställdedenoch avgeransvar

denkräva. Försituationen kanbredvidgångeller somsom
tänkakan härmöjlighet. Mandennaanställd saknasinte är
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sig period intensivtillsyn från Socialstyrelsens sida.en av
Socialstyrelsen har besluta hur denna tillsynatt börom
utformas och organiseras. del fall då de klandervärda-handlingarna artfrämmande förär den lagens till-nya
lämpningsområde uppstår inget problem detta slag. Inteav
ovanliga situationer detta slag falska sjukskrivningarärav
och intyg fusk med ersättning från försäkrings-samtosanna
givare och motsvarande, fusk med listning patienter.t.ex. av
Sådana handlingar i första handär angelägenhet för polisen
och åklagare. Omfattande försummelser detta slag kanav
dock innebära den skyldig till dematt är måstesom anses
olämplig yrket.utövaatt

När det gäller preskription har den lagen bestämmelsenya en av
innebörd disciplinpåföljd inte skall kunnaatt utdömas änom mer
fem år gått sedan förseelsen. Liksom tidigare gäller disciplinpå-att
följd inte får åläggas någon inte inom två år från förseelsensom
underrättats anmälan. Den preskriptionsbestämmelsenom en nya
skall Ändamåletföljande bakgrund.mot med disciplinpåföljdses är

stärka patientsäkerheten.att Påföljden bör därför följa inom inteen
alltför avlägsen tidsrymd från förseelsen för meningsfull.att vara
Om någon under lång tid efter förseelsen har utfört sitt arbete utan
vidare missöden kan disciplinpâföljd framstå obefogad.en som

I 7 § första stycket DpL grunderna för återkallelseanges av
legitimation yrke inom hälso-utöva och sjukvården.att Legitima-
tionen skall återkallas den legitimeradeom

1 varit oskicklig vid utövning sitt yrkegrovt eller sättannatav
visat sig uppenbart olämplig yrket,utövaatt

2 grund sjukdom eller någon liknande omständighet inte kanav
yrket tillfredsställande,utöva

3 begär legitimationen skall återkallasatt och det inte finns hinder
återkallelse från allmänmot synpunkt.



förhållandenNuvarande48

sjukdomgrundolämplighetifrågasattdet gällerharHSAN när av
intelegitimeradedenlegitimationenåterkallamöjlighetäven att om

läkarundersökas.siglåtaföreläggandeföljtårinom attett om
interimisriskbestämmelserfinnsdisciplinpåföljdslagen ävenI om

ochstycket DpLandraåterfinns i 8 §förstaåterkallelse. Den avser
fall fårdessabeslutats. lläkarundersökningföreläggandedåfall om

återkallelsefrågantill dessför tidenåterkallaslegitimationen om
möjlighetenligt 12 §andra finnsdetFör attslutligt har prövats.

hälso-yrke inombehörighetåterkalla utövainterimistiskt attannan
behörig-1984:542lagenlegitimation enligtsjukvårdenoch än om

Slutligen harsjukvårdenochhälso-yrke inomhet utövaatt m.m.
återkallainterimistisktenligt §lOmöjlighetgivitsHSAN även att

alkoholhaltigaellernarkotiskaförskrivabegränsaeller rätten att
missbru-tandläkareellerläkareteknisk spritläkemedel eller om en

kan bestämmasgiltighetbeslutetsTiden förförskrivningsrätt.kar sin
i ytterligareförlängningtillmöjlighetmedmånadertill högst sex

föreligger.skälsärskildamånader omsex
Ärenden interimistisk,legitimation,återkallelse ävenavom

detSocialstyrelsen. Näranmälanhos HSANanhängiggörs avgenom
yrketolämplighet föroskicklighet elleråterkallelsegrundengäller

ärenden.sådanahos anhängiggöraHSANochJO JKhar rätt attäven
inteomedelbartgällerlegitimationåterkallelseBeslut omavom

beslutet 39 §DpL.iannat anges
tillsynslagensden tidigareharförfarandet i HSANgällerdetNär

ärendendisciplinpåföljdsärenden ochförfarandet ibestämmelser om
huvudsak oförändra-överförts ilegitimationåterkallelse m.m.avom

disciplinpâföljdslagen.till dende nya

yrkesfrihetochNärings-2.3

fr.o.m. denrättsställning harenskildesstärka densyftel att
ochfri-grundläggandeförskyddutvidgatjanuari 1995l ett

dettaiintresseregeringsformen.i Avinförtsrättigheter samman-
grundlagsskydd förkap. 20 § RF,bestämmelsen i 2hang ettär om
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närings- och vrkesfriheteim Enligt bestämmelsens första fårstycke
begränsningar i driva näring eller yrke endast införasrätten att utöva
lör skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbartatt

ekonomiskt vissa eller Företag. Närings- ochatt gynna personer
yrkesfriheten i praktiken redan begränsadär i ganska utsträck-stor
ning exempelvis hänsyn till säkerhets, hälsovårds-,av
arbetarskydds- och ordningssynpunkt eller för tillgodose kravatt
särskilda yrkeskvalilikationer. Föreskrifter ingrepp irörsom
enskildas personliga eller ekonomiska intressen skall huvudre-som
gel i enlighet mcd 8 kap. 3 meddelas§ RF lag.genom



.
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3 Tillsynen andraöver

yrkesutövare

3.1 Inledning

l det följande kortfattad redovisning tillsynsorganisationenges en av
beträffande vissa yrkeskategorier där legitimation, registrering eller

förekommer.motsvarande
Faktainnehållet har bl.a. hämtats promemorian Tillsyn överur

revisorer Ds 1994:125 199495:152 Regler för godkändaprop.,
och auktoriserade revisorer, Revisorsutredningens betänkande
Revisorerna och EG SOU 1993:69, FAR:s enhetligEnrapport
tillsyns- och disciplinorganisation för auktoriserade och godkända
revisorer 1992, promemorian fastighetsmäklarlagNy Ds 1992:87

199495: 14 Ny fastighetsmäklarlag.samt prop.

3.2 Revisorer

Allmänt
Vid europeisk jämförelse kan huvudsystem tillsynförtreen av
revisorer urskiljas. Antingen finns den statligt erkända självreg-
leringen där kvalifikationen utdelas och tillsynen reviso-utövas av

organisationer förekommer i England, Skottland, Irlandrernas egna
och Nederländerna. Dessa organisationer fungerar också som
intresseföreningar. Ett det sk Kammersystemetärannat system
med obligatoriskt medlemskap i föreskriven organisationen som
utdelar kvalifikationen och tillsynen förekommer iutövar Tyskland,
Österrike och Schweiz. 1 dessa länder finns frivilliga intresseäven
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Delstillsynssystem.dubbeltharländernanordiskaföreningar. De ett
handelskamma-ellermyndighetmedoffentligtfinns systemett en

finnsDelstillsynen.ochkvalifikationen utövarutdelarre som
grundastillsynsrollrevisorsorganisationer,frivilliga vars

sedvana.

tillsynensvenskastatligaDen
godkännan-forordningjuli 1995den 1gäller fr.o.mSverigel en ny

harTidigarerevisorer.tillsynauktorisationochde samt av
fortsättningenibefogenheterhaft dessaKommerskollegium men

Revisorsnämnden. Demyndighet,handhasskall de nyaen nyav
auktorisationochgodkännandebl.a.reglerarförfattningar avsom

1995:528lagenåtgärderdisciplinära ärochtillsynrevisorer samt
Enligtrevisorer.1995:665förordningenochrevisorer omom

auktorisationenellergodkännandetskallrevisorerlagen22 § om
ellerverksamhetsiniuppsåtligen orättrevisor görupphävas enom

föreskri-betalarinterevisorelleroredligtförfarsättannat enom
omständig-förmildrandeföreliggerdetOmenligt 29avgiftven

meddelasfårVarningmeddelas. ävenvarningi ställetfår omheter,
honomåliggerskyldigheterdeåsidosätterrevisorn sätt somannat
ställetiRevisorsnämndenfårtillräckligt,detrevisor. Om ärsom

försvårande,Är synnerligenomständigheternaerinran.meddela en
godkännandeupphävas. Ettauktorisationenellergodkännandetfår

någonframkommerdetkanauktorisation omprövaseller om
auktorisa-ellergodkännandeförhinderinnebäromständighet som

läggsdetmeddelasfår inteeller erinranVarningtion. somom
underrät-fickrevisornår innanfeminträffattill last änrevisorn mer

godkännandeellerauktorisationupphävandeärendet. Förtelse i av
betraktasUpphävandepreskriptionstid.motsvarandefinns inte en

tillåtgärdadministrativpåföljdintenämligen utan ensomensom
detfår,varningtilldelatsrevisortredje Enförskydd omsomman.

tillstraffavgiftbetala statenåläggasskäl,särskildafinns attäven
sinfår vidRevisorsnämndenkr.000och högst 25kr000med lägst 1

upphävabeslutförordnabl.a. attåtgärderdessa att ettprövning av
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godkännande eller auktorisation skall gälla omedelbart. Möjlighet
interimistiskt upphäva godkännande eller auktorisation finnsatt ett

inte. Beslut varning, erinran och beslut upphäva godkän-attom om
nande eller auktorisation överklagas till länsrätt. Prov
krävs vid överklagande till kammarrätt.

Kommerskollegiums rådgivande nämnd, ersattssom numera av
Revisorsnämnden, har handlagt 135 disciplinärenden år.ca per
Ärendena har väckts kollegiets initiativ, efter anmälaneget av
klienter eller Skattemyndigheten eller grund tidningsuppgifter.av
Ett ärende har kunnat i kritik påföljd, inte gåttutmynna utan som

överklaga. Beslutet friande innehåller kritisktatt omdömeär ettmen
revisorns agerande. Antalet varningar uppgick under verksam-om

hetsåret 199394 till 24 och antalet upphävanden Linder motsva-var
rande tid Flertalet ärenden har lett till påföljd har haft sinsom
grund i brister i revisorernas verksamhet. Endast i mindre antalett
fall har åtgärderna berott brister formell karaktär. Beslut iav
disciplinärenden offentliga medan uppgifter i skriftväxlingär och

underlag i regel sekretessbelagda. Namnen revisorerannat är som
fått disciplinpåföljd har inte publicerats. Däremot har Kommerskol-
legium regelbundet publicerat anonymiserad version besluten.en av
Någon möjlighet förordna besluten skall verkställasatt attom
omedelbart har tidigare inte funnits. Detta har många gånger
upplevts brist. eftersom det kan forflyta åtskillig tid innan ettsom en
beslut vinner laga kraft. En brottmålsdoms lagakraftvinnande harev.
i regel inväntats innan disciplinärende avgjorts, såvida inteett
revisorn erkänt gärningen.

Revisorsorganisationernas tillsyn i Sverige
Inom Svenska Revisvizszurmnidet SRS finns disciplinnämnden som
handhar tillsynen medlemmarna. Enligt i samfundetsöver 27 §
stadgar får itämnden besluta erinran eller varning. Vid synnerli-om

försvarande omständigheter får nämnden besluta uteslutninggen om
samfundet. Nämndens beslut kan överklagas till besvärs-ur en

nämnd. Endast beslut uteslutning publiceras. Om Kommerskol-om
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vidtaunderlåtanämndendisciplinär åtgärd kanvidtagitlegium atten
ärenden år.l0-20normaltNämnden handläggeråtgärder. peregna

fallerinran.påföljd eller lkritikfall leder tillFlertalet ettutan par
till uteslutning.lederringa antal fallvarning.beslutas Ett ytterst

Även disciplin-harRAuktoriserade FARevisorerFöreningen en
disciplinäradeFöreningens stadgariEnligt 32-35 ärnämnd.

uteslutning.eller Enerinranvarning,kan förekommaåtgärder som
vidtagitKommerskollegium harfår underlåtasdisciplinär åtgärd om

överklagasuteslutning fårvarning elleråtgärd. Beslutsådan omen
ungefär 40handläggerDisciplinnämndennämnd.hos särskilden

Varningerinran.fall beslutasdessatvå tillärenden år. l tre avper
fallförekommit i tvåUteslutning harfall år.ibeslutas något per

anmältdenberörde revisorn.delges denBeslutensedan 1985. som
publicerasuteslutning FARstyrelse. Besluthonom och FAR:s urom

dock.

Advokater3.3

ochAdvokatsamfundSverigesadvokaterTillsynen utövasöver av
offentlig tillsyn.självreglering med inslaghar karaktären avav en

viss myndighets-medorganisationoffentligrättsligSamfundet är en
tillverksamhet finnsBestämmelser dessverksamhet.utövande om

disciplin-ochstyrelsenTillsynenviss del i 8 kap. RB. utövas enav
vidtagas. Näråtgärd skallingenbeslutaStyrelsen kannämnd. att

iåtgärd kommakandisciplinärfinneremellertidstyrelsen att en
nämndenpåföljderdisciplinnämnden.till Deärendetfråga hänskjuts

i sinadvokatEni kap. 7 § RB.regleras 8kan besluta somom
oredligtförfarelleruppsåtligenverksamhet orättgör annarssom

Är mildrandeomständigheternaadvokatsamfundet.skall uteslutas ur
åsidosät-tilldelas honom. Den sättfåri stället varning annatsom

Äreller erinran.varningtilldelasadvokat kansina plikterter som
får han uteslutasförsvårandesynnerligenomständigheterna ur

nämnden,varning kanadvokatTilldelassamfundet. omenen
straffavgiftbetalaålägga honomskäl föreligger,särskilda att en
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lägst påföljd000 kr och högst kr. ålägga kan.l 15 000 Förutom att
nämnden särskilt uttalande advokatens handlande. Engöra ett om
advokat blivit tillutesluten kan besvära sig domstolenHögstasom

i övrigt kan varken anmälare eller advokat överklaga disciplin-men
nämndens beslut. kan dock överklaga nämndens beslut tillJK
Högsta domstolen. kan begära disciplinnämnden skallJK även att ta

Möjlighetärende styrelsen beslutat lämna åtgärd.ett utanupp som
finns förordna beslutet skall verkställas innan det vunnitatt attom
laga kraft. sker regelmässigt vid beslut uteslutning,Detta om
eftersom det inte lämpligt den uteslutne verkarattanses som
advokat under tiden fram tills dess beslutet vinner kraft.laga En ev.
brottmålsdoms lagakraftvinnande inväntas inte alltid, det fårutan

från fall till fall. möjligheter interimistiskt beslutaNågraavgöras att
uteslutning finns skall tillställasinte. Disciplinnämndens beslutom

advokaten, anmälare, Beslut uteslutningJK och styrelsen.ev. om
skall dessutom tillställas alla advokater och allmänna domstolar. JK
skall också tillställas beslut styrelsen inte hänskjuta ärendeatt ettav
till disciplinnämnden. Tystnadsplikt råder för dem deltagit isom
tillsynsärendet samfundet enligthos stadgarna och enligt kap. §8 6

EnligtRB. kap. sekretesslagen råder i regel9 12 § 1980:100
sekretess i dessa ärenden.

Advokatsamfundets fullmäktigemöte beslöt utreda1991 att
formerna för den Samfundetsframtida disciplinverksamheten.
styrelse tillsatte kommitté för ändamålet och dess arbete redovi-en
sades i december 1994 Betänkande Kommittén för översynav av
Advokatsamfundets disciplinförfarande den december 1994.28
Betänkandet under varit samfundet.har våren 1995 remiss inom
1 betänkandet bedöms förslag utformning detoch tillges av
disciplinära förfarandet i olika Kommittén har bl.a.avseenden.
behandlat frågan förhöjda införasbötesbelopp bör ochom om
bötespåföljden bör användas finansiering-frekvent led iettmer som

den disciplinära verksamheten. fråga föreslår kommit-dennalen av
disciplinpåföljdtén bl.a. straffavgiften, avseddäratt som som

rangordnad mellan uteslutning och maximalt skall kunnavarning,
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kunnaföreslås straffavgift skalltill kr. Vidareuppgå 100 000 att
detta med vissaKommittén har motiveratutgå vid erinran.även att

tillibland så svåra kommadisciplinära förseelser rättaär atttyper av
straffavgift verksamtpåföljd i formmed antas ettatt varaen av

domstolars,försummelser påmedel i detta syfte vidt.ex. att svara
underlåtenhetförelägganden ellermyndigheters eller samfundets att

Kommitténräkenskapsmaterial.tillställa samfundet även attanser
påföljd utsträck-ådrar sig idet rimligt de advokater störreär att som

förtill samfundets kostnaderhittills ekonomiskt skall bidraning än
inte funnit skäldisciplinärenden. Kommittén harhanteringen attav

villkordisciplinära förseelser, såsomytterligare påföljder förföreslå
Bl.a. grundar sigeller suspension.och restriktioner olika slagav

arbetsuppgiftersvårigheten dedetta avgränsaatt som en suspen-
Härtill kommer densig från utföra.derad advokat skulle avhålla att

övervakas.skulle kunnaefterlevnaden knappastomständigheten att

Fastighetsmäklare3.4

infördes registre-fastighetsmäklarelagenGenom 1984:8l ettom
fastighetsmäklare. Tidigareavseendeoch tillsynsförfaranderings-

handelskamrarnaauktorisationsförfarande därgällde frivilligtett
verksamhet. Enligtauktoriserade mäklaresutövade tillsynen över

länsstyrelsenregistrerad hosfastighetsmäklarelagen skall varje vara
verksamhet.sin Förhuvudsakligen bedriveri det län där han

bestämmelservillkor.registreringen uppställs vissa Närmare om
fastighetsmäklare.finns i förordningen 1984:82dessa villkor om
fastighetsmäklareregistreringenLänsstyrelsen skall återkalla enom

betalarregistrering elleruppfyller kraven inteinte längre
omedelbart.återkallelse gällerregistreringsavgiften. beslutEtt om

Är meddelalänsstyrelsen i stället varning. Endet tillräckligt får
endastvite. vitesföreläggande fåråterkallelse kan förenas med Ett

föreläggandetutdömandet vitet.överklagas i samband med Harav
registrering får detåterkallelsemeddelats i samband med ävenav

Länsstyrelsenbeslut överklagas.samband dettaöverklagas i med att
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i Stockholms län handlägger 100 disciplinärenden år. Antaletca per
ådömda disciplinpåföljder dock litet. Sedan årär 1984 har länssty-
relsen i Stockholms län återkallat 10 registreringar utdelatsamt
25-30 varningar. Någon möjlighet interimistiskt beslutaatt om
återkallelse finns inte. Regeringsrätten har i nyligen avgjort målett
funnit, TV-program inspelatsatt med doldett videokamera kansom
användas bevisning och läggas till grund för återkallelsesom av
fastighetsmäklares RÅregistrering 1995 ref. 6.
Genom fastighetsmäklarlagen 1995:400 har 1984 års lag ersatts.

Flera bestämmelser har införts i syfte effektivisera registrerings-att
och tillsynsfunktionerna och åstadkomma bättre kontrollen av
lagstiftningens efterlevnad. Fastighetsmäklare skall registreras hos

särskild nämnd. Fastighetsmäklarnämnden, skall haen ävensom
hand tillsynen fastighetsmäklare.över En nyhet återkallel-ärom att

respektive varning står till nämndens förfogande i samtliga fallse
mäklarenär handlat i strid någon skyldighet enligt lagen. Enen mot

ytterligare nyhet möjlighet finnsär avstå från påföljdatt att om en
förseelse ringa. Möjlighetär förelägga vite finns inte längre.att

3.5 Försäkringsmäklare

Enligt lagen 1989:508 försäkringsmäklare skall försäk-varjeom
ringsmäklare registrerad hos Finansinspektionen och stå undervara
dess tillsyn. Enligt lagens kan15 § Finansinspektionen återkalla
registreringen bl.a. försäkringsmäklaren inte uppfyller kraven förom
registrering eller inbetalar föreskrivna avgifter. Beslutet om
återkallelse gäller omedelbart och kan förenas med vite. Om det är
tillräckligt får inspektionen i stället meddela varning.
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Veterinärer3.6

veterinäryrket finnsbehörighetlagen 1994:844 utöva1 attom
legitimation,återkallelsedisciplinpåföljder ochbestämmelser avom

ochfor hälso-bestämmelsermotsvarandemedöverensstämmersom
sjukvårdspersonalen.

m.f1.trafiktillståndInnehavare3.7 av

yrkestrafiklagen trafik endastyrkesmässigfår1988:263Enligt
tillståndtrafiktillstånd. Sådanthardrivas den ges avsomav

måsteförutsättningardenämnda laglänsstyrelsen. I 6 § somanges
fårEnligt §meddelas. 9skalltillståndsådantuppfyllda för attvara

skalltrafiktillståndvillkor.med vissa Ettförenastillståndett
vidövrigteller itrafikenyrkesmässigadet i denåterkallas om

näringsverksamheteller itrafikrörelsendriften somannanav
missförhållandenallvarligaförekommithardrivertillståndshavaren

föreligger.längreför tillstånd inteförutsättningarnaeller om annars
Är varningställetkan iallvarligmissförhållandenainte artav

användsintedetåterkallasocksåtillstånd kanmeddelas. Ett om
överklagas 23 §.intevarning kanbeslut§§. Ett15 18 om-

får endasttaxitrañkgäller itaxitrafik. FordonförSärskilda regler
legitima-sådanförarlegitimation. Ensärskildharföras den somav

visatgärningbrottsliginnehavarenåterkallastion skall genomom
sig taxitrafik elleritjänstgöra förareolämplig omatt som

föreliggerlängreinteförarlegitimationforförutsättningarna annars
sitt körkorttrafiktillstånd fårinnehavare§. Om14 ava en

återverk-medförapraktikendetta ikommertills vidareåterkallat att
däremot kansjälv körakan intetrafiktillståndet. Hanningar men

chaufförer.andraharhanupprätthållasverksamhethans om
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3.8 Innehavare trafikskola mil.av

Enligt 60 körkortsförordningen§ 1977:722, KKF, krävs tillstånd
Vägverket driva trafiksskola. Verketatt tillsynav utövar även över

trañkskolorna. Frågor godkännande trafikskolechef, utbild-om av
ningsledare eller trafiklärare Vägverket.prövas Enligt 67 § KKFav
får Vägverket återkalla tillståndet driva trafikskola vissaatt om
förutsättningar uppfyllda. Vidareär får verket enligt 68 § KKF
återkalla godkännande trafikskolechef,ett utbildningsledaresom
eller trafiklärare den godkände olämplig.är Möjlighet finnsom att
i stället RÅmeddela varning 69 § KKF. l 1993 ref. 68 hade en
trafiklärare gjort sig skyldig till rattfylleri och fått körkortet
återkallat två månader. Detta föranledde hans godkännan-attsenare
de utbildningsledare och trañklärare återkallades. Regeringsrät-som

fann emellertid detten kunde han skulle kommaatt antagas att att
låta sig denrätta ingripande åtgärdutan återkallelse innebarsom en
och meddelade varning i stället. l detta fall hade trafikläraren även-

möjlighet inte finns interimistiskt besluta återkallelseom att om av
godkännandet trafiklärare under den tid då körkortet varitsom -
återkallat i praktiken varit berövad möjligheten i fall arbetaatt vart

trafiklärare övningskörning.vidsom

3.9 Personal hos bevakningsföretag

Bevakningsföretag får inte bedriva verksamhet i 1 §som avses
första stycket lagen 1974: l9l bevakningsföretag tillståndutanom
enligt lagen auktorisation. Frågan auktorisation prövasom av
länsstyrelsen, tillsynsmyndighet.även är Således krävssom
auktorisation bevakningsföretag yrkesmässigt skall föråta sigom att

räkning bevaka fastighet, anläggning, viss verksamhet,annans
offentlig tillställning eller något sådant eller också bevakaannat att
enskild för dennes skydd. Auktorisation krävs for fåävenperson att
utbilda bevakningspersonal. Lagen gäller inte for bevakning som
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bevak-hellerinteochmyndighetkommunalellerstatligutförs av
uppdragfullgörendastdenneenskildutförsning omperson,avsom

honommeddelatsharförordnandestödmed enavett somav
i lag.bestämmelseenligtmyndighet en

personal hosskall allbevakningsforetag ettlagenEnligt 4 § om
medprövninggodkänd vidbevakningsföretagauktoriserat vara

lämplighet ipålitlighetmedborgerliglaglydnad, samtavseende
företag.i sådantanställningforövrigt

iåterkallas,godkännande närellerauktorisationkanEnligt 13 §
beslutfor sådantförutsättningangivenbevakningsforetaglagen om

anledningsärskildfinnsövrigtieller detFöreliggerlängreinte
frågaiåterkallasskall närgodkännande ävendärtill. Ett personen

bevak-auktoriseratuppdrag hoseller sittanställningsin ettlämnar
fåttvisar handäreftermånaderinom attoch inteningsföretag nytre

företag.sådanthosuppdragelleranställning ettnytt
fori ställetlänsstyrelsenfår attskälsynnerligadet finnsOm

ellerverksamhettill vissdet ettgodkännande begränsaåterkalla ett
godkän-ibegränsningelleråterkallelse ettBeslutområde.visst om

förordnas.omedelbart, integällernade annatom

Sammanfattning3.10

någonbeträffandedet inteframgåttharredogörelsen att avAv ovan
interimistisktmöjlighetfn. finnsbeskrivna yrkesgrupperna attde
motsvarande.ellerregistreringgodkännande,återkalla ett en

sjukvår-ochhälso-liksommöjligheti regelfinnsDäremot att,
fattats,återkallelsebeslutslutligtvälområde,dens när ett om

sanktioner-gällandeomedelbart. Degällabeslutet skallförordna att
sjuk-ochfor hälso-finnssanktioneri destortmotsvarar somna

legitima-återkallelseochvarningdvs. erinran,vårdspersonalen, av
medkombinerasvamingkanrevisorerochadvokatertion. För enen

kompletterandeförordnamöjlighetNågonstraffavgift. att om
finns inte.sanktionalternativformeller någonutbildning avannan
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dettal avsnitt kommer några länders disciplinsystem avseendem.m.
hälso- och sjukvårdspersonalen redovisas. De länderatt som
kommer i fråga har alla det de i eller formgemensamt att en annan
har eller kommer sådana regler för Sverigesatt övervägssom nu
del. Framför allt Finland och Nederländerna har nyligen genomfört
lagstiftning avseende tillsynen hälso- och sjukvårdspersonalen.över
Studiebesök har företagits till dessa fortvå länder därigenomatt

fylligare bild de reformer håller genomföras där.en attav som

4.1 Finland

Källmaterial till den följande redovisningen har varit den finländska
regeringens proposition 1994 rd tillRP 33 Riksdagen med-
förslag till lagstiftning yrkesutbildade inom hälso- ochom personer
sjukvården och l994 års verksamhetsberättelse för Rättsskyddscen-
tralen for hälsovården i fortsättningen benämnd Rättsskyddscentra-
len. Ytterligare underlag har erhållits studiebesök vidgenom
Rättsskyddscentralen.

4.1.1 Allmänt

Tillsynsverksamheten, endast omfattar hälso- och sjukvårdsper-som
sonal inte socialvårdens personal, i Finland till delarärmen stora
decentraliserad. På regional nivå handhas den länsstyrelserna. Påav
central nivå handhas den Rättsskyddscentralen, tillkom denav som
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tillsynsverksamhetenhandhadesdecember Tidigare1992.l
uppgifterviktigasteRättsskyddscentralensMedicinalstyrelsen. En av

såsomyrkesutövning,hälsovårdspersonalensärendengäller om
ärendendisciplinäraövervakning,registrering ochlegitimering,

behörighet.återkallelsebegränsning ochsamt av
har inte någonenklare ärendentillsyn iLänsstyrelserna utövar men

behörig-eller begränsadisciplinära åtgärderbefogenhet vidta attatt
övervägandedenhandläggeråterkalla legitimation. Dehet eller att

vissa uppdragutförtillsyn.delen ärenden rörande De ävenav
Rättsskydds-ellerlänsstyrelsenRättsskyddscentralen. ärende hosEtt

företrädarepatient, dennesantingencentralen kan initieras enav
försäkringskassan,polisen ellermyndighetereller olika t.ex.av

siniRättsskyddscentralen kanmil.arbetsgivare, apotek även
inspektione.r.utförainitiativ utreda ochtillsynsverksamhet eget

landet. dessahela Avklagomål iinkom 700Under 1994 ca
medi-disponerarlänsstyrelserna. Dessaflestabehandlades de av

fästandesåsomadministrativa åtgärdervidtacinsk expertis och kan
anmärkning. Tillallvarligochanmärkninguppmärksamhet,av
och avsågklagomål dessainkom 200Rättsskyddscentralen ca

l-.ompliceradärendendisciplinära ärendenförutom även merav
åtgärderadministrativaföremål forfall blevflesta dessaDenatur. av

anmärkning.allvarliganmärkning,uppmärksamhet,fästande av
åtgärder,administrativaöverklaga dessamöjlighetNågon att som

Endastfinns inte.Rättsskyddscentalen,förföreståndarenbeslutas av
begränsning ellertill beslutleddedel ärendenamindre omaven

varning ellerskriftligyrke,behörighetåterkallelse utövaattav
särskildbeslutarsådana ärendenbehörighet. låterställande enav

tillsyn denförNämndenRättsskyddscentralen,inom övernämnd
fall finns möjlighetdessahälsovårdspersonalen. lyrkesutbildade att

förvaltningsdomstolen.överklaga till Högsta
inomyrkesutbildadeträdde lagenjuli 1994Den l personerom

lagstiftningenSyftet med deni kraft.hälso- och sjukvården varnya
och sjukvår-gäller hälso-lagstiftningdenbl.a..:att modernisera som

hadepatientsäkerhetengällerenhetlig. detNärden och dengöra mer
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den gamla lagstiftningen medfört problem bl.a. den inteattgenom
omfattat alla de yrkesgrupper arbetar inom den finska hälso-som
och sjukvården. Den lagstiftningen berör enhetligtettnya mera

dem deltarsätt i vården.som
Kretsen yrkesutbildade omfattar dels dem inneharpersoner som

legitimation, dels dem beviljats tillstånd visst yrke,utövaattsom
dels dem har använda viss yrkesbeteckning.rätt att lsom en
fortsättningen behandlas i första hand reglerna för dem inneharsom
legitimation. Om inte gäller motsvarande försägs regler demannat

har tillstånd visst yrke eller harutöva tillståndattsom attsom
använda viss yrkesbeteckning.

4.1.2 Förebyggande åtgärder säkerhetsåtgärder

Enligt den lagstiftningen kan vissa säkerhetsåtgärder vidtagasnya
den ifrågavarande personalen.mot Finns det grundad anledning att

yrkesutbildad haratt blivit oförmögenanta sittutövaen attperson
yrke kan Rättsskyddscentralen ålägga honom bekostnadatt egen
genomgå läkarundersökning eller undersökningar sjukhus, varvid
nödvändiga kan och undersökning utföras, dettasprov annan om
kan ske nämnvärd olägenhet utredningutan arbetsförmågan.av
Läkarutlåtande från privatpraktiserande läkare godtas inte.

Finns det grundad anledning yrkesutbildadatt anta att en person
har bristande yrkesskicklighet kan Rättsskyddscentralen ålägga
honom bekostnad, för konstaterandetatt yrkesskicklighe-egen av

eller kompetens,ten genomgå förhör eller arbetsprövningannan
eller arbetsprov utredning yrkesskickligheten. dettaett Ige av
utredningsarbete anlitas bl.a. rehabiliteringscenter i Helsingfors.ett
Det kan fråga såväl fysiska psykiska handikapp. Denvara om som
enskilde får själv bekosta utredningen kostar 5 000 FIM.som ca
När det gäller bristande kunskaper finns det inte någotännu system
för hur utbildningen skall till. Rättsskyddscentralen kan inte
tvinga universiteten enskild yrkesutövare. Den haratt ta emot en
dock etablerat visst samarbete med medicinska fakulteten vidett
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vissaienskilde kan ämnen.där denuniversitet,Tammerfors tentera
densåledesdetregellFIM är000vilket kostar l tentamen.perca

emellertidfall kanvissautbildningen. lfår bekostaenskilde som
exempelvisFolkpensionsanstalten ellererhållasbidrag avav

utländskagälltharvarit frågahittillsfall detLäkarförbundet. De om
denmåstekompetensyrkesskicklighet. Deras motsvaraläkares

yrkesskicklighetläkaresinte baragrundutbildningen. Detfinska är
andrahosskicklighetendettautredas ävenkan sätt utansom

yrkesutövare.
meddelaåtgärdadministrativkan såsomRättsskyddscentralen en

begränsaskommerbehörighethansläkareexempelvis att omatten
möjlighetnågonhar inteLäkarenutbildning.vissgenomgårintehan

enskilde intedenåtgärd. Nästadennaöverklaga steg, omatt
behörighetdennesutbildningen, kaneller klarargenomgår attvara
nämnden.beslutåterkallaslegitimationellerbegränsas avgenom

Fullgör inteöverklagas.intekanåtgärderRättsskyddscentralens
befogade ifå detemellertidkan hanålagts,det hanyrkesutövaren

underlåten-grundRättsskyddscentralenåläggandet prövat, avom
yrket.behörigheti hans utövaingreppnämnden yrkar attinförheten

yrkesutbil-föreskriverbestämmelsefinns attlagenI ensomen ny
upprätthållaskyldigsjukvårdenhälso- och är attinomdad person

förutsätteryrketutövandetyrkesskicklighetdenoch utveckla avsom
föreskrifterochstadgandenmed deväl förtrogensiggöraattsamt

arbetstagarenskallArbetsgivarenyrkesutövningen.gäller gesom
fortbilda sig.kunnaskallför denneledigt att

bestämmabehovvidlänsstyrelsen kanellerRättsskyddscentralen
vårdlokaliteternaochundersöknings- samtmottagnings-,att

granskasskallyrkesutbildadhosjournalhandlingarna personen
anlitasSakkunniga kanmottagningsverksamheten.granskning av

länsstyrelsernasregeliden skergranskning ochför denna genom
dethartillsynen visat ärerfarenheternapraktiska attförsorg. De av

yrket denikan ingripa utövaviktigt rätten att somatt omman
eller yrkes-arbetsförmåganutredningsigövervakas motsätter av

Därförmottagningsverksamheten.granskningellerskickligheten av
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kan Rättsskyddscentralen i dessa fall förbjuda legitimeraden
yrkesutbildad yrket.utövaattperson

När utredningen klar har nämnden möjlighet begränsaär att
behörigheten för yrkesutövaren eller återkalla legitimationen. Enatt
begränsning kan gå läkare inte får överhu-t.ex. ut att en operera
vudtaget eller han inte får inom visst område,att ettoperera
exempelvis utföra bukoperationer. begränsningDenna behörighe-av

kan tidsbegränsas, vilket framför allt kan förekommaäven vidten
förskrivning läkemedel. Exempelvis kan Rättsskyddscentralenav
föreskriva läkare inte lår ordinera läkemedel påverkar detatt en som
centrala visst datum. Behörigheten återfåsnervsystemet t.0.m. ett
automatiskt sedan tiden gått ut.

viktigasteDe uppgifterna vad gäller läkemedelsförskrivningar får
Rättsskyddscentralen från apoteken, och med stöd dessa kanav
läkares missbruk förskrivningsrätten avseende narkotiskaav
läkemedel och deras missbruk sådana läkemedel upptäckas.egna av

Finland kontrollerasl narkotiska läkemedelrecept som avser av
Rättsskyddscentralen, gånger året får listor frånettsom par om
apoteken. Beträffande denna läkemedel sker automatisktyp av en
registrering både vad antalet ordinationer respektive läkareavser av
och vad de samlade ordinationerna till enskild patientavser en
oavsett förskrivande läkare. Ett övergående problem vid införandet

har varit vissa läkare dragit sig för skrivasystemet attav att recept
till patienter verkligen har behövt dessa läkemedel.som

Rättsskyddscentralen har enskilda förmågaprövaatt attpersoners
sitt yrke. Om detutöva vid sådan utredning skulle framkomma atten

organisationen vid sjukhus bristfällig dettat.ex. är ärett system-en
fråga skall handläggas antingen länsstyrelsen eller Hälso-som av av
och sjukvårdsministeriet.

Rättsskyddscentralen har inte cirkulär motsvaranderätt att utge
dem Socialstyrelsen Finlandl ankommer detta Hälso- ochut.ger
sjukvårdsministeriet. Rättsskyddscentralen kan endast föreskrifterge
riktade till enskilda personer.
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Återkallelse4.1.3 m.m.

meddelaförfarandevid felaktigtRättsskyddscentralen kan en
bl.a.anvisningarföreskrifter ochyrkesutbildad samtnärmareperson

honomeller fråntayrketdennesvidare begränsa utövatills rätt att
vidtaRättsskyddscentralenåtgärder kanvidare. Dessadenna tillsrätt

yrkesutbildade hardenom

enligt lagenåligger honomskyldigheternågraförsummatl som
förvaringochförandeskyldigheter,yrkesetiska av

fonbildningsskyldighet,tystnadsplikt,journalhandlingar m.m..
anmäl-uppgifter.lämnandeochföreskrifteriakttagande avav

försäkringsskyldighet,yningsplikt och
yrkes-ochutbildningvilka hansuppgifter förfullgjort sådana

verksamhetsmöjlighetereller hansotillräckligavaritskicklighet
ellerbegränsade

klandervärt.ellerfelaktigthandlat3 annars

fängelsestraff for brotttillhar dömtsyrkesutbildad ettOm personen
Rättsskydds-kanyrkesutövningensamband medbegåtts iharsom

dennefråntaförutsättningar rättenvissaunder attvidarecentralen
synnerligenomständigheternaeller, ärtidför vissyrketutöva om

eller kommu-statligtförgälleralltid.för Detsammaforsvårande, en
ellertjänsteutövningskiljande fråntillhar dömtsanställdnalt som

Rättsskydds-kraft kanvinner lagadomeninnanRedanavsättning.
yrket.dömdedenförbjudabl.a. utövacentralen att
vidare begränsatillsRättsskyddscentralenSlutligen kan en

fråntaelleryrketyrkesutbildad utövalegitimerad rätt attpersons
sjukdom.grund ålder,hanvidaretillshonom denna rätt avom

oförmögenblivitorsaknågonrusmedel ellermissbruk annanavav
att sitt yrke.utöva
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4.1.4 Interimistiska åtgärder temporära
säkerhetsåtgärder

Vid behandlingen ärende kan Rättsskyddscentralen vid behovettav
förbjuda legitimeradtemporärt yrkesutbildad utövaatten person

yrket eller begränsa yrket.temporärt Som motiv förrätten utövaatt
denna bestämmelse anfördes bl.a. beslut ofta måstetemporärtatt ett
tillgripas säkerhetsâtgärd ärende utreds huruvidanär ettsom en
yrkesutbildad verksamhet patientsäkerheten.äventyrarpersons
Sådana säkerhetsåtgärder används mycket sällantemporära en eller
två gånger år och de beslutas föregående kommunikation.utanper

4.1.5 Disciplinpåföljd m.m.

Om yrkesutbildad vid utövandet yrket handlat lagen motperson av
eller med stöd lag utfärdade bestämmelser eller gjort sigav annars
skyldig till felaktighet eller försummelse kan Rättsskyddscentralen

honom skriftlig Detta gäller endastvarning. denne intege en om
skall åtalas vid domstol. Denna disciplinära åtgärd beslutas, som

Nämnden förnämnts, tillsyn yrkesutbildadedenöverovan av
hälsovårdspersonalen. Ofta det olika slag missbrukär av som
föranleder skriftlig varning beslutas.att

Tidigare har böter funnits möjlig disciplinäräven åtgärd. Densom
användes emellertid inte under trettiotal år och därför har denett

lagstiftningen.utmönstrats ur
Någon särskild bestämmelse behandlar frågan skadeståndsom om

i de fall yrkesutövare felaktigt varit fråntagen behörighetsinen
under viss tid finns inte. har inte förekommitDet fallnågot där
Högsta förvaltningsdontstolen ändrat Rättsskyddscentralens beslut

därmedoch inte något skadeståndsfall denna grund. Däremot
pågår för närvarande skadeståndsprocess mellan privatprakti-en en
serande läkare och finska beroende läkarens behörighetstaten att
begränsats. Skälet till behörighetsinskränkningen s.k. byvattvar
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medi-utförtshaansågsfall attvissapass-operationer i utan vara
detbegränsad sättetbehörighetfick sinLäkarenbefogade.cinskt

ingreppsådanagodkännamåstefortsättningenkardiolog iatt en
därefterläkarenenligtharPatientunderlagetvidtogs.deinnan

medfinskaskadeståndkrävt statendärförharoch denneminskat av
milj. FIM.5ca

putsaddockoffentliga. Det ärbeslutRättsskyddscentralens är en
sjukdomaruppgifterversion offentlig, att t.ex. omär genomsom
offentliga.inteöverhuvudtagetUtredningsfallentagits bort. ärm.m.

4.1.6 Register

yrkesutbildadedencentralregisterför överRättsskyddscentralen ett
information ärdenlagrasregisterdettahälsovårdspersonalen. I som

uppgifterSådana ärövervakningsuppgifter.skötaförnödvändig att
inomyrkesutbildningenuppgifteradressuppgifter,och omperson-

arbetsplats-yrketrättighetuppgifter utöva samthälsovården, attom
katastrofplaceringÄven ochkrigs- samtuppgifteruppgifter. om

registre-överenskommelserinternationellaföljeruppgifter avsom
hälsovår-ochsocial-förutvecklingscentralenochForsknings-ras.
registret.upprätthållateknisktuppgifttillharSTAKESden att

intefårvarningarochstyrningsåtgärderadministrativaUppgifter om
registreras.

i4i.2 Norge

Tillsyns-hämtad frånhuvudsakDen iframställningenföljande är
sjukvårdenochhälso-Tillsynenhuvudbetänkande överutredningens

HelsepersonellsutredningenstatliganorskadenochSOU 1991:63
1993:33.motiver NOUmedlovtilUtkastplikterrettigheter og -

4.2.6.nedan underredovisaskommerförslagUtredningens att
sjukvårds-ochhälso-FråganFörslaget remissbehandlats.har om
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personalens tystnadsplikt har föranlett ytterligare utredning. En
proposition tidigast under 1996.väntas

4.2.1 Allmänt

Liksom Förhållandet tidigare i Finland bestämmelsernaärvar om
auktorisation eller godkännande uppdelade flertal lagarannat ett

i huvudsak reglerar varje yrke för sig. Totalt omfattar bestäm-som
melserna offentligt godkända yrken l7 Termenom grupper.
auktorisation föranvänds läkare, tandläkare och barnmorskor medan
godkännande används för övriga Varje lag innehåller reglergrupper.
för auktorisation eller godkännande och regler för återkallelseäven
därav. De lagar reglerar läkarnas och tandläkarnas verksamhetsom
innehåller de detaljerade bestämmelserna det gäller i vilkamest när
fall återkallelse kan komma i fråga.

Den överordnade tillsynen den norska hälso- och sjukvårdenöver
har ankommit Helsedirektoratet. Genom beslut Stortinget iav
juni l992 har denna myndighet med myndighet, Statensersatts en ny
Helsetilsyn. Den myndighetens uppgifter dock i huvudsakärnya
desamma. Enligt lov 30. 1984 15 statlig tilsyn medav mars nr. om
helsetjensten tilsynsloven tillsynen uppdelad statlig tillsynär
och egentillsyn. Egentillsynen innebär den hälso- ochutövaratt som
sjukvård också för det finns systematisk kontrollatt överansvarar en

verksamheten följer acceptabla professionellaatt principer och krav
fastställs i lag. föreskrifter och riktlinjer. På fylkenivå fungerarsom

också fylkeslegerne i fortsättningen benämnda fylkesläkarna.
harDessa den primära tillsynen hälso- och sjukvårdspersonalenöver

och till dem kan klagomål medicinsk behandling framföras.över
Beträffande flera yrkesgrupperna finns i respektive lag bestäm-av
melser särskilt inrättade råd, yttranden i ärendenom som avger om
återkallelse auktorisation eller godkännande. Om fylkesläkarenav
bedömer ärendet kan leda till någon åtgärd enligt lag kanatt ärendet
i stället handläggas Statens Helsetilsyn, även överprövarav som
beslut fylkesläkare klagande inte nöjd med.ärav som en
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frågorsådanupphävandeochauktorisationFrågor samt omavom
efterHelsetilsynhandläggs Statensfalli andragodkännanden av

tandläkareochbl.a. läkareSocialdepartementet. Fördelegation av
verksam-fortsattförålder. Licensvid årsauktorisationen 75upphör

erhållas.het kan
beteckningianvänds NorgehelsetjensteBegreppet ensom

ochsvenska hälso-dettordeochsjukvårdenhälso- och motsvara
oftastuttryckHelsepersonell detsjukvårdsbegreppet. är som

ochtill hälso-anknytningharbeteckna allaföranvänds att som
föreslårutredningennorska attsjukvården. omnämntsDen ovansom

yrkes-alla deföranvändashelsepersonell skallendast begreppet
lagförslaget.omfattas avgrupper som

Motsvarandebehandlas.legelovenendastföljandedet kommerl att
tandläkare.gäller förregler

Återkallelse licensellerauktorisation4.2.2 m.m.av

återkallaseller licensauktorisationleger kanEnligt 8 § loven omom
sjukdom,bl.a.grundläkaryrketoförmögenläkaren utövaär att av

bl.a.missbrukfrån yrket,frånvarofysisk, långpsykisksåväl avsom
Återkallelse blirläkarenockså skekannarkotika.ochalkohol om

ellerenligt lagenskyldighetåsidosätterelleromyndigförklarad grovt
med stöd därav.meddeladeföreskrifterenligt

fråntasförutsättningar rättenvissa attunderläkare kanEn även
ellerfem årtillbestämd tidförnarkotika antingenförskriva uppen

alltid.för

suspensionåtgärderInterimistiska4.2.3 av

licens m.m.ellerauktorisation

återkallelseförgrundföreliggerdetfinns skälOm det attatt anta
detutsträckningdensuspenderas ilicensauktorisation ellerkan en

fall däri sådanafattassuspension kanBeslutbehövs. ävenom
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läkaren inte efterkommit föreläggande inställa sig personligenatt
inför Statens legeråd eller föreläggande låta sig undersökasatt av
sakkunniga.
Beslut återkallelse liksom suspension kan inte överklagasom om

till administrativ domstol väl underställas prövning allmänmen av
domstol. Domstolen kan därvid förordna beslutet suspensionatt om
eller återkallelse inte får verkställas innan dom meddelats eller innan
dom vunnit laga kraft.

det finnsOm skälig grund förskriva narkotiskarättenatt anta att att
medel bör ifrån läkare kan hans förskriva sådanatas rätt atten
medel suspenderas helt eller delvis till dess saken avgjorts, dock inte
längre månader. läkarenOm förhalarän saken kan suspensionensex
förlängas med till ytterligare månader.upp sex

4.2.4 Skadestånd

Om beslut suspension eller återkallelse auktorisation ellerom av
licens förklaras ogiltig eller ändras grund kan läkarenannan
kräva ersättning enligt vanliga regler för den skada han lidit. Har
läkaren Lippsåtligt eller oaktsamt förhållande framkallatgenom
suspensionen eller âterkallelsen eller medverkat till skadan eller
gäller det omständigheter han bär risken för, kan ersättningensom

ned eller helt bortfalla.sättas

4.2.5 Disciplinpåföljd

En läkare, handlar i strid lagens bestämmelser ellermotsom
bestämmelser utfärdats med stöd lagen, eller sättannatsom av
inte handlar korrekt eller i strid god legesskikk, kanmot en
skriftlig tillrättavisning eller varning.
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lovtillförslagUtredningens4.2.6 om

helsepersonell

ochrättigheterhelsepersonellsbl.a.förslag innebärUtredningens att
lagförslagetVllllag. kap.enda lsammanförs iplikter avenm.m.

förevarandeiintressebestämmelserdeåterfinns år samman-avsom
licens,auktorisation elleråterkallelsegällerdethang. När somav

ansvarsnämnd,myndighet, Statensnyinrättadbeslutasskall av en
innebärregelgällerf.n. attreglerdeföreslås utöver somensom

auktorisationinnehavaren trotskan skeåterkallelse av enom
fylkesläka-tillförklaringtillfredsställandeunderlåtervarning att ge

verk-förhållande rörHelsetilsyntill Statenseller ett somomren
kontroll. Enförtillträdetillsynsmyndigheteneller nekarsamheten

mindrevidauktorisationeni förslagetnyhetytterligare är grovaatt
förställetverksamhet ivissgälla atttillkan begränsasfall att

införavelatutredningenharHärigenomåterkallas.fullständigt en
motiverarinteför fallvarningpåföljd strängare änär ensomsom

förFörutsättningenauktorisationen. attåterkallelsefullständig av
återkallelsegrunderfleraellersanktionanvända denna är att en
graverandesåinte attförhållandena ärföreligger enattmen

skullereglerMed dagenstillgripas.återkallelse börfullständig
skullebeslut. Försttvåuppnåskunnaresultat engenomsamma

beviljamöjlighetfinnsDärefterbeslutas. attåterkallelsefullständig
begrän-beslutTillverksamhet.bestämdför ettlicens omtyp aven

skall arbetaläkarevillkor,knytaskanåterkallelsesad attt.ex. en
Även ikvalificerad läkare. ettöverinseendeunder en annanav

kunnaresultatreglergällandemedskullefallsådant sammanu
ochåterkallelsefullständigförstbeslut,tvåuppnås engenom

licens.beslutdärefter ett om
regelnhar denförskrivningsrättsuspensiongällerdetNär av
fall fårbrådskandeHelsetilsyn isekretariatet Statensföreslagits att

underställasskallbeslutetsuspensionsfrågor,beslut ifatta attmen
dagar.ansvarsnämnd inom 14Statens
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Danmark4.3

Sundhetsstyrelsen den centrala tillsynenutövar hälso- ochöver
sjukvårdsverksamheten i Danmark. På regional nivå handhas
tillsynen embedslaegevaesenet ämbetsläkarinstitutionenav som

tillsynenutövar Sundhetsstyrelsens den verksamhetvägnar över
apotekare, läkare,utövas tandläkare, barnmorskor, sjukskö-som av

terskor m.fl. l princip finns ämbetsläkare i varje tillsynsinlamt.en
skall ämbetsläkarna till lagar efterlevs, råd och förslag tillattse ge
förbättringar inom sjukvården och bistånd och råd i hälso- och
sjukvårdsfrågor till myndigheter i området.

Ämbetsläkarna arbetar också ombud åt Sundhedsvaesendetssom
Patientklagenaevn för undersöka klagomål. nämndDennaatt
handlägger både patientklagomål och klagomål Sundhetsstyrel-som

på initiativ anför inomeget sundhetsväsendet.motsen en person
Nämndens beslut kan överklagas till administrativ domstol.
Nämnden kan inte återkalla auktorisation väl Sundhetssty-göramen
relsen uppmärksam förhållanden kan grund förutgörasom
återkallelse.

Ämbetsläkarinstitutionen har under 1993 infört databaseratett
övervakningssystem samtliga ordinationer narkotiska medel.av av
Härigenom bl.a. möjlighet till kontroll hur många patienterges av

fått visst hur många läkareett ordineratpreparat,som preparatetsom
och hur mängder totalt ordineratsstora under visst.ex.som en
månad. Programmet dessutom ämbetsläkarna möjlighet följaattger
den enskilde läkarens ordinationer till viss patient. Informationen
kan fram vilka ordinerats,tas i hur mängder,preparat storaom som
i vilken form, vilket apotek expedierat läkarens och ävenreceptsom

Källor: Tillsynen hälso- och sjukvårdenöver SOU 1991:63; Samman-
fattningar från Nordisk Tillsynskonferens, den 8-9 september 1994
utgiven Socialstyrelsen, Malmö-enhetenav
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läkemedel tilleventuellt skriverhur många andra läkare utsom
patient.samma

läkarepraktiken omfattariindividuella tillsynen.Den mestsom
missbruk.granskning ordinationer,sjuksköterskor.och avavser
ansvarigafel frånfall årligen, anmälningarsjukdom 200caetc. av

uppföljningmyndighetersjukvården och andra 100inom samt av
föranlettklagomål har dessadet gällerklagomål l 400. När att ca

försummelse. Deoch förför försummelse 25300 prickats grovca
i kanhartillsynen de årenåtgärder i övrigt mynnat utsenastesom

uppdelas i

fallnarkotiska läkemedelskriva l0begränsningl rätten att utav
frivilligtordinationer, l8redovisa sinadär läkaren tvingats som

frånskrivit sig rätten,
specialistläkarundersökning 4l.2 krav

missbrukvillkor behandling 24.3 motom
villkor urinkontroll och374 om

frivilligt, indragen.delegitimering l5 5

Återkallelse faraske yrkesutövarenauktorisation kan utgör enomav
oskicklighet vid tttövningfor människor grundandra avav grov

missbruk berusnings-sjukdom ellerpsykiskyrket, kroppslig eller av
Ärendet i Sundhetsstyrelsen.utreds förstliknande.medel eller

lnrikesntinisterietskall inlämnas tillåterkallelseYrkande menom
han önskar beslutefter yrkesutövaren harförst det svaratatt om
inrikesministern.kaneller ärendetdomstol avgöras avomav

indragninginterimistiskt beslutakanSundhetsstyrelsen om av
beslutöverhängandefråga fara. Dettaauktorisation det ärom om en

ellerstadfästermeddelas inrikesministernskall omgående som
yrkes-auktoriseradkan åläggaupphäver beslutet. Denne även en

ålagde avvisarläkarundersökning. denunderkasta sig Omutövare att
Åtlyds domsto-frågan.domstol inteläkarundersökning skall avgöra

beslutainrikesministernläkarundersökning kanlens beslut attom
ansökanauktorisation efterauktorisationen. kanåterkalla Ny
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meddelas inrikesministern skälet för återkallelsen bortfallit.av om
Talan avslag kan anhängiggöras i domstol tidigast år eftermot ett ett
återkallelsen auktorisationen.av

4.4 Nederländerna

4.4.1 Inledning

dettal avsnitt skall de regler redovisas enligt beslut parla-som av
i Nederländerna i november 1993 skallmentet genomföras succes-

sivt under fyraårsperiod fr.o.m. 1994. Detta successivaen genom-
förande har beslutats bl.a. för säkerställa tillämpningatt en noggrann

lagen, förkortas BIG. Först kommer lagen genomförasav som att
beträffande sjuksköterskorna, eftersom dessa den antals-utgör
mässigt delenstörsta hälso- och sjukvårdspersonalen, 200 000.av ca
Faktainnehållet i den följande redovisningen har framför allt
inhämtats vid studiebesök vid Ministry of Health,ett Welfare and
Sport i Rijswijk, Nederländerna.

4.4.2 Allmänt

Nederländernal finns idag fyra yrkeskategorier måste registre-som
för få sittutöva yrke läkare, tandläkare, barnmorskoratt ochras

sjukgymnaster. I den lagen utökas antalet till åtta denya nya
yrkena apotekare,är psykologer, psykoterapeuter och sjuksköter-
skor. åttaDessa yrken kommer omfattasäven lagatt av en som
reglerar bl.a. disciplinära åtgärder. Den lagen stärker patientensnya
ställning många disciplinäraDet förfarandet präglassätt. nya av

öppenhet. kommer bl.a.Det bli obligatoriskt medstor tvåatten
muntliga förhandlingar, förberedelse vilket nyhet ochären en en
huvudförhandling. Samma domare får inte deltaga i båda
förhandlingarna. öppenhetenDen följd de kravärnya en av
Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna ställer. En
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ochforberedelsenunderutfrågasskallanmälanpatient gör ensom
Preskriptionstiden tio år.biträde. ärjuridiskttillhan har rättäven

sammansättningvilkasdisciplinnämnder,regionalafemfinnsDet
ellerfyra läkareochdomaresitterändras. Nukommer att en

igälleryrkeskategori ärendetvilkenberoendemotsvarande
sammansättningenkraft ändrasiträderlagendennämnden. När nya

motsvarande.ellerläkareochdomaretill två tre
allvarligastedeavseendenämndenbeslutöverklagas treIdag ett av

tillåterkallelsesuspension ochdisciplinpåföljdema böter, temporär
vidare till högstamåletföramöjlighetdomstol medcivil atten

disciplinnämnden iÖvriga centraladentillöverklagasmålinstans.
fullföljdsreglerna göraskommer attMed detHaag. systemetnya

Även i dennaitill nämnden Haag.skeröverklagandeenhetliga, dvs.
domaredenIdag bestårändras.sammansättningenkommer att av en

sammansättning-blirframtidenmotsvarande. Iellerfyra läkareoch
motsvarande.ellertvå läkareochdomaretreen

Disciplinpåfoljder4.4.3 m.m.

Med detfem.idag systemetåtgärderdisciplinäraAntalet är nya
påföljderdisciplinära ärtill Dessautökas dessa sex.

varning1
reprimand2

NLGöverstigande 000lOinteböter3
legitimeraderegistretstrykningsuspension över4 temporär ur

högst åryrkesutövare ett
behörighetenviss delåterkallelse5 avav

registretstrykning överbehörighetenåterkallelse6 urav
yrkesutövarelegitimerade

behörigheten. Enviss delåterkallelsepåföljdDen ärär av avsom ny
återkallel-totalliksombehörighetenviss delåterkallelse är, enavav

lindrigastedenNederländernalivsvarig.alltid I ärprincipise,
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disciplinära åtgärden varning medan reprimand allvarligareär en
åtgärd och den vanligast förekommande påföljden. skillnadTill mot
vad gäller i bl.a. Sverige kan yrkesutövare strukitssom en som ur
registret inte registreras Varning, reprimand och böternytt.
hindrar inte någon från sitt yrke.utöva Temporär kansuspensionatt

Villkorliggöras för förmå läkareLex. genomgå kurs,att atten en-
får bekostas honom själv. Någon erfarenhet hur dettasom av av

kommer fungera i praktiken haratt inte. vissännu När delman en av
behörigheten återkallas möjlighet fortsätta utövaattges en person
yrket hindras han från utföra sådana i yrkesutöv-attmen moment
ningen han visat sig olämplig for.som

Temporär suspension kan enligt den lagen beslutas för tidnya en
dag till till år. I de fall endast dags suspensionav etten upp en

beslutas dettaär enbart markeringatt allvaret medse som en av
beslutet. Under l992 behandlades totalt disciplinmål750 i förstaca
instans. l 25 dessa beslutades suspension.temporär För 1993av om

motsvarande siffra l0. Som reglerna utformade idag behövervar är
den blir föremål för suspension inte någonting förgörasom att
förkovra sig. När tidsfristen sedan löpt det bara återupptaärut att
yrkesutövningen. Det tänkt verkaär annorlun-systemet attnya ett
da Densätt. suspenderade skall exempelvis ha genomgått en
utbildning innan han tillåts komma tillbaka. Det nämndenär som ex
officio beslutar någon exempelvis skall genomgå viss utbildning.om
En nyhet i målär allvarligare förseelseratt kan yrkesutö-som avser

suspenderas under den tid överklagande behandlas.varen Ettett
sådant beslut kan inte överklagas.

beslutEtt disciplinär åtgärd kan verkställas först beslutetom nären
vunnit laga kraft. För förhindra patienter lider skada kan denatt att
beslutande myndigheten dock förordna beslut gäller deatt som
allvarligare disciplinpåföljderna skall gälla omedelbart. Nederlän-I
derna finns speciellt forfarande, kanett användas i alla typersom av
mål. Det frågaär civil talan, där domaren i domstolom en en som
tillhör första instans ansökan kan meddela interimistiskt beslut
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exempelvisbeslutverkställbaraomedelbartinhiberaoch ovan-
suspension.nämnda

sittoförmögendelvishelt eller utövayrkesutövare attOm ären
grundeller påsjukdomfysiskpsykisk elleryrke grund avav

disciplinnåmnd beslutakannarkotikaalkohol ellermissbruk enav

verksaimeten,avseende påmedFöreskriftermeddelal att
ellerbehörighetendelvissåterkalla2 att av

registret.yrkesutövarerbehörigheten strykaåterkalla hela3 uratt

Straffstadganden4.4.4

straffstadganden. DessafinnsbestämmelsernadisciplinäradeUtöver
yrkesgrupper-nämnda åttadeförinte barabestämmelser gäller ovan
sjukvård. Deochhälso-sig åtFör andra ägnarävenutan somna

straff i frågakommakan är:som

månaderförvar högstl tre
böter2

från yrketavstängning3

någonbl.a.tillämpaskanStraffbestämmelserna om

risk föruppenbarsåellerhälsaskadar att enagerar- personsen
finnsi skada

därtillbehörigverksamhetutövar utan att varaen-
meddelatskan haföreskrifterefter desig-underlåter rättaatt som-

verksamhetenför
titelskyddadlegaltanvänderfelaktigt en-

ofullständigellerfelaktiglämnarregistreringansökanvid-- om
information

kanbrottFörseelserliknandebegåttharfråga tidigareiOm personen
dethöjaspåföljden böteroch utöverförlängaspåföljden förvar
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vanliga maximum. Nederländernal det möjligt förfarandeär att ett
blir föremål för samtidig behandling i såväl brottmål, disciplinmål

civilmål.som

4.5 Storbritannien

l Storbritannien bygger hälso- och sjukvårdens disciplinsystem
självreglering statlig inblandning. följandeDenutan redovisningen
behandlar endast läkare, motsvarande finns förävensystemmen
exempelvis tandläkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Disciplin-
frågor avseende läkare handläggs the General Medical Councilav
GMC, består två kommittéer, the Preliminary Proceedingssom av
Committée i fortsättningen benämnd PPC och the Professional
Conduct Committée i fortsättningen 3benämnd PCC.

PPC kan vid behandlingen ärende antingen rikta skriftligettav en
erinran anmäld läkare eller besluta vidaremot åtgärd inte skallatten
vidtas. PPC kan hänskjutaäven ärendet till PCC eller till the Health
Committée om läkaren bedöms sjuk. Samtidigt med sådantett
beslut kan PPC besluta interimistiska åtgärder. Dels kan beslutasom

läkarens registreringatt skall suspenderas, dels kantemporärt
beslutas registreringenatt skall villkoras. Bägge dessatemporärt
interimistiska åtgärder får gälla i högst två månader.
När ärende har hänskjutits till PCC finns femett olika möjligheter

hantera ärendet.att För det första kan kommittén lämna ärendet utan
vidare åtgärd. För det andra kan kommittén uppskjuta avgörandet,
och registreringen kvarstår under denna tid. Referenspersoner som
åberopats läkaren hörs kommittén och bedöms alltav senare av vara
tillfredsställande lämnas ärendet vidare åtgärd. fallI kanutan annat
kommittén antingen uppskjuta avgörandet eller beslutanytt om
suspension. Möjlighet finns besluta avregistrering.även Föratt om

3 Källor: General Medical Council, january 1993 och The GMC,
Proposed Performance Procedures
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skallregistreringenbeslutakommitténkantredje att varadet
tillhänsynföreskrifterlämpligamedår tarvillkorad i högst sontre

exempelSåsomintresse.anmäldesdenochpatientsäkerheten eget
arbetaverksanhet,viss attintekan utövavillkor nämnas att
innehaellerförskrivainteöverinseende ochunder någon attannans

läkarenföreskrivaskanvillkor även attläkemedel. Somnarkotiska
kanfjärdedetFyrkeskunskaper. öri sinahan harbristerdeskall bota

läkareninnabärvilketår,i högst attsuspenderasregistreringen ett
behovvidkanSuspensioneryrket.fårintetiddenna utövaunder

till läkarenkollegorfråninhämtatsreferenserEfter detförlängas. att
suspensionvillkoracbesluttillomvandlasbeslutet avkan ett om

riskerarochföreskriltervissaföreläggsläkarendvs.registreringen,
slutligenfinnsfemtedetFörföljer dessa.intehanavregistrering om

avregistre-Enavregistrera:skallläkarenbeslutamöjligheten attatt
möjlighetlarläkaren atthelst,längehurkan beståring mensom

intehanSkulleregistreringansöka nytt.månaderefter 10 om
haninnanmånaderl0hanregistrerad måste väntablimedlyckas att

försök.gör ett nytt
överkla-tden dåbesluten. FöröverklagamöjlighetharLäkaren att

omedelbarbeslutamöjlighetPCChargandet suspen-attprövas om
detll.a. ärfattasskallbeslutinterimistiskaSådanasion. om

berördesdeneller i egetintressepatientsäkerhetensinödvändigt
intresse.

under vårenProceduresPerformanceProposedförslag iarEtt
GMCattparlamentet, är avsettför ge1995 presenterats som
någonkänneteckiasfall attutredamöjligheterutvidgade avatt som

tydligtletvilkai är attpåvisatsinte harpatienternaforskada men
dessafallyrkesutövning. deli sinbristerallvarligaen harläkare

beslutakinnaGMCförslaget attskall enligtavhjälpsintebrister
suspension.beslutaellervillkoradskallregistreringen omvara
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Andra4.6 europeiska länder

Ovan har de disciplinära reglerna i några länder, varitsom av
särskilt intresse, redovisats. detta redovisningl avsnitt följer en av
de olika Förekommer antalsanktioner i ytterligaretyper ettav som

ländereuropeiska skillnadernaframgår redovisningenSom ärav
ofta enbart terminologiska.

i formenVarning många länder den lindrigaste disciplin-är av
påföljd. dessa länder ellerI i stället tillrättavisning reprimandär en
allvarligare påföljd, såsom exempelvis Frankrike, Belgien,i
Luxemburg, Irland, Italien och erinranPortugal. SpanienI är en
lindrigare påföljd varning och i Grekland förekommer endastän
reprimand.

Temporär behörigheten relativt vanligt förekom-.suspension ärav
mande och används disciplinär påföljd i bl.a. Frankrike,som
Belgien, Luxemburg, Grekland, Irland, Italien, Portugal och
Spanien. Tidsperioden varierar från månad till fem år.en upp

FrankrikeI kan yrkesutövare få sin behörighet inskränkten
antingen eller disciplinpåföljdDennatemporärt permanent. typ av
förekommer i Irland i form registrering villkor.medäven av
Avregistrering, liktydig med återkallelse behörigheten,ärsom av

förekommer i bl.a. Frankrike, Belgien, Irland, Italien och Portugal.
LuxemburgI och Tyskland kan yrkesutövare förlora sin rösträtten
yrkesorganiscztioizi i Tyskland förlora medlemskapet. Iäven

Tyskland finns möjligheten ställa underyrkesutövarenäven att
övervakning eller, vilken möjlighet finns i Grekland, ådömaäven
denne böter.

3 Källa: Resumé lorganisation fonctionnement desconcernant et
lnstances Disciplinaires des Ordres des Organismes dAttributi0nsou
Similaires oktober Conferencel990 Internationale des Ordres deset,
Organismes d Attributions Similaires
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EU-frågor4.7

vissaförbunditEES-avtaletSverige har redan attsggenom
gällertill vadförfattningsbestämmelsersinaområden somanpassa

kortfattadföljerNedanområden inom EG.motsvarandepå en
till EES-anslutnförfattningsändringarredovisning de ngensomav

resulteradeavtalet sålunda
yrkeskategori för sig ochvarjebörjanreglerades tillInom EG en

enskilda yrkes-specialdirektiv fördärförförsta EG-direktivende var
tandläkare.läkare.bl.a. förspecialdirektiv finnsområden. Sådana

banmorskor. Förochoch sjukvårdhälso-i allmänsjuksköterskor
erkännandeömsesidigtdirektivfinns bådevarje yrkesgrupp ett om

faktiskadenunderlättasyftar tillkompetensbevis, attsomav
tillhandahållandefrittochetableringsrättettutövningen ett avav

desamordningdirektivocherkännandedirektiv,tjänster ett avom
yikesutövningenbestämmelsernafastställdai de olika ländema om

avseendedirektivgenerellatvåfinnssamordningsdirektiv. Vidare
specielladeomfattasinteyrkenbehörighetsreglerade asom

direktiven.
isamordningsdirektivenerkännande- och ärUppbyggnaden av

medlemslandEttyrkesgrupperna.de olikalikartad fördragstora
inomkompetensbevisländernasövrigaskall erkänna de attgenom
självtlandetbeisdegiltighetdemsitt territorium somsammage

förutsättningyrkesverksamhet. Enutfärdar vad utövarätten attavser
uppfyller debevisetgrund förtillliggerutbildningdenär att som

kompe-innebädirektivet.fastställts i Detta ettminimikrav attsom
uppfyller deochmedlemsstatimeddelatstensbevis sonensom

medlems-erkännas imåstedirektivenivillkor en amansom anges
lagstiftning.enligt denyrketbehörighetoch utöva statensattstat ge

erhållaskall såledesmedlemsstatfrån rättKompetensbevis attg:en
kompetensbevis.svenskamotsvarande

yrkesverksammasjälvständigtsåvälDirektiven omfattar som
sektornoffentligainom den ärAnställningyrkesutövare.anställda

praxisEnligtfri rörlighet.principernafrånundantagen somom
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utvecklats inom harEG anställningar inom hälso- och sjukvården
dock regel inte undantagits. Enligt uttalande från Rådet iettsom
fråga möjligheten anställning sjukhusläkare tordeattom som
undantag få endast för verksamhet innebärgöras administrativasom
uppgifter hög nivå eller verksamhet förknippad medärsom
myndighetsutövning t.ex. tvångsvård. de självständigtFör
yrkesverksamma reglerar direktiven både etablera sig inomrätten att
yrket och tillfälligt tillhandahållarätten tjänster iatt ett annat
medlemsland. Direktiven innebär viss samordning ländernasen av
lagstiftning, framför allt minimikrav för den utbild-attgenom ange
ning omfattas direktivens principer ömsesidigt erkännan-som av om
de.

Direktiven endast tillämpliga medborgareär i medlemslandett
har kompetensbevis från någon de institutioner i med-som av

Iemsländema uppräknas i respektive direktiv. medlemslandEttsom
har dock möjlighet erkänna såväl medborgare i medlemsländernaatt
med utbildning från tredje land medborgare i tredje landett som
med utbildning från sådant land, sådant erkännandeett ett ärmen

bindandeendast för det landet.egna
bemyndigandenDe finns i lagen 1984:542 behörighet attsom om

yrke inom hälso- och sjukvårdenutöva behörighetslagen attm.m.
meddela föreskrifter kompetensbevis och behörighet utövaattom

föryrke med utländsk utbildning har endast behövt ändraspersoner
mindrei omfattning till följd EES-avtalet. förordningenlav

1984:545 behörighet inomyrke hälso- sjukvårdenochutövaattom
behörighetsförordningen särskildahar bestämmelser ut-m.m. om

ländsk utbildning omfattas EES-avtalet införts.som av
Enligt direktiven har det mottagande landet inte krävarätt att

kunskaper i landets eller ispråk medicinalförfattningar för att
erkänna kompetensbevis uppfyller direktivens Enligtkrav.som
praxis dock kravet tillräckliga i språketkunskaper ochanses
författningarna något följer den enskilde yrkesutövarensvara som av
yrkesansvar, särskilt inom vårdsektom. Om yrkesutövare siggören
skyldig till fel eller försummelse i sin yrkesutövning grund av
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landetsikunskaperbristandeellerspråkkunskaperbristande
åtgärderdisciplinäraförföremålblidärförkan dennelagstiftning

direktiven finnsåterkallad. llegitimationsinfall, fåallvarligaieller,
myndigheternaberördade attåläggerbestämmelserockså omsom -

igodkännandesökerden annatanvisa ettnödvändigtdet är som
skaffaintressepatienternasellerimöjlighetmedlemsland egetatt

harbehörighetsförordningenspråk. llandetsitillräcklig kunskap
tillSocialstyrelsenålägger attbestämmelser attinförts sesom

upplys-deskallbehörighetsbevisutländskavissamedsökande
kunnaförnödvändigaförfattningar attärsvenskaningar somom

sökandedenerbjudastyrelsenskallbehövs ävendetyrket. Omutöva
förkrävsspråketsvenskaikunskaperdeinhämtamöjlighet somatt
harSocialstyrelsenbehörighetsförordningen.§yrket 28utövaatt

utfärdatbehörighetsförordningen§bemyndigande i 31enligt
inomyrkesbehörigheterkännandeömsesidigtföreskrifter avom

1994:27.SOSFSsjukvården,ochhälso-
förbehövsdetutsträckningden attiSocialstyrelsenDet är som,

upplys-deskall lämnaEES-avtalet,enligtförpliktelsernauppfylla
ochyrkesverksamhetbehörighet,intygutfärda deochningar om
ochhälso-behörigaochyrkesutövareförhållandenliknande som

begär.EES-länderandraisjukvârdsmyndigheter
kompetensbestämmelserharbehörighetslagen3 § somI oma

svenskutbil-införts. FörEuropaläkareallmänpraktiserande läkare
ochspecialistkompetens attharinteläkaredade avserännu somsom

förutsättningkompetensbevisetEES-landarbeta inom ärannat enett
socialförsäkringssystemlandetstillanslutenfåför somatt vara

vårdgivare.
och,ÅL lagenomfattaspersonkretsden§ genomI 1 avsomanges

flertaletlag. Detsistnämndai § DpL, storahänvisningen 2 även av
lagstift-omfattasutbildningutländskharvårdpersonalen avsomav

ellerlegitimationsvensk motsva-innehavantingenningen avgenom
sådanaochsjukhusvidanställningbehörighet ellerrande genom

ÅL.stycketförstai §linrättningar angessom
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Genom EES-avtalet har det blivit möjligt for imedborgareen en
omfattas EES-avtalet bli behörig tillhandahållastat att attsom av

tjänster inom yrket under tillfälligt besök Sverigei ävenett attutan
ha fått svensk legitimation enligt berörda regler, dvs. enbartnu
grund sin utländska auktorisation. Vad skalldenne närmareav
iakttaga regleras i 27 behörighetsförordningen.§ stycketFörstal l §

ÅL sådana yrkesutövare ochäven hälso-attanges anses som
sjukvårdspersonal i lagens mening. därmed sinDe ställs i yrkesutöv-
ning under Socialstyrelsens tillsyn och blir skyldiga följa deatt
svenska regler gäller för hälso- och sjukvårdspersonal. sådanEnsom
yrkesutövare kan bliFöljaktligen föremål för disciplinpåföljd.
Eftersom denne saknar legitimationsvensk kan däremot återkallelse

legitimation inte förekomma. har emellertid förutsättsDet attav om
sådan skulle visa sig uppenbart olämplig yrketutövaatten person

så skulle hemlandets tillsynsmyndighet för hindra fortsattattagera
yrkesverksamhet prop. 199293:83 46.s.

Grunderna för återkallelse legitimation i första stycket7 § DpLav
gäller for den fått legitimationäven inom hälso- och sjukvårdensom

grund auktorisation i land inom EES. andraI 7 §ett annatav
stycket DpL stadgas dessutom legitimationen skall återkallasatt om
någon fått sådan auktorisation återkallad.en

de aktuellal EG-direktiven finns regler för hur skallstaterna
underrätta varandra vid bl.a. inskränkningar i behörigheten utövaatt
respektive yrke. behörighetsförordningenl 30 § bestämmelserges

denna underrättelseskyldighet. Sålunda stadgas attom om en
yrkesutövare med svensk legitimation eller behörighetannan som

i 17-26 behörighetsförordningen har motsvarandeävenavses
utbildnings-, eller behörighetsbevis etti EES-annat annatexamens-
land och här i landet

döms för brott i sin yrkesutövning,
.

meddelas disciplinpåföljd med anledning sin yrkesutövning,av
får sin legitimation återkallad, eller

.
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såinskränkt,alkoholellerläkemedelförskrivasinfår4. rätt att
sjuk-ochhälso-behörigadenunderrättaSocialstyrelsenskall

skälenochåtgärdenlandetandrai detvårdsmyndigheten omom
åtgärden.För

Europakonventionen4.8

europeiskaden1994:1219inkorporerades SFSjanuari 1995Den l
och derättigheternamänskligaskydd för deangåendekonventionen

Europakonven-benämndfortsättningenifriheternagrundläggande
förstärkatillsyftadelnkorporeringen attsvenskai dentionen rätten.

skydddetmånrättighetsskydd. den1ochfri-medborgarnas som
följerdetstarkareframtiden änieller ärkonventionen somgernu

allmännaellerrättighetsskyddochfri-regeringsformens avav
bestämmelserkonventionenspraktikenideträttsprinciper, somär

Europakon-lnkorporering19939421 17tillämpasskall se avprop.
39.rättighetsfrågorochfri-andraochventionen s.

skydd enligtsärskiltnågotinteåtnjuteryrkesfrihetenochNärings-
vissainäringsverksamhet kanetableradRedanEuropakonventionen.

artikel i förstalenligtäganderättenforskyddetfall omfattas av
till sinskall rättartikeldennaEnligttilläggsprotokollet. envars

barahär inteegendomMedokränkt.lämnasegendom avses
meningcivilrättslig äveniegendom utanoch lösfasttilläganderätt

immateriellaochfordringarrättigheterexisterandefaktiska som
bedrivandetillanslutningitillståndochLicenser avrättigheter.

rättigheter.immateriellasådanaexempelaffärsverksamhet utgör
sigi utgörtillståndenellerlicensernaemellertid inteDet somär

dessa,tillanslutningverksamheten iekonomiskadenegendom utan
artikelskyddadrättighetskapafall kani vissa avensom

tilltillståndåterkallelsebl.a.harEuropadomstolen ansett att aven
äganderätten,ingrepp iutgjordealkoholdryckerservering ettav

restaurangrörelsei denviktigt elementtillståndeteftersom ettvar
Sverige.Traktörermålet Treklaganden motdrevs avsom

till-återkallelsenintefalli dettadockbetraktadeDomstolen av



Internationella förebilder 87m. m.

ståndet berövande egendom regleringett utansom av som en av
nyttjande.

För någon skall berövas sin egendom krävs åtgärdenatt att
vidtas i det allmännas intresse, förutsättningarna i lag ochatt anges

så precisa kaningreppet förutsebart,är lagens innehållatt attvara
tillgodoser rimliga rättssäkerhetskrav folkrättens allmännasamt att
grundsatser iakttas.

Vid jämförelse mellan tilläggsprotollet och bestämmelsernaen om
egendomsskydd i kap.2 l8 § märksRF till ersättning interättenatt
uttryckligen i artikeln. Hänvisningen till folkrättens allmännanämns
grundsatser har uppfattats föreskrift adekvat ersättning.som en om
Enligt vissa avgöranden Europadomstolen gäller emellertid inteav
detta förhållandeskydd i till medborgare endast istatens utanegna
fall då egendom tillhör utlänningar konfiskeras. betyderDettasom
dock inte de medborgarna saknar varje till ersättningatt rättegna om
de berövas sin egendom. Rätten till ersättning har för denbetydelse
intresseavvägning enligt artikeln skall enskildeDengöras.som

kan i regelägaren anspråk på ersättning led i dennagöra ettsom
avvägning SOUse 1993:40 del A 75s.
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former5 Nya sanktionerav m.m.

Inledning5.1

Enligt direktiven skall det undersökas det finns skäl iattom
disciplinpåföljdslagen införa ytterligare former disciplinpåföljd,av
andra sanktioner eller åtgärder för höja patientsäkerheten. Iatt
avsnitt l har bakgrunden till uppdraget redovisats, nämligen detatt
från olika håll har efterlysts sanktionsform mellan varning ochen
återkallelse legitimation. Steget mellan varning och återkallelseav

legitimation har alltför skulleDet med andra ordansetts stort.av
finnas behov mellanform, avsedd för fall där varningett av en en
inte tillräcklig där å andra sidanär återkallelse legitima-men en av
tionen skulle alltför ingripande åtgärd. fåFör underlag tillattvara en
dessa överväganden har kartläggning gjorts vilka olika typeren av

åtgärder skulle kunna komma i fråga sådan mellan-av som som en
form. Detta har bl.a. skett enkät riktat sig tillgenom en som
sjukvårdens och tandvårdens huvudmän. Syftet enkäten harmed
varit undersöka vilka åtgärder ihuvudmännen egenskapatt av
arbetsgivare vidtar i förhållande till hälso- och sjukvårdsperso-egen
nal, tilldelats varning för fel försummelseeller i yrkesutöv-som
ningen. Vidare har huvudmännen fått tillfälle framföra synpunk-att

och förslag till sanktionsformer och individinriktadeandrater ge nya
åtgärder i syfte höja säkerheten i vården.att

När överväganden förslagoch rörande legitimerade det följandei
kommer diskuteras kommer de legitimerade behandlas påatt att ett
enhetligt innebärDetta de yrken inom hälso-sätt. ochatt om
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yrkes-ytterligaremedutökaslegitimationkräversjukvården som
Uppdragetförslaget.omfattasdekommer somatt avgrupper

harbehörighetsfrågorvissaför1994:01Kommittén S översyn av
frågor.bl.a dessaomfattar

ochenkätenresultatetförstredovisaskapiteldettal samman-av
disciplinäraländersandrakapiteli 4redovisningenfattas av

tänkbarade olikaredovisningDärefter följersanktionsformer. aven
tillförslagetSlutligenåtgärder presenterasformer övervägts.somav

legitima-återkallelsevarning ochmellanåtgärdform avaven ny
framställningenföljandedenprövotid. lföreskriftnämligention, om

emellertid ingenharexemplen läkare. Dettaflestade annanavser
disciplinärendenantaletövervägandedet absolutbakgrund än att

läkare.avser

Enkäten5.2

disciplinpåföljder ellerformerolikaundersökamedarbetetI att av
behovetenkätundersökningharåtgärderformerandra omenav

finnsutvärderingochsammanställninggenomförts. Endärav
redovisningkortfattadföljerNedanbilagaintagen avensom

enkäten.
sjukvår-åtgärdervilkaundersökahar varitenkätenSyftet med att

tillförhållandevidtar iarbetsgivareegenskaphuvudmän idens av
varning.formidisciplinpåföljdtilldelatspersonal avsomegen

förslagochsynpunkterframföragivitsharMöjlighet omatt
erinrannuvarande,dedisciplinpåföljdformer utöverytterligare av

föråtgärderellersanktioner attandraförslag tillvarning,och samt
huvud-samtliga 26tillställtsharvården. Enkätensäkerheten ihöja

ochhälso-landstingsfria kommunernasoch delandstingensförmän
förhuvudmänegenskapderasikommuner16sjukvård samt av
tillskickatsenkätenharVidaresjukvård.ochhälso-kommunal

enskildRiksförbundet förochPraktikertjänstsammanslutningarna
vård.
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Svarsmaterialet omfattar uppgifter från sammanlagt sjukvårds-92
huvudmän, bland vilka ingår så landsting,samtliga åttagott som av
kommunerna, Praktikertjänst ochAB huvudmän för enskilda59
vårdhem. flesta tillfrågatsDe varningmeddeladattsom anser en
medverkar till den varnade ändrar sitt sköta sitt arbete.sättatt att
Svaren enkäten tyder emellertid huvudmännenatt attanser
varningar i de flesta fallen bör kompletteras med deras egna
individinriktade åtgärder olika slag. På frågan vilka åtgärder deav

arbetsgivare vidtagit förhållandei till personal den senastesom som
femårsperioden tilldelats varning, tyder enkätsvaren på atten
arbetsgivaren efter sina åtgärder efter densträvar att anpassa
varnades personliga förutsättningar, det begångna felets karaktär och
omständigheterna i övrigt kring den händelse föranlett varning-som

Några fasta rutiner finnas.verkar inte Inte sällan den enskildeären.
i behov särskilda stödåtgärder. l exempelvis landstingett utsesav en
mentor för den varnade, denne det personligastöttarsom
planet. Det kan gälla handleda den enskilde i dennesäven att sätt att
bemöta patienter, bibringa honom helhetssyn patienternaatt en
och deras situation i vården honom medveten detgörasamt att om

personalen har. Många gånger vidtas emellertid inte någraansvar
kompletterande åtgärder, antingen för sådana åtgärder skulleatt
sakna mening eller för de helt enkelt inte behövs.att

När det gäller frågan ytterligare disciplinpåföljder bör införasom
och i fallså vilka, tyder enkäten det finns tveksamhetatt en om
behovet. Inställningen i stället positiv till införa andraär attmer
åtgärder för höja säkerheten i vården. Många deatt t.ex. attanser
nuvarande disciplinpåföljderna fungerar bättre de i det enskildanär
fallet kombineras med åtgärder, huvudmännen vidtar. Bland desom
olika förslag till former disciplinpåföljder sammanställtsnya av som
i bilaga återfinns2 del har sin motsvarighet i utlandet t.ex.en som
arbete under uppsikt erfaren kollega, disciplinböter, förbud attav
utföra vissa arbetsuppgifter, kompletterande utbildning. Sammanta-

tyder Lindersökningen ytterligare former disciplin-get att, om av
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individan-förpåföljder införas, dessa börskall utrymme merge
förebyggande åtgärder.passade och

förebilderUtländska5.3

allt i Finland ochframförkapitel har visatRedovisningen i 4 att man
fåkommerlagstiftning har fått elleri Nederländerna attgenom ny

åtgärderförebyggandesåvälutvecklatväl systemett somav
Även mycketharStorbritanniensanktionsformer.disciplinära ett

möjlighetländerhar i bl.a. dessaflexibelt Yrkesutövaren attsystem.
yrkeskunskaperbristerna i sinaåtgärder förbättrasjälv olikagenom

legitima-ellerbehörigheten begränsasförhindraoch det sättet att
yrkeskunskaperinte sinahan däremottionen återkallas. Förbättrar

återkallas.legitimationenbegränsas ellerkan behörigheten
åtgärder ellerförebyggandelagtstyngdpunktenFinland harI

kommit tillpraktikenåtgärder har isäkerhetsåtgärder. Dessa mest
hararbetsgivaretillsynsidan, där denanvändning den privata en

i ställetNederländerna harregelsaknas.sin personal i ettöver mer
kansanktionssystetn. detta temporärdifferentierat lnom t.ex.system
yrkesutövarenåläggande förkombineras medsuspension attett

bedömaför tidigtutbildning.föreskriven Detgenomgå viss är atten
Nederländerna kommerilagstiftningen i Finland ochhur den attnya

effekt.avseddkommertillämpas och den attom
behörighetsinskränk-har visat reglerLänderredovisningen att om

inskränkningförekommande.vanligt Enningar relativtär av
Åtgär-behörigheter.eller samtligaflerabehörigheten kan avse en,

Möjlighetenellerden kan antingen atttemporär permanent.vara
nederländskai dennyhetdel behörighetenåterkalla viss är enaven

sig denåterkallelsen,märka ärlagstiftningen och det är attatt vare
harbestämmelseralltid.gäller för Departiell eller total, somnya
vidmöjlighetdetinnebär bl.a.föreslagits i Norge attatt ges en

stället föriauktorisationenförseelser begränsamindre attgrova
sanktions-tänktåtgärdbehörigheten.återkalla hela Denna är ensom

återkallelse.form varning ochmellan
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redovisadeAv länder det endast Nederländerna, Grekland ochär
Tyskland har böter möjlig disciplinpåföljd.som som en

5.4 Tänkbara åtgärder

5.4.1 Inledning

disciplinpåföljderDe idag kan åläggas hälso- och sjukvårdsper-som
sonalen erinran eller varning ställer inte några uttalade krav- -

den berörde skall vidta åtgärder för till påtaladeatt rättaattegna
brister i yrkesutövningen. Sådana åtgärder blir emellertid många
gånger den reella effekten disciplinpåföljd. Enkäten har visatav en

arbetsgivare i regel varning har effekt detatt sättet,atten anser en
den varnade ändrar sitt sköta arbetet. Härtill kommeratt sätt att att

arbetsgivaren, enligt vad framkommit i enkäten, många gångersom
aktivt vidtar individuellt inriktade föråtgärderett sätt attmer

komma till med brister i såväl de teoretiska de praktiskarätta som
yrkeskunskaperna. Redovisningen de sanktionsformerav som
förekommer utomlands har visat utvecklingen gåräven att mot
åtgärder syftar till avhjälpa den enskilde yrkesutövarensattsom
brister. lagstiftningenDen i framför allt Finland och Nederlän-nya
derna exempel härpå.utgör

Vid reformering disciplinpåföljdssystemet har det därför variten av
naturlig utgångspunkt söka lösningar ijust sådana individuelltatten

utformade åtgärder. svårigheterna har visat sig bl.a. bestå i hur dessa
åtgärder skall utformas, skall för deras genomfö-vem som ansvara
rande och hur effekten skall kunna kontrolleras.

Riksdagens revisorer anförde i sin 199394:RR7rapport
Disciplinärenden inom hälso- och sjukvården flestadet i deatt
ärenden disciplinpåföljd fråga tillfälliga händelserärom om som
inte kräver ytterligare åtgärder det gäller risken för upprepning.när

enkätDen redovisats i avsnitt styrker denna uppfattning.5.2som
Det finns emellertid fåtal yrkesutövare inom hälso- och sjukvår-ett
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disciplinpåföljder ochålagdainte har låtit sigden rättas somavsom
ytterlig-redovisasrevisorernassådana.ådragit sig flera I ettrapport

varningarfyramindrefått intetandläkarehetsfall vilket äni en
Även fallsådanaåterkallades. ärlegitimationinnan hans om

sanktionerformerytterligarebehovetvisar falletsällsynta avav
yrkesutövarevidare vissafinns ävenåtgärder.eller andra Det som,

förföremåleller varitdisciplinpåföljdålagtsde inte tidigareom
de ivisatallvarlig förseelseenda äråtgärder,andra attgenom en

kategorierdessaingripande åtgärd. Det ärbehov är sommerav en
åtgärderandraellersanktioneri fråga för detänkta komma somatt

fall därantaletövervägandeheltdetdiskuteras. lnedan kommer att
tillräckli-påföljdsformernanuvarandededisciplinpåföljd åläggs är

lederHSANantalet ärenden hostilläggasskallDet även att somga.
antaletåren harlitet.legitimation Deåterkallelsetill är senasteav

varitlegitimationåterkallelsebeslutatärenden i vilka HSAN avom
följande:

sjuksköterskoroch 4tandläkareläkare, 441992: 12 varav
sjuksköterskorochtandläkare 3läkare, 21993: 914 varav
sjuksköterskorochtandläkare 4läkare,8 51994: varav17

gjortsövervägandenredovisning deNedan följer somaven
åtgärder.ellersanktionertänkbarabeträffande några

behörigheteninskränkabefogenhetAllmän5.4.2 att

alternativbehörighetsinskränkninglagstiftning finnsgällandeI som
ochtandläkaresgäller läkares,detåterkallelse endasttill när

alkoholhaltigaellernarkotiskaförskrivaveterinärers rätt att
sank-olikaRedovisningensprit.eller tekniskläkemedel ovan av

vanligtrelativtdetvisatländer hari andra ärtionsforrner att
ochbehörighetenbegränsamöjlighet finnsförekommande attattatt

påTankenförskrivningsrätten.möjlighet inte endastdenna enavser
iframförtsharbehörighetsbegränsningmöjlighet tillallmän

framförtssammanhangolikahar iSåledesutredningsdirektiven.
arbeteföreskriftbehörigheten såsominskränkningar iförslag omom
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under arbetsledning, inskränkningar i möjligheterna skriva intyg,att
förbud behandla vissa patientgrupper eller yrket enskilt.att utövaatt

dettaOm framkomlig har därför diskuterats utförligt underär vägen
utredningen.

Tanken med allmän befogenhet begränsa behörigheten äratt atten
förmå den enskilde förbättra sina bristande yrkeskunskaper iatt
syfte återfå full behörighet. Innan detta skett tillåts han inteatt utöva
viss verksamhet, vilket skulle tillgodose kravet vården.säkerhet i

En sådan allmän befogenhet begränsa behörigheten äratt ett
alternativ till återkallelse legitimation och skulle bådeanvändasav

falli kräver allvarligare påföljd varning och i vissaänsom en
sjukdoms- och missbruksfall. Gemensamt för åsyftadede fallen är

det med beaktande säkerheten i vården och den enskildeatt av
yrkesutövarens intresse kunde tillräckligt med föreskrifter ivara

förstället återkallelse legitimationen. Befogenheten atten av
inskränka behörigheten skulle alternativ till återkallelseäven ettvara

legitimation i de fall legitimerad gjort sig skyldig tillav en en
brottslig gärning, bedrägeri avseende läkarvårdsersättningar.t.ex.
När yrkesutövaren dengenomgått ytterligare utbildningt.ex. som

nödvändig med hänsyn till säkerheten i vården, fråganansetts prövas
föreskrifterna kan hävas i ärendeett sätt ärnyttom samma som

föreskrivet för ansökan relegitimation i § denDpL. Bryterom
ålagts föreskrifter emellertid dessa skulle legitimationenmotsom

återkallas.
Den nuvarande principen det HSAN beslutaräratt som om

disciplinära åtgärder och behörighetsinskränkningar skulle behållas.
innebärDetta ärende anhängiggörs hos enligt deHSANatt ett

principer gällande lagstiftning uppställer. Behörighetsinskränk-som
ningen preciseras i det enskilda fallet i beslutet och grundas 7 §
första stycket DpL. lnskränkningen skulle således endast aktuali-

i ärende initieras Socialstyrelsen enligt 19 § ochettseras som av
komma i fråga såväl då styrelsen yrkar återkallelse legitimationav

då styrelsens talan går inskränkning behörigheten. Närutsom av
fråga uppkommer upphävande föreskrifterna eller åter-om av om
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kundeföreskrifternaöverträdelseefterlegitimationenkallelse avav
relegitimeringgällerprocessuella reglerärendet följa de som

Socialstyrelsenskulle såledesdelegitimering. Detrespektive vara
andraibestämmelserna l9 §enligtsjälvyrkesutövareneller som

hos HSAN.ärendetanhängiggörstycket DpL
iskall utformassådantemellertidProblem uppstår när systemett

utföraoskicklig isigvisatexempelvis läkarepraktiken. attOm en
förbjudsläkareninnebäraföreskrifternakundeplastikoperationer att
han inteså längeskulle gällaFörbudetoperationer.utföra sådanaatt

behärska sådanasigvisatvidareutbildningexempelvisgenom
detockså begränsaskunde sättetBehörighetenoperationer. att

överinseendeunderplastikoperationerfick utförahan endast av en
behörighetsbegränsningvadTolkningenkompetent enavperson.

emellertidkanenskilda falletdetpraktiken iinnebär i vara en
därförkansmå. Detkontrollmöjligheternaochuppgift ärgrannlaga

ifungera sätt,skulle kommaintebefaras reglerna avsettattatt
yrkesutövare. Deprivatpraktiserandedet gällerförsta hand när

beroendesi-ochtill skenarrangemangledaskulle också kunna
sig svåravisavidareBehörighetsbegränsningar kan atttuationer.

delegationförprinciperbakgrundupprätthålla gängsemot avav
medicinskt ansvar.

kanåtgärderbehörighetsbegränsande ävenmedEtt varasystem
fårläkarevadkunnamåstefor patienterna. Denegativt veta en
detförutseskanSvårigheterutföra. närinte fårvad hanutföra och

Är rimligtdetdetta.få redaför patienternamöjlighetengäller att
tillhänvisaspatientenmedläkarbesök avslutas att en annanettatt

inte fårbehövligläkarenbehandlingdärför denläkare, att anser
begrän-behörighethansgrund ärsjälvutföras honom attavav

sad
handledarevidareutbildning,frågansedan gällerdetNär m.m.om

ochdettaadministreraskullefråganuppstår vem somvem som
innebäråtgärd,vidvaletStannarskulle för kostnaden. attstå somen

vissaföljaåläggaskunnaskallenskilde yrkesutövarenden att
för honomförutsättningareller skapasdet finnasföreskrifter, måste
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kunna uppfylla föreskrifterna. kan skeDettaatt attt.ex. genom
utbildningkurser, eller handledare finns sjukhustillgå vidattannan

eller universitet. kanDet det redan i dag svårt finnanämnas äratt att
handledare till dem genomgår specialistutbildning. Framför alltsom
kan svårigheter förutses i fråga utbildning skallhur ordnasetc.om
för privatpraktiserande yrkesutövare. Skall dessa tjänstgöra viss tid

sjukhus och vad skall i så fall ske med deras praktik och anställda
under mellantideni Skall handledare derasi stället bistå demen
privatpraktik och hur och rekryteras handledare Erfarenhe-av vem

det i Finland visar just det praktiskaterna systemet attav nya
genomförandet inneburit problem.

Svårigheter förutseskan det gäller frågan hur kontrollen skallnär
ske yrkesutövaren följt de föreskrifter han ålagts. frågaEnatt ärav

det skall krävas ha fullföljt kurs med godkänt resultat ellerattom en
det exempelvis skall räcka med handledaren givithar sittattom

godkännande. torde också ofrånkomligtDet den enskildeattvara ge
möjlighet överklaga beslut inte godkänna honom.att ett att

Sammanfattningsvis har svårigheterna med hur sådantett system
fungeraskulle i praktiken visat sig så åtgärd sådanstora att typen av

inte bedömts rimlig genomföra.att

5.4.3 Utredning yrkesskicklighetom m.m.

Som redovisats i avsnittet angående utländska förebilderna harde
Finland nyligen infört lagstiftning angående yrkesutbildadeen ny

inom hälso- och sjukvården. Finland ligger genomföran-lpersoner
det lagstiftningens intentioner organisatoriskt plan änett annatav
i Sverige. detDär Rättsskyddscentralen har huvudansvaretär som
för den ifrågavarande åligganden och,personalen sköter sina näratt
så inte fallet, olika individuellt inriktade förebyggandeär genom
åtgärder säkerhetsåtgärder söker ingripa bristerdemot som
personalen har och därigenom skydda patienterna.även
Rättsskyddscentralen kan utfärda förelägganden utredning avom



sanktionerformer100 Nya m.m.av

yrkesskicklighetenutredninghälsotillståndet,arbetsförmågan av
mottagningsverksamheten.granskningoch av

beslutakundeSocialstyrelseninnebärdiskuteratsåtgärdEn attsom
skallarbetsförmågaelleryrkesskicklighetyrkesutövaresatt en

viss tid,inomdettalåtitinteden berörde görautredas. Om er
skeskulleutredningAlllegitimationen.återkallasförslagsvis år,ett

behållabekostnad. Förenskilde yrkesutövarensden attpå egen
återkal-ochdisciplinärendenförgällerbesvärsordning somsamma

tillöverklagaskunnabeslutSocialstyrelsensskullelelseärenden
HSAN.

yrkesskicklighetenÄven utredningbeslutdet gällernär avom
skallpraktiken.genomföra i Hurtanken svår t.ex.förefaller attm.m.

ochkontrolleraskunskaperpraktiskaellerteoretiskaläkares aven
ochkontrolleraarbetsinsats förobetydligickekrävs attvem Det en

legitimationåterkallelseansökasedanbesluten ochfölja avomupp
Överklagas beslutetdessutomgenomförts.utredning intefalli de

anspråk.itidlångkommaärendetutredning, kan taattom
befogenhetallmänmedmodell attvidPå sätt enensomsamma

utredningbeslutsåledesskullebehörighetenbegränsa avom
organisa-särskildkrävaarbetsförmåganelleryrkesskickligheten en

bekostaskullegällerfungera. Dettaförtion oavsettatt somvem
Därför hari dag.inteorganisation finnssådanNågonutredningen.

genomföra.rimligåtgärdformheller dennainte attansettsav

föreskriftersärskildamedförenadVarning5.4.4

beslutamöjlighetharinnebär HSAN attalternativ attDetta enatt
Socialstyrel-föreskriftersärskildaförenas med deskallvarning som

enskildeden[akttarvidare.tillstid ellerför vissbeslutarsen
kunnalegitimationenskulleföreskrifternainteyrkesutövaren

finländskamed deni likhetalltsåankommeråterkallas. Det -
foreskrifter-utformatillsynsmyndigheten närmaremodellen att-

liknandeutformaskundeFöreskrifternafallet.enskildai detna
m.m..utbildningföreskrifterbeskrivnaunderde 5.4.3sätt omsom
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Även i detta fall aktualiseras möjlighetfråga for yrkesutöva-en om
överklaga Socialstyrelsens beslut föreskrifter. detNärattren om

gäller möjligheterna praktiskt genomföra denna modell och denatt
organisation detta skulle kräva vadhänvisas till anförts undersom
avsnitt beträffande förelägganden5.4.3 utredningom av
yrkesskicklighet arbetsförmåga.och modellenkanHärutöver mot
anföras principiellt diskutabelt kunnadet skallvarningäratt att en
leda till återkallelse legitimation någon ytterligareutan attav
förseelse tillkommit.

5.4.5 Föreskrifter i återkallelsestället för av

legitimation

Enligt detta alternativ skulle iHSAN delegitimationsärende iett
stället för återkallelse kunna förelägga yrkesutövaren följa deatt
föreskrifter Socialstyrelsen beslutar, för viss tid eller tillssom
vidare. Visade inte den ålagde inom viss tidsfrist, exempelvis etten
år, från det han fick del åläggandet han gjort vad hanatt attav
kunnat för följa detta, fick återkalla legitimationen.HSANatt

alternativDetta påminner alternativet med allmän befogen-om en
het inskränka behörigheten med avvikelsense 5.4.2, denatt att
delegitimationsärendet står under tidsfristen och någonöppet att
behörighetsinskränkning inte föreligger. Vid allmän behörighets-en
inskränkning kan inskränkningen i behörigheten föreskrivas genast
och eventuellt bli bestående, förevarande alternativ alltidvaremot
tvingar fram ställningstagande efter viss tid.ett

Föreläggandet kunde tidsbegränsas, det exempelvis gäller attom
kurs för friska yrkeskunskapema, eller gällaatt utanen upp

tidsbegränsning, det gäller avstå från något iatt momentom
yrkesutövningen den ålagde inte behärska. bägge fallenlsom anses
skulle tidsfrist gälla, vid utgång det skulle denprövasen vars om
ålagde dittills hade gjort vad han kunnat för uppfylla föreläggan-att
det. måste här ställas högt for föreläggandena skall fåKraven att
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framtvingaskullemed tidsfristenerforderlig effekt. Syftet attvara
tredska.avgörande vidett

genomföra,rimligsanktionsform har inteDenna attansetts
5.4.2avsnittenanförts undersvårighetereftersom slags somsamma

förutses.och 5.4.3 kunnat

Disciplinböter5.4.6 m.m.

kombinerasdisciplinpåföljd i Sverigekapitel kanSomredovisats i 3
auktorisation ellermedvissa yrkesgrupperstraffavgift förmed en

Utomlandsrevisorer.advokater ochgodkännandemotsvarande
Iiälso- ochförsanktionsformmöjligförekommer böter ävensom

Tyskland.Nederländerna ochsjukvårdspersonal i Grekland,
återkallelsevarning ochmellanform mellanskapaEn sätt att aven

med böter.varningkombineramöjlighetlegitimation är attatt enge .
allvaretinskärpayrkesutövarenför den enskildeför det sättetatt

innebörd.ekonomiskdelvissanktionsform medi åtgärden. En annan
utomlands.disciplinpåföljdförekommanderelativt vanligtärsom en

Nederländerna.i Italien.förekommer bl.a.vilkensuspension,är
maximalt möjligaPortugal.Australien och DenStorbritannien,

tillmånaderländer frånvarierar i dessasuspensionstiden uppsex
fem år.

disciplin-ifinns skälutreda detUtredningens uppdrag attär att om
ellersanktiondisciplinpåföljd.införapåföljdslagen annanen ny

sanktionerEkonomiskai vården.säkerhetenåtgärd för tillgodoseatt
effekten ochha denknappastkännbara,kan, de kanäven varaom

uppfattaskanverkan.rehabiliterande Böterinte heller någon även
sig fri.möjlighet att köpasom en
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Förslag5.5 föreskrift prövotidom-

5.5.1 Inledning

Gemensamt för de olika åtgärder redovisats i avsnitt 5.4 är attsom
de fordrar tillskapande utbildningsmöjligheter, övervakningssys-av

för närvarande inte existerar.tem kanDe vidare befarasm.m. som
bli mindre effektiva till följd svårigheter i tolkning och tillämp-av
ning det exempelvis gällernär bedöma föreläggandeatt ettom

Ävenrespektive föreskrift har följts eller inte. kringgåendenen
skenarrangemang kan befaras, liksom problem för patienter.genom

Mot denna bakgrund har det starka skäl krävs för gåansetts att att
vidare med utarbeta lösning enligt någon dessaatt linjer.en av
Sådana starka skäl har inte föreligga i nuvarande situation,ansetts
och åtgärd enklare konstruktion har därför eftersträvats.en av
Intressant jämföra med i detta sammanhang resultatetatt är av
utredningen inom Advokatsamfundet angående formerna för den
framtida disciplinverksamheten se under avsnitt 3.3 vilketovan
innebar några ytterligare disciplinära påföljder, såsom villkoratt och
restriktioner olika slag eller suspension, inte föreslogs. Somav
motiv anfördes bl.a. svårigheten de arbetsuppgifteravgränsaatt som

suspenderad advokat skulle avhålla sig från utföra. Vidareen att
gjordes den bedömningen efterlevnaden uppställda villkor ochatt av
restriktioner knappast skulle kunna övervakas.

För enkelt kunna genomföras bör åtgärd iatt stället utformas såen
för genomförandet helt vilaratt legitimerade.ansvaret den I

sådant syfte har förslag utarbetats föreskriftåtgärdom en om-
prövotid kan beslutas främst legitimerad förfarit sånärsom en-
oskickligt enbart varning inte tillfyllest, eller dragitatt påen anses
sig flera varningar. Innebörden föreskriften ytterligareär attav en
förseelse varningskaraktär inträffar under den fastställdaav som
prövotiden leder till återkallelse legitimationen, särskildainteav om
skäl kan åberopas för underlåta detta. Tanken bakom förslagetatt är
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förseelsedenmedvetenskalllegitimerade göras attden somomatt
legitimationåterkallelseallvarligsåtill lasthonom attlagts är av

prövoti-underinträffarförseelseaktuellblirautomatiskt en nyom
tillsammansförekommande fallisjälv,fårlegitimeradeden. Den

behöveråtgärderkonkretavilkabedömaarbetsgivare,sinmed som
ochrutinerförbättradevidareutbildning,exempelvisvidtagas

kontrollåt-särskildabehovetbegränsasHärigenomegenkontroll. av
fårenskildedensamtidigt ettsida,myndigheternasfrångärder som

siginte ånyohon görhan ellertillintresseförstärkt attatteget seav
tvingardettaOm sättförsummelser.ellertill felskyldig man
behövs,detoch, däryrkesutövningeninoggrannhetfram störreen

detfinnsåtgärder,nödvändigaandraellerhandledningutbildning,
Förslagetvården.ikvalitetenförbättraförFörutsättningar attäven

sjukvårds-vissafrånenkätsvareniåsiktsyttringarlinje mediligger
såutformasborde attsanktionssystemetansåghuvudmän, attsom

anmärkningarsigådragit attför demincitamentskapadedet som
arbetsgi-fallförekommandeiinsatserbehövligademedverka i som

tillhandahålla.kanvaren

förslagetutformningen5.5.2 Den närmare omav

prövotid

Inledning

fårbehörighetfortsattprövotid förtreåriginnebärFörslaget att en
vidoskickligvarityrkesutövarelegitimeradföreskrivas somen

skallfrågamarkeraförskall attsitt yrke. Därutöverutövning attav -
sådanaförhållandena attförseelserallvarligare varavara om -

bedömsvarningenbartföreliggervarningrekvisiten för ensommen
såledesprövotidFöreskrift äråtgärd.ingripandetillräckligticke om
till sinallvarligasåbeteenden ärellerförseelserföravsedd som

återkallelsetillledakansådanttillde avgränsaratt somnatur
legitimation.
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Prövotid skall vidare kunna föreskrivas i de fall till följd 3 ellerav
5 förutsättningarDpL§ meddela varning visserligen inteatt
föreligger i vilka den legitimerade eljest allvarligt .sätettmen
visat sig oléimplig yrket. Till följd 3 undantasutöva § DpLatt av
från disciplinpåföljd sådana förfaranden inte vårdensom avser enav
enskild patient. Exempel sådana situationer försummelser vidär
omhändertagande avlidna och utfardande intyg patient-utanav av
Lindersökning. För prövotid skall kunna komma i fråga skall detatt

här fråga så allvarligaäven förseelser de tillgränsarattvara om
sådant kan medföra återkallelse legitimation. 5 § DpLsom av
utesluter behandling i diseiplinväg handlande anmälts tillettav som

Ävenåtal. sådana förfaranden skall emellertid kunna leda till
föreskrift prövotid fråga allvarligare brottslighet.ärom om om

Prövotid skall slutligen kunna föreskrivas i de falläven en
legitimerad yrkesutövare grund .sjukdorzz eller någon liknandeav
anzslcizzdighel bqfizrus i framtid inte komma kunnanära utövaatten
sitt yrke tillfredsställande såvida inte särskilda åtgärder kommer till
stånd. Föreskrift prövotid skall således kunna beslutas innanom
yrkesutövaren nått det stadium han bevisligen grundatt av
exempelvis alkohol- eller narkotikamissbruk inte längre kan utöva
sitt yrke tillfredsställande.

det följandeI kommer innebörden förslaget prövotidav om
beträffande dessa olika situationer redovisas för sig.typer attav var

Oskicklighet eller olämplighetannan

F ârursáirrriiøzgar
Prövotid skallfär cletförslcz kunna föreskrivas legitimeradnär en
tidigare ålagts eller flera varningar. dagl kan stortstegeten vara
från eller flera varningar till återkallelse legitimation. Det ären av
framför allt för sådana situationer särskild sanktion efter-som en
lysts. Förslaget innebär den legitimerade i dessa fall skall kunnaatt
föreskrivas prövotid. Härigenom den legitimerade pågörs etten
auktoritativt uppmärksam ytterligaresätt förseelser inteatt
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återkal-legitimationhanstillledakantolereraskommer attutanatt
varningmellanliggasåledespåföljd kommerPrövotidlas. attsom

och återkallelse.
förerhållit varningtidigarehan atttandläkare.Antag atttrotsatt en

medförenligintemetodenligtbehandlingarhan utfört ansessomen
hanföranmälserfarenhet,beprövad attochvetenskap nytt

honomprövotid åläggsGenommetoden.användafortsatt attatt en
återkallelseundvikaföruppmaningtydlighan attatt, avenges

sighanbehandlingsmetod. Görmed dennaupphöralegitimationen,
legitimatio-återkallasprövotidenunderförseelsetillskyldig en ny

nen.
redananvändasprövotid kunnaföreskriftskallandradetFör om

skyldig tillsigyrkesutövarelegitimerad görförsta gången enen
ickebedömsvarningallvarligsådennaförseelse, är att ensomom
elleroskicklighetåtgärd. Genomingripandetillräckligt att grov

förutsättningarmarkerasinte krävs,olämplighetuppenbar attannan
skallPrövotiduppfyllda.intelegitimation ärför återkallelse av

yrkes-legitimeradförsta gångenredananvändassåledes kunna en
allvarligsådennaförseelse.till är attskyldigsiggörutövare omen

ifrågasätts.lämplighethans
vidkunskaperbristfälligavisatläkareexempelvisAntag enatt en

anmärkningnågoninteövrigt finns motslag. lvisstoperation av
såbedömsHändelsenyrkesutövningeit.gällerdetläkaren somnär

påföljd,otillräckligframstårvarningallvarlig att ensomen
intelegitimationenåterkallelseförförutsättningarsamtidigt avsom

Medföreskrivas.prövotid kunnaskalllägesådantföreligger. l ett
enskildedenåläggsochreaktioneniallvaretinskärpsåtgärddenna
förseelseytterligarenågonintetillsärskilt attattett seansvar

prövotiden.underinträffar
förutsätt-de falliföreskrivasprövotid kunnaskalltredjedetFör
följd 3varning tillmeddelaföreliggerintevisserligenningar att av

sigvisatallvarligtlegitimerade sättdeneller DpL5 § ettmen
situationallvarlig ärsådanExempelyrket.olämplig utövaatt en

och varigenomåtalföranlederbrottbegåttyrkesutövaren ettatt som
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han visat sig olämplig sitt yrke. Vid bedrägerierutövaatt t.ex. som
skett i yrkesutövningen, såsom oriktiga debiteringar läkarvårdser-av
sättning, skulle i vissa fall föreskrift prövotid kunna komma tillom
användning förhållandena inte sådana återkallelseär ärattom
aktuell. Gör yrkesutövaren under prövotiden sig skyldig till en ny
förseelse varningskaraktär eller visar han sig eljest ettav
allvarligt på olämplig yrketsätt skall legitimationenutövanytt att
återkallas.

Återkallelse legitimation efter föreskrift prövotidav om
nträffarl under prövotiden således förseelse varnings-nytt en av

karaktär eller har den ålagts prövotid något förfarandesom genom
på allvarligt visat sig olämplig yrket skallsätt legitima-ett utövaatt
tionen återkallas. Detta huvudregeln skall tillämpasär i desom
flesta situationer. Med uttrycket förseelse beskaffenhet attav

föranleda åsyftas det skallvarning saklig bedömninggörasatt en av
förseelsen i sig och markeras därvid skall inte de processuellaatt
förutsättningarna för varning beaktas, fristernasåsom i 6 § DpL.
Exempel fallpå då legitimerad under prövotiden någoten genom

förfarande på allvarligt olämpligvisat yrketsigsättett ärutövaatt
han begått brott betydelse för yrkesutövningenatt ellerett av

utfärdat oriktiga intyg ha träffat patienten. Härmedutan att avses
således fall, i vilka förutsättningar visserligenmeddela varningatt
inte föreligger till följd 3 eller i vilka den legitime-§5 DpLav men
rade eljest allvarligt visat sig olämplig yrket.sättett utövaatt

Även huvudregeln legitimationen återkallasär attom om en
förseelse angivet slag inträffar under detprövotiden, måsteav ovan
finnas möjlighet underlåta återkallelse särskilda skälatt om
föreligger. säkerhetsventilDenna HSAN möjlighet göraattger enen
skälighetsbedömning, vari hänsyn kan bristandetill sambandtas
mellan förseelserna, tidsaspekter Hänvisningen till särskildam.m.
skäl innebär emellertid möjlighet för HSAN bedömaäven atten om
den legitimerade visar vilja åtgärder komma tillrättaatt genom egna
med sina brister och, så bedöms fallet, fogövervägaom vara om
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sådanaExempellegitimationen.återkallelseunderlåtafinns att av
visst slag,yrkesutövningfrånavstårlegitimeradåtgärder är avatt en

kompetentunder någonarbetarellervidareutbildar sig persons
självbereddskallyrkesutövarenenskilde attöverinseende. Den vara

åtgärder-genomförakunnaförpraktiskavidta de attarrangemangen
seriöstbedömsutfåstelserfrågaocksåmåsteDet somomvarana.
underlegitimerad,omständighetendengrundade. Enbart att somen

yrkeskunska-bristandesinaåtnågotunderlåtitprövotiden göraatt
medför intedetsig viljaåterkallelseärendet förklarar attgöraiper,

underdennekrävasmåsteföreligga. Detskäl kan attsärskilda anses
yrkeskunskapersinaförbättra attförverkatprövotiden menatt

också tänkaskantillräcklig. Detvaritolika skäl inteprövotiden av
ytterligareblottatprövotidenunderinträffatförseelsedenatt som
Underlåtsavhjälpas.behöverdärföryrkeskunskapernaibrister som
ställetikanföreligga,skälsärskildadärföråterkallelse nyatt anses

föreskrivas.prövotid
åläggandehuvudeffektenSammanfattningsvis kommer ett avav

bliolämplighetsfallenochoskicklighets-således i attprövotid en
aktuellbliråterkallelselegitimeradeför denmarkeringtydlig att om

påtalas.förseelsenågonytterligare

Sjukdom m.m.

grundlegitimeradföreskrivasskall kunnaPrövotid även enom
kunnaintebefarasomständighetliknandeeller någonsjukdomav

fall,frågasåledesskalltillfredsställande. Detsitt yrke omutöva vara
där riskenochföreliggakonstateratsmissbrukellervilka sjukdomi

framtid inte kommerlegitimerade iden närabedöms stor att envara
in.behandlingintetillfredsställande sättsyrketkunna utövaatt om

inteföreligger såledeslegitimationen ännuåterkallelseförGrund av
Socialstyrel-framtid.inomuppkommabedöms kunna näraenmen

dentillsynsärskildfall ha övergivetvis i dessamåste ensen
grundyrkesutövareklartdetlegitimerade. Om är att aven

yrketkaninteomständighet utövaliknandenågonellersjukdom
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tillfredsställande kan givetvis inte föreskrift prövotid komma iom
fråga då skall legitimationen i stället återkallas. Konsekvensenutan

föreslagnaden framförregeln blir allt missbruksfall kan ledaattav
till åtgärd tidigare stadium möjligt.änett ärsom nu

sjuksköterskaAntag missbrukar alkohol eller narkotika.att Honen
bedöms alltjämt kunna sitt yrke tillfredsställande det kanutöva men
befaras hon grund sitt missbruk inte kommer kunnaatt göraattav
detta inte särskild behandling in. l sådan skallsituationsättsom en
prövotid kunna föreskrivas. alltså frågaDet situation därär om en
missbruket eller sjukdomen inte nått så långt den legitime-ännu att
rade inte längre kan sitt yrke tillfredsställande.utöva Genom att en
prövotid föreskrivs blir sjuksköterskan effektivt påmindsättett

allvaret i situationen och erinrad hon måste genomföraom attom
behandlingen för komma till med sitt missbrukrätta och därige-att

undvika återkallelse legitimationen.nom av
dessa fallFör kommer prövotiden emellertid ha delvisatt en annan

innebörd för de fallän oskicklighet eller oläinplighet.rörsom annan
För sjukdomsfallen har inte föreslagits någon särskild grund för
återkallelse för den händelse något inträffar under prövotiden,
eftersom de nuvarande grunderna för återkallelse har ansetts
tillräckliga. förmåganFörsämras yrket och beror dettautövaatt
missbruket eller sjukdomen, får bedömas föreläggandeettom om
läkarundersökning skall beslutas, varvid interimistisk återkal-även

Återkallelselelse legitimation kan komma fråga.i legitima-av av
tion kan således alltid ske, prövotid löper eller inte,oavsett om om
försämringen sjukdom eller missbruk så allvarlig denärett attav en
legitimerade inte längre kan yrket tillfredsställande. Undan-utöva
tagsvis kan tänkas i stället prövotid föreskrivs.att en ny

Förfarandet m.m.

Azzhängiggärcirzcie
Föreskrift prövotid inte systematiskt disciplinär åtgärd.ärom en
Den tillhör enligt förslaget den åtgärder bedöm-rörgrupp av som
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återkallelselämplighet. såsomlegitimeradesningen de avav
förskrivningsrätt.indragningbegränsning ellerlegitimation och av

reglerprocessuelladeföljaalltsåprövotid kommerBeslut attom
innebärlegitimation. Detåterkallelsegäller för bl.a. attavsom

Social-aktualiserasinte skall kunnaföreskrift prövotid attutanom
tagit initiativetharåterkallelseärenden.fallet istyrelsen, såsom är

eftersomnaturligtocksåstycket DpL. Detta ettandra19 § är
legitimatio-återkallelsetillkan ledaförlängningenbeslut isådant av

enskild.anmälanenbart efterdisciplinärende väcktsHar ett avnen.
förprövotidföreskriftsärskilt yrkaSocialstyrelsenmåste alltså om

bestämmelsernaEftersomskall kunnafråganden prövas.ävenatt
föreskrifttillämpligainte blirpreskription i 6 § DpL omom

förtidsmässigemellertid inte någon gräns ettprövotid finns det
yrkaSocialstyrelsenförmöjligtalltsåyrkande.sådant Det attär

fråganHSANförseelse sedanviss prövatförprövotid även omen
prövotidBeslutförseelse.grunddisciplinpåföljd omsammaav

verkställbaraomedelbartlegitimation,återkallelseliksom bl.a.är, av
beslutet.förordnas iannorlundainteenligt § DpL39 om

prövotidenförUtgångspunkten
tidpunkterolikaprövotidenutgångspunkten för ärgällerdetNär

frånräknaskunnaprövotidenskulleförstadettänkbara. För
prövotid.beslutetföranlederförseelsetidpunkten för den omsom

skulle kunnaför prövotidenutgångspunktertänkbaraAndra vara
beslutdå dettadagenmeddelas ellerprövotidbeslutetdagen då om

verkställas.kan
föranlederförseelseför dentidpunktenväljaFördelen med att som

dennabl.a.prövotiden skulleförutgångspunktprövotid attvarasom
och intesig naturligpatientsäkerhetssynpunktfrånutgångspunkt ter

skullelösningsådanöverklagas. Enbeslutetpåverkas attav
verkan.retroaktiv Detmedfattasbeslutetinnebäraemellertid att

prövotideninträffalösning kunnamed dennaskulle dessutom att
verkställbart.blivitprövotidbeslutetinnanredan har löpt ut om

prövotiden knytsunderförseelse begångentillinnebärDetta att en
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rättsverkan. den legitimerade vid tidpunkten för nämndaen som
förseelse inte medveten väl sådan utgångspunkt förAttvar om. en
prövotiden strider således legalitetsprincipen och kan redanmot
därigenom inte komma i fråga.

Enligt 39 gäller beslut§ DpL i frågor i 7 l2som avses -
omedelbart inte i beslutet. Med hänsyn härtill harannatom anges
i stället den lösningen valts prövotiden börjar löpa från denatt
tidpunkt beslutet prövotid blir verkställbart. Förordnas inte någotom
särskilt beträffande verkställigheten, kommer prövotidens utgångs-
punkt således dagen då beslutet meddelas.att vara

Prövotiden löper alltså beslutet överklagas. Fråganäven om
uppställer sig dock hur prövotiden påverkas den ålagtsom som
prövotid yrkar och erhåller inhibition beslutet prövotid iav om
högre instans i avvaktan slutligt avgörande. Motsvarande problem
har uppmärksammats beträffande skyddstillsyn i kap.28 5 BrB.
Där dom skyddstillsyn går i verkställighet omedel-attanges en
bart, inte domstolen förordnar För de fall högremotsatsen.om om

meddelar inhibitionsbeslut, sedan ändå dömerrätt den tilltalademen
till skyddstillsyn, föreskrivs den tid under vilken verkställighetatt
inte inte skall räknas i prövotiden ellerägt sig övervak-rum vare
ningstiden. l likhet med vad gäller enligt dessa bestämmelsersom

skyddstillsyn bör bestämmelse införas innebörd tidattom en av
under vilken verkställighet inte till följd beslutägt t.ex. ettrum, av

inhibition, inte skall räknas i prövotiden. Prövotiden förlängsom
härigenom med motsvarande tid.

Övrigt
Socialstyrelsen bör särskild dem haruppmärksamhetägna som
föreskrift prövotid, och föreläggande prövotid måsteettom av
därför följas med tillsynsåtgärder från styrelsens sida. Hurupp
tillsynen skall tillgå torde dock få till det enskilda fallet,anpassas
och regler tillsyn de generella bestämmelserna i åliggan-utöverom
delagen torde inte ha sin plats i lagstiftningen.
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intesjukvårdspersonalochhälso-föreskrivasintePrövotid kan som
i DpL12 §behörighetergäller tardetlegitimerad. Närär avsessom

yrkeförordnanden utövahand siktei första attdessa som
tids-förordnandentandläkare. Dessa ärellerbarnmorska, läkare

tillkommit iharutfärda demmöjlighetenochbegränsade, att
utbildningpraktiskadenmöjliggöradelsförhuvudsak somatt

i vissaanvändasfördelsläkareallmäntjänstgöringen för utgör, att
tillhänsynMed199394: 149 101vikariatssituationer se s.prop.

beträffandeårtvåhögstförordnandendessakorta tidden varar -
behörighet intesådanhardeföreslåsallmäntjänstgöringen att som-

falltorde i dessaprövotid. Detförslagetskall omfattas varaomav
och sedanbehörighetenåterkallafinnsmöjlighettillräckligt attatt

förordnande.begränsatutfärdaeventuellt ett mer
möjlighetharÄven JustitiekanslernochombudsmänRiksdagens

[l986:765]stycket lagentredje6 §anmälan till HSANgöraatt
förstarespektive i 6 §ombudsmänRiksdagensinstruktion förmed

Med dentillsyn.justitiekanslerns[l975:1339]stycket lagen om
möjlighetdag kommer görahar ibestämmelser attutformning dessa

föreskriftomfattaemellertid intetill HSANanmälan att om
överensstämmelseiändrasdärförbörBestämmelsernaprövotid.

med DpL.



6 Interimistisk återkallelse av

legitimation

6.1 Inledning

Enligt direktiven skall det möjligheternaövervägas till interimis-om
tisk återkallelse legitimation bör utsträckas till fler situationer änav
i dag. Därvid skall de problem analyseras sammanhängernoga som
med kravet rättssäkerhet för de legitimerade. Frågan ersätt-om
ning för ekonomisk skada, för den händelse interimistisken
återkallelse legitimation inte står sig vid den slutliga bedömning-av

skall belysas.ävenen,
l det följande skall i några inledande avsnitt redogöras för gällande

regler, tidigare ställningstaganden i frågan och sammanfatt-göras en
ning vad gäller i några andra länder det gäller interimis-närav som
tisk återkallelse legitimation. En sammanställning fall, i vilkaav av
möjligheten till interimistisk återkallelse legitimation harav
efterlysts, redovisas därefter och följs förslag interimistiskettav om
återkallelse legitimation. Avslutningsvis redogörs För gällandeav

avseende deträtt allmännas skadeståndsansvar och föreslås en
särskild ersättningsregel avsedd för fall i vilka interimistisktett
beslut inte stått sig vid den slutliga prövningen.

tidigareSom anförts i avsnitt behandlas5.1 i dessa överväganden
och förslag legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal enhetligtett

Detta innebärsätt. krav legitimation införs för ytterligareatt om
yrkesutövare inom hälso- och sjukvården så kommergrupper av

förslagen omfatta dessa.ävenatt
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6.2 förslagTidigare m.m.

sjukvårds-ochhälso-tillsynsamhällets över1978792220l omprop.
bestämmelsentillspecialmotiveringenianfördesm.fl.personalen

följande 53s.bl.a.legitimationåterkallelse avom

denföreskrivitsåterkallelse har attpunkten. FörFörsta
yrket.olämplighetsin utövaha visatskall attlegitimerade

yrkesutöv-ioskicklighetvisadskettkan haDetta grovgenom
fleraellerallvarligtexempelvisningen, ettgenom

förfarandeallvarlig Avenmindre ettförsummelser art.av
återkallel-tillorsakskall kunnayrkesutövningen utgörautom

utgångs-börmotiveringenallmännaanförts-i denharSomse.
hakanförfarandetbedömningenpunkten för ansesomvara

tillhysaharallmänhetentillit rättden attundergrävt en
förfarandesådantExempel ärpåyrkesutövare.legitimerad ett

behöverbrottsådanthälsa. Ettallvarligt brott motett annans
uppenbartlegitimeradeden ärmedföraintei för sigdock att

falletenskildai detFörhållandenayrket.olämplig utövaatt
bedömningsamladkrävsoch detavgörandeblimåste aven

lämplighetsprövningen. Detpåinverkarfaktoreralla de som
handlandeaktuelltbliundantagsfall utomitorde endast att ett

enligtlegitimationåterkallelsemedföryrkesutövningen av
yrkesutövning-uppträdandeolämpligtpunkt. Ettdenna utom

i denna,inträffarhändelseremellertid, liksomkan somen
ikommabörpunktenandraenligtåterkallelsetyda att

fråga.

interimistiskbestämmelserfinnsdisciplinpåföljdslagenI tre om
ochstycket DpLi andraåterfinns 8 §förstaåterkallelse. Den avser

fall fårdessabeslutats. lläkarundersökningföreläggandefall då om
återkallelsefrågantill desstidenföråterkallaslegitimationen om

stycketandrai 12 §reglerasfalletandrahar Detslutligt prövats.
inomyrkebehörighetåterkallelse utövaoch attDpL annanavavser
lagenenligtmeddelatslegitimationsjukvårdenochhälso- än som

sjukvårdenhälso- ochyrke inombehörighet utöva1984:542 attom
börbehörighetenanledninggrundaddet finns attOm antaattm.m.
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återkallas får den återkallas for tiden till dess frågan återkallelseom
har slutligt. Slutligen finns enligtprövats 10 § möjlighetenDpL att
interimistiskt besluta indragning eller begränsning i ratten attom

förskriva narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk
sprit. Ett sådant beslut gäller i högst månader med möjlighet tillsex
förlängning med ytterligare högst månader särskilda skälsex om
föreligger.

avsnitt har framgåttAv 1.2.2 frågan möjlighet interimis-att attom
tiskt återkalla legitimation har varit föremål för utredning i olika
sammanhang. Således föreslog Socialstyrelsen sådan1984 att en

återkallelsegrundenmöjlighet skulle införas för fall i vilkaäven var
den legitimerades oskicklighet eller uppenbara olämplighet utövaatt

Ävenyrket. Tillsynsutredningen diskuterade frågan betänkandei sitt
SOU 1991:63 ansåg de fall skulle komma i frågaattmen som var
få och sådan regel därför, inte minst bakgrunden denatt moten av
enskildes krav rättssäkerhet, inte motiverad. Regeringenvar
föreslog inte heller sådan bestämmelse i l99394:l49.en prop.
Socialutskottet 199394:SoU26 anförde emellertid regeringenatt

borde frågan, varvid bl.a. rättssäkerhetsfrågorna bordenytt ta upp
Ävenfå bred belysning. riksdagens revisorer framförde i sinen

l99394:RR7 Discplinärenden inom hälso- och sjukvårdenrapport
det angeläget utöka möjligheterna till interimistiskatt attvar

återkallelse legitimation.av
redovisningenAv i kapitel avseende3 andra yrkeskategorier i

Sverige, för vilka legitimation, auktorisation eller motsvarande utgör
förutsättning för yrket, har framgått det inte finnsutövaatt att
möjlighet interimistiskt återkalla behörigheten beträffande någotatt

där redovisade yrken.av

6.3 Utländska förebilder

kapitelAv 4 har tidigare framgått det i bl.a. Finland, Norge,att
Danmark, Nederländerna och Storbritannien finns möjlighet att
interimistiskt återkalla legitimation eller motsvarande. ochl Norge
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suspension.åtgärdeninterimistiskabenämns denNederländerna
ifinns dessutombehörighetensuspensionRegler temporär avom

interimistisk åtgärdfårStorbritannienandra länder. bl.a.lmånga en
månader.för högst tvåbeslutas

överväganden6.4

Fallsammanställning6.4.1

omfattasbordefallvilkamed försöka kartläggaarbetetl att avsom
legitimation haråterkallelseinterimistisktbestämmelse avomen

Socialstyrel-iaktualiseratsfall,sammanställningföljande av som
utgångs-varit7-8 åren,under detillsynsverksamhet senaste ensens

Socialstyrelsenfall,mycket litet antalfrågapunkt. Det är ett somom
interimis-tilldär möjlighetsituationeranfört exempelhar som

inteskallFallbeskrivningamavarit värde.tiskt beslut skulle ha av
åtgärd skulle hainterimistiskfall därläsas så de pekar sattsatt ut en

möjlighet.sådan Ihade givitlagstiftningenvisst skede,i ett om
handlägg-fall där helabeskrivningarstället skall de förstås avsom
möjlighetannorlundasigkunde ha gestaltatningen ärendet omav

blivithardel fallenfunnits.åtgärd hade Entill interimistisk av
interimis-möjligheteninfördagrund denföråldrade attnumeraav

förskrivningsrätten.tiskt dra

Fall l

bl.a.förtvå gångerhadeprivatpraktiserande psykiaterEn varnats
förskriv-morfin. Hansnarkotiskaöverförskrivning preparatav

i 1992tingsrättendömdesåterkallades 1992.ningsrätt Han marsav
månaderstill tioförsäkringskassabedrägeriför gentemotgrovt en

överförskrivning-samband medhaftinte hafängelse. Brottet synes
till åttadömde honomtillöverklagades hovrättenDomen somen.

prövningstillståndvägradeHDmånaders fängelse i december 1992.
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i maj 1993. detta fall förflötl det således 14 månader innan domen
laga kraft. Efter domen och under utredningen eventuellvann om

återkallelse legitimationen fick läkaren tjänst förtroende-av en som
läkare vid försäkringskassa. HSAN återkallade hansen annan
legitimation beslut i september 1994. detl två ochnärmastegenom

halvt år förflöt således från tingsrättens dom tills legitimationenett
återkallades.

Fall 2

Återkallelse läkares legitimation aktualiserades grundav en av
allvarlig överförskrivning psykofarmaka framför tillallt ungdo-av

den år. Utredningen,15 inleddes medyngstamar var som en
receptkontroll ijuni 1993, lång tid och inriktades påtog unga

med misstänkta missbruksproblem. Orsaken till den långapersoner
utredningstiden ha varit de höga beviskraven ävenuppges men
läkarens rättsliga möjligheter försvåra och fördröja utredningsar-att
betet. Socialstyrelsen ansökte i slutet april bl.a.1994av om
återkallelse hans legitimation. HSAN återkallade legitimationenav
i slutet oktober 1994. Kammarrätten, avslagit yrkandeettav som om
inhibition, hade i november inte1995 avgjort målet.ännu

Fall 3

En privatpraktiserande läkare fälldes till för försök till grovtansvar
narkotikabrott bestått i han tillsammans med planeratattsom annan
och försökt framställa narkotika morfin för bruk. Han hadeatt eget
i sin yrkesutövning haft tillgång till nödvändiga förläkemedel denna
framställning, skett på hans läkarmottagning. dömdesHansom av
tingsrätten i augusti 1990 till års fängelse, varvid i sinrättenett
straffmätning hänsyn till hinder sannolikt skulle kommatog att att

honom i hans yrkesutövning. Socialstyrelsen anmäldemöta ärendet
till HSAN i februari 1991, återkallade legitimationensom genom
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legitimationentills dessdomFrån tingsrättensijuni 1991.beslut
månader.drygt 10såledesförflöt detåterkallades

Fall 4

läkemedelnarkotiskaöverförskrevprivatpraktiserande psykiaterEn
Socialstyrel-ijuli 1990.påbörjadesUtredningentill ungdomar.bl.a.

áterkalladeijanuari 1992. HSANtill HSANanmälan inkomsens
avslogjuni 1992. Kammarrättenbeslut ilegitimationen genom

Regeringsrätten1993.dom iöverklagandeläkarens marsgenom
tillanmälanFråndomslut.kammarrättensfebruari 1994fastställde i

månader.detdelegitimering 5beslutverkställbart togom

Fall 5

papper,rockar ochVitaanledningMed TV-programmet svartaav
ivarning HSANläkaretilldeladesmajsändes i 1991, avensom

junii 1992.fastställde beslutetjanuari Kammarrätten1992.
hadeseptember 1991prövningstillstånd. lvägradeRegeringsrätten

en. fram tillleddehos läkareninspektioninlettSocialstyrelsen som
i april 1993.kom till HSANAnmälani 1993.rapport marsen

härförGrundeni september 1994.legitimationenåterkalladeHSAN
genomgåendeläkemedel,narkotiskaförskrivningbl.a. avvar

överensstämdeinteutfärdande intygbristfalligjournalforing, somav
anmärkningarna avsågallvarligasteföreskrifter.med gällande De
behandlingsprinciper.ocharbetssätti läkarensemellertid brister

tills dessnämnden ochtillanmälan komSocialstyrelsensFrån det
måna-och femåråterkallades förflöt detlegitimationen nästan ett

delunderframför allt läkarenberoddetidender. långaDen att en
november 1995hade ivistades i ännutiden USA. Kammarrättenav

avgjort målet.inte
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Fall 6

Åtal bl.a.för mord väcktes två läkare ijanuari Tingsrätten1988.mot
ogillade åtalet ijuli domskälen tingsrätten dock1988. uttaladeI att

fråga.det ställt allt rimligt tvivel läkarna styckat liket iutom attvar
Sedan de överklagat och bl.a. yrkat domskälen i den delen skulleatt
undanröjas, avvisade hovrätten överklagandet i september 1988. HD

ivägrade prövningstillstånd i januari 1989. Socialstyrelsen yrkade
juli 1988 med stöd vad sålunda uttalats i domskälen attav som
läkarnas legitimationer återkalladeskulle återkallas. HSAN
legitimationema beslut i maj undanröj-1989. Kammarrättengenom

beslutet härför bl.a.de i oktober 1989. Grunden tingsrättensattvar
dom med vad däri anförts inte utgjorde tillräcklig grund för enen

skuldfrågan isjälvständig och allsidig prövning och utvärdering av
målet i fråga. Regeringsrätten beslutade i juni målet skulle1990 att
visas åter till kammarrätten för fortsatt handläggning. hadeDet
enligt i enlighetRegeringsrättens mening ålegat kammarrätten att
med förvaltningsprocesslagen föranstalta den8 § 1971:291 om
ytterligare utredning nödvändig. Till dess kammar-ansågrättensom

skullemeddelade dom i målet eller annorledes förordnaderätten
återkalladeansvarsnämndens beslut inte gälla. Kammarrätten

legitimationema prövningstill-i maj Regeringsrätten vägrade1991.
stånd februari tio från deti 1992. således två år och månaderDet tog

inkom återkalla-anmälan till HSAN till dess läkarnas legitimationer
des kammarrätten.av

Fall 7

privatpraktiserande försäk-läkare polisanmäldes i juniEn 1994 av
för läkarvårdstax-ringskassan bedrägeri regelvidrig tillämpning av

sigsedan 1990. misstänktes bedrägligen ha tillskansat 4-5Hanan
milj. Tingsrätten tillhörigkr. beslutade kvarstad på läkarenom
egendom med milj. kr. Socialstyrelsen arbetar för närvarande med2

jämföra slumpvis journaler med de läkaren tillutvaldaatt av
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funnitStyrelsen harläkarvårdskvittona.insändaförsäkringskassan
och utfördmedicinska bedömningaranmärkningar i fråga omgrava

preliminära bedömningStyrelsensbehandling samtjournalföringen.
yrke.olämplig sitt Detuppenbartläkaren visat sig utövaär attatt

till lagapolisanmälanavsevärd tid frånkommer sannolikt förflytaatt
Ännu ansökan till HSANåtal väckts ellerkraftvunnen dom. har inte

inkommit.delegitimeringmed yrkande om

8Fall

bedrägeri ochfängelse fördömdes tillläkare 1992En grovt
varitutomlands och hardärefter försvann hanskattebrott. tidKort

förnåsEftersom läkaren inte har kunnatefterlyst Interpol.av
ansöka hos HSANSocialstyrelsen inte kunnatdelgivning har om

har läkarenlegitimation. början 1995återkallelse hans 1 avav
Gambia.emellertid utlämnats från

9Fall

ofredandetill förflera gånger HSANläkare. anmältsEn avsom
bedrägeri.förförsäkringskassanpolisanmäldespatienter, grovtav

patientbesök.debitering fiktiva Förun-ihade bl.a. beståttDetta av
utomlands.försvann Handersökning inleddes läkaren varmen

ladesdå utredningenefterlyst Interpol fram till 1994,sommarenav
Läkareninte lyckades få läkaren.grund polisenned tagattav

sin svenska legitimation..alltså fortfarande kvarhar

Fall 10

föremål för Socialsty-verksamhet hade varit74-årig tandläkaresEn
inspek-Vidoch 1994. den sistarelsens inspektion åren 1992, 1993

med sinomedelbart upphörationen rådde styrelsen honom att
Socialstyrelsen HSANyrkadeverksamhet. september 1994l ait

uppenbarthanåterkalla legitimation grundskulle hans att varav
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olämplig tandläkaryrket. Alternativtutöva yrkade styrelsenatt att
han skulle åläggas disciplinpålöljd. Han hade inte befunnits, tekniskt

oskicklig i sin yrkesutövning. förGrunden ansökansett, grovtvara
i stället hans undermåliga praktikhygien och hans avsaknadvar av

sinne för ordning. HSAN återkallade hans legitimation februarii
l995. förflötDet alltså 2 år och 8 månader från förstaden inspektio-

och månader från5 ansökan till dess legitimationen återkallades.nen

6.4.2 Förslag interimistisk återkallelseom av

legitimation

Behov

Ärenden återkallelse legitimation kräver normalt skyndsamom av
handläggning. Dröjsmål med dra behörighet inte längreatt en som
bör gälla medför nämligen risker för säkerheten i vården.stora
Samtidigt måste rättssäkerheten för den yrkesutövare talansom
riktas tillgodoses. Huvudprincipen måste därföremot attvara
handläggningen ärendet inriktas snabbt fram sådanattav en
utredning möjliggör slutligt beslut i återkallelseärendet.som

Fallsammanställningen i föregående avsnitt visar emellertid detatt
olika skäl kan dra tiden innan ärende slutligenut avgörs.ettav

Skälen kan ingången brottmålsprocess avvaktas.attvara av en
Vidare kan den utredning många gånger behövs förnoggranna som

den legitimerades rättssäkerhet lång tid i anspråk.att garantera ta
Manövrer för förhala avgörandet i ärendet från den legitimeradesatt

kansida också förekomma. Under tiden till dess återkallelseärendet
HSAN kan med dagensavgörs yrkesutövaren fortsättasystem attav

förskriva läkemedel och utföra behandlingar inte motsom svarar
patienternas behov och därigenom undanhålla patienterna adekvat
vård. Andra förfaranden förekommer bedrägerierär motsom
försäkringskassan avseende vårdersättningar, utfárdande oriktigaav

förintyg sjukpenning och liknande. Sådana förfaranden kan, som
fallsammanställningen visar, omfatta betydande belopp. finnsDet
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behörig-eller begränsainterimistiskt dravisserligen möjlighet att
läkemedeloch alkoholhaltiganarkotiskaordineraheten samtatt

läkemedelkategorieråtskilliga andra ärteknisk sprit, ävenmen
föranledakansteroider, ochexempelvis anabolaeftertraktade,

vetenskap ochöverensstämmelse medstår iordinationer intesom
beprövad erfarenhet.

möjligheten tillbristdetbakgrund framstårdennaMot attsom en
ärendenlinjen ibuds helastår tillinterimistiskt beslut inte över om
fall densärskildabrist kan ilegitimation. Dennaåterkallelse avav
betydandeleda tillfallsammanställningenkaraktär redovisats isom

interimistiskdärför tillbörmöjlighetolägenheter. En öppnas
avgörandetdet slutligafall därlegitimation i sådanaåterkallelse av

kan befaras.olägenheterdärför sådanatiden ochhotar draatt ut
förbättraocksåalternativ kanExistensen sådant antasettav
effektivtsnabbt ochmöjligheterochSocialstyrelsens HSAN:s att

återkallelseärenden.bedömningslutföra utredning och av
får intemeddelatsinterimistiskt beslutförhållandetDet att ett

inte bedrivshandläggningenden fortsattaföranleda ettatt
särskiltmedmycket angelägetdådetskyndsamt Tvärtom ärsätt. en

interimistis-dettidsbegränsninghandläggning. Genomskyndsam av
förlängningförsärskilda skälkravbeslutets giltighet ochka en

enskildeshandläggning och denskyndsamunderstryks kravet
rättssäkerhet.krav

oskicklighet i sinha visatlegitimerad påståsde falll groven
brott börför ha begåttmisstänktyrkesutövning eller ett grovtär att

återkallelsebeslutainterimistisktfinnassåledes möjlighet att avom
falli de densärskilt angelägenmöjlighetlegitimationen. Denna är
berövadeljestanhållen ellerellerinte häktadlegitimerade är

Enligtkaraktär.fall dennaikan behövasfriheten, även avmen
förmisstänktsannolika skälfår denkap. l RB är24 § ettsom
häktasdäröver,fängelse år ellerföreskrivetför vilket detbrott. är ett

Är föreskrivetinteför brottetförutsättningar.under vissa ytterligare
intehäktning ske, detskallfängelse i två år,lindrigare straff än om

emellertidhäktning saknas. Detskäl tilluppenbart, är attär att
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uppmärksamma läkare under den tid han häktad mycket väläratt en
kan utfärda intyg eller förskriva narkotiska läkemedel, så länge som
han inte har fått denna behörighet indragen eller legitimationen
återkallad. fallDe i vilka möjligheten interimistiskt återkallaatt
legitimationen aktualiseras blir troligen få. kan emellertidDe
förutses så allvarliga möjligheten till interimistisk åtgärdattvara en
kommer nödvändig förutsättning för säkerheten i vården.att vara en

Förutsättningar

Förslaget har delvis utformats bestämmelsensättsamma som om
interimistisk återkallelse förskrivningsrätt i första10 § stycketav

EftersomDpL. det kan komma bli fråga olika fall äratt typerom av
det svårt dessa fall preciseringar i lagtexten.avgränsaatt genom
Avgränsningen får i stället ske i rättstillämpningen. nödvändigaDen
restriktiviteten understryks skadeståndsreglerna. För attgenom

tillämpningen bestämmelsen tillavgränsa de ytterlighetsfall denav
förtänkt har, förutom kravet sannolika ska] förär återkallelse, det

kravet uppställts interimistiskt beslut påkallat från allmänäratt ett
synpunkt. Detta krav omfattar patienternas intresse säkerhet iav
vården exempelvis det allmännas intresse riktigävenmen enav
tillämpning med sjukvårdsersättning och andra social-systemetav
försäkringsförmåner. exempelvisOm arbetsgivare redan haren
vidtagit sådana åtgärder dessa intressen får tillgodoseddaatt anses

Ärblir bestämmelsen inte tillämplig. yrkesutövaren egenföretagare
kan däremot hänsyn till sådana intressen medföra dennesatt
legitimation återkallas interimistiskt.

rekvisitetNär sannolika skäl får uppfyllt kan naturligtvisanses
Ärvariera från fall till fall. det fråga misstanke brott tordeettom om

rekvisitet i fall uppfyllt vid fällande tingsrättsdom. Lagavart vara en
kraft skall då inte behöva inväntas. Det emellertid inte uteslutetär

rekvisitet i vissa fall kan uppfyllt tidigare. exempelvisHaratt vara
den berörde erkänt gärningen måste interimistisk återkallelseen
kunna beslutas tidigare ansvarsfrâgan tvistig.än ärom
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förslagtidigareSocialstyrelsensVid remissbehaitdlingen omav
remissinstanserlegitimation ansåg flerainterimistisk återkallelse av

sådantidsbegränsade.interimistiska beslut borde Enatt vara
interimistiska beslut avseendevidtidsbegränsning förekommer

regelsystem.i utländska Närförskrivningsrätten och finns även
förhållandevis vilketFörekommer detidsbegränsningar snäva,är

diskuteras kan detytterlighetsfallligger i sakens delnatur. nusom
återkallelseinnan fråganemellertid komma förflyta lång tidatt om

skall införas,tidsgränsförslutligt avgjord. talarDettaär att, om en
dag kanförlängas.giltighetstiden vid behov måste kunna I rätten att
eller teknisk spritalkoholhaltiga läkemedelförskriva narkotiska eller

tid månader,förinterimistiskt indragas eller begränsas en av sex
ytterligare högst månadermed till förlängning medmöjlighet sex

motsvarande börPåsärskilda skäl föreligger 10 § DpL. sätt enom
utformas,legitimationinterimistisk återkallelsebestämmelse om av

kan lång tidärendendock bakgrund dessa taattatt mot av --
bör ha någongiltighetstiden intemöjligheten förlänga ytterstaatt

begära sådani god tidankommer SocialstyrelsenDetgräns. att
ärendet innan tiden löperförlängning, så hinnerHSAN pröva ut.att

förskäl åberopasdärvid redogöra för deStyrelsen skall som
förlängningen.

fallbl.a. allvarligareoch fallsammanställningenFall 4 i rör av
missbrukfallförskrivningsrätten. mångamissbruk I avavav

infördatillräckligt med denförskrivningsrätten detär numera
fallvissa kaninterimistiskt dra dennamöjligheten Irätt.att

förekommit grundvarningar tidigare haemellertid eller två aven
där förskriv-tänkasFall kanmissbruk förskrivningsrätten. ävenav

läkarenindragning och ånyotidigareningsrätten återfåtts efter gör
läkemedel.narkotiskaöverförskrivning Dessutomsig skyldig till av

förskrivningsrätten bara vissaindragningmöjligheten till avavser
legitimationeninterimistiskt återkallaläkemedel. möjlighetEn att

missbrukgrundåterkallelse yrkasbehövs därför dåäven avav
förskrivningsrätten.
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sådana falll och vilkal till delen bedrägeristörsta rörsom
försäkringskassa. skulle interimistiskt beslut troligengentemot ett

inte ha varit motiverat hänsyn till säkerheten i vården skulleav men
Återkallelseändå påkallat från allmän synpunkt. torde i sådanavara

fall ske grund allmän olämplighet bestått i brottav som som
riktat sig socialförsäkringsorgan.mot

fall 8 ochl 9 hade respektive läkare försvunnit utomlands och
därför inte kunnat förnås delgivning. Kravet kommunikation i

förvaltningslagen17 § 1986:223 respektive i och förvalt-l0 § l8 §
ningsprocesslagen l97 gäller formelltl :29 l endast mål ellernär ett
ärende slutligt. Bestämmelsernaavgörs emellertid föruttryckär ett
principiellt med generell räckvidd. InfÖrssynsätt möjlighet atten
interimistiskt återkalla legitimationen får allmänna rättsgrundsatser
tillämpas dessa fall. måll där det fråga åtgärderär storom av
praktisk eller ekonomisk betydelse for den enskilde, såsom exempel-
vis återkallelse legitimation. kravet kommunikation medärav
den enskilde fore beslut självfallet särskild vikt. Emellertid måsteav

den aspekten beaktasäven det vid interimistiska beslut typisktatt
kan fråga så brådskande åtgärder inte alltidsett att utrymmevara om
för kommunikation. Sammanfattningsvis innebär dettages att en

interimistisk återkallelse legitimation normalt torde förutsättaav
kommunikation innan den beslutas finns iatt utrymme attmen
särskilda fall bedömning, vidaregöra Hellners.seen annan
Malmqvist, förvaltningslagen.Nya fjärde uppl., 190 JO 198384s.

RÅ375. 1991 ref. 109.s.

Skadestånd6.5

uppdragetl ingår belysa frågan förersättning ekono-även att om
misk skada för det fall interimistisk inteåtgärd står sig viden en
slutlig bedömning. Fråga uppkommer därvid förslaget införaattom

möjlighet interimistiskt återkalla legitimation måste komplet-atten
med särskild till skadestånd det skulle visateras rätten om senare

sig skäl inte förelåg för slutligt beslut återkallelseatt om av
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kortfattadinledningsvisskallföljandelegitimation. detl ges en
skadeståndsan-det allmännasavseendegällanderedovisning rättav

allmännasbetänkandet Dethämtaddelartill vissaDen är ursvar.
förslagetDärefter redovisasl993:55.skadeståndsansvaNSOU om

disciplinpâföljdsla-iersättningsbestämmelsesärskildinföraatt en
gen.

Skadeståndslagen6.5.1

innehållerochramlagSkL.1972:207.skadeståndslagen är en
utomobligatoriskadetregleringuttömmandesåledes inte någon av

och degenerellaBestämmelserna närskadeståndsansvaret. är
såsomutformade begreppallmäntfall måstetillämpas i konkretett

tolkning.myndighetstxtövning utfyllasvållande. i tjänsten. genom
grundsatserskadeståndsrättsligaerkändafinns flera allmäntVidare

princi-skall tillämpas,ändåinte berörts i lagen t.ex.sommensom
samverkandeochkausalitetadekvatintresse,skyddatperna om
tillämpliga ihandi förstareglerSkadeståndslagensorsaker. är
skadestånds-Genomkap. l §.utomobligatoriska förhållanden se l
för ochskadeståndsansvarreglerinfördeslagen statomnya

krävamöjlighetenfanns endastTidigaredet allmänna.kommun att
försumlig.varitskadestånd den tjänsteman somav

skade-allmännasdetgrundläggande bestämmelsenDen om
bl.a.innebärBestämmelsenSkL.kap.ståndsansvar finns i 3 2 § att

skadestånds-gåendeavseenden längrei vissaallmänna åläggsdet ett
förmögenhetsskadaskallbl.a.arbetsgivareprivatän renansvar en

enligtSkadeståndsansvarföreligger.brott inteersättas även när
vållande.oaktsamhetellerför uppsåtinnebärculparegeln ansvar

endastculparegelnenligtskadeståndsansvarHuvudregeln är att
vidare finnasskallhandlande.positivt Detuppkommer vid ett

kausalitet.adekvatvållandet och skadanmellanorsakssamband
skyddade intressetdet s.k.drabbarskadorSlutligen det baraär som

imedför skadeståndsansvar.som
å
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förmögenhetsskadaBegreppet definieras Medi kap. SkL.1 2 §ren
förmögenhetsskada sådan förmögenhetsskadaren menas som

uppkommer samband med eller sakskada. Renutan person-
förmögenhetsskada enligt skadeståndslagen skadanenbartersätts om
vållats till följd brott eller skadan vållats fel ellerav om genom
försummelse vid myndighetsutövning. Utanför skadeståndslagen
förekommer däremot bestämmelser innebär förmögen-attsom ren
hetsskada skall i andra fall, lagenäven 1974:515ersättas t.ex. om
ersättning vid frihetsinskränkning, nedan under 6.6.2.se

skadeståndslagen innehöll ursprungligen bestämmelse i kap.3en
innebar5 till ersättning enligt kap. för3 2 §rättenattsom ren

fönnögenhetsskada begränsades skadan uppkommit till följdnär av
intrång i näringsverksamhet. dessa fall1 skulle ersättning endast utgå

det, med hänsyn till vissa uppräknade omständigheter, kundeom
skäligt. Bestämmelsen avskaffades avskaffande1989 och dessanses

speglar den förändring i då inträtt. restriktivaDensynsättet som
inställningen till det allmännas ersättningsskyldighet hade fått vika
för starkare betoning den enskildes och rättssäkerhet. Irätten av

198990:42 med förslag till ändringar i kap. SkL anförde3prop.
departementschefen bl.a. följande ff.19s.

Regeln i kap. skadeståndslagen för3 5 § specialregelär en
förmögenhetsskada uppkommit till följd intrångren som av

i näringsverksamhet. Ersättning för sådan skada uppståttsom
fel eller försummelse vid myndighetsutövning skallgenom

betalas endast i den mån det skäligt med hänsyn tillär
intrångets och varaktighet, felets försummelsensellerart
beskaffenhet och övriga omständigheter. huvudsakligaDet
skälet för denna inskränkning enligt förarbetena prop.är
1972:5 373 och 529 velat begränsa allmännasdetatts. man

för företagares uteblivna vinst. Avsikten vinstenär attansvar
i princip skall helt den kan ersättninggottgöras när ses som en
för företagarens arbetsinsats skallåterhållsamhetattegen men
visas i övrigt, särskilt vinsten framstår onormaltnär storsom
eller oskälig. bakgrunden fanns, farhå-1 regeln infördes,när

för svåröverskådbara ekonomiska konsekvenser för detgor
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haft ringabestämmelsenharutredarenEnligtallmänna.-
Justitie-helt.rättspraxis saknasBelysandebetydelse.praktisk

litenmyckethaftbestämmelsenbekräftatharkanslern att
skadestånds-verksamhet.skadereglerandei hansbetydelse

näringsverksamhet överiintrånggrund syneskrav av
befaradesvanligamindre änlångtvarithahuvud somtaget

kommitocksåharUtredareninfördes.skadeståndslagennär
allmännasför detbetydelseringaregeln hartillfram att

ifrågasättasdetkananförtharutredarenekonomi. Som om- detbemärkelsevanligskäligt i attkanverkligendet anses
därförskada baraför attslippaskulleallmänna att ensvara

Imistegåttenskilde hardenvinstskadan om.somenavser
denoftavinstutebliventorde justnäringsverksamhet vara
kangångermångaskadaskadan,betydelsefulla sommest en

driften. Bestäm-fortsattaför denkonsekvenserbesvärande
förFörutsebarhetensvårtillämpad.ochvidaremelsen är vag

denslagsådantregeln attVidaredålig.enskilde ärden är av
lagstiftningen.ochmyndigheternaoviljaskapakanlätt mot

detroligen renthäraveffekterna uppvägernegativaDe
ge.måhända kanregelnvinsterekonomiska som

vidskadeståndsansvarallmännasdetfrågan enBeträffande om
oriktigellerskönfriamyndighetensanvändningfelaktig enav

16.vidare s.departementschefenuttaladebevisningvärdering av

felaktigfråganuppkommersammanhangåtskilligal enom
värde-oriktigellerfria skönmyndighetensanvändning enav
för detskadeståndsskyldighetmedförakanbevisningring av

mycketkrävaböranormalttordeLiksomallmänna. mannu
haskallvållandeförfelbedömningarpåtagliga att anses

måstefalli dessasida. Justmyndighetensförekommit från en
felmarginal.betydandemyndighet haellerdomstol enannan

medförenasvårfalldessahållning i är att enEn strängare
vållandebedömning.normal
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6.5.2 Skadeståndsregler i vissa andra lagar m.m.

Lagen 1974:515 ersättning vid frihetsinskränkningom

Lagen skiljer mellan s.k. judiciella frihetsinskränkningar och
administrativa frihetsinskränkningar. förraDen syftar determen
straffrättsliga reglerna frihetsberövande påföljd för brottom som
och de straffprocessuella bestämmelserna häktning och anhållan-om
de De administrativa frihetsinskränkningarna sådanam.m. är som
beslutats forvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet.av
Förutsättningarna för ersättning skiljer sig något vid dessa två

frihetsinskränkning.typer av
När det gäller såväl dejudiciella de administrativa frihetsberö-som

vandena är strikt. dvs. det förutsätterstatens inte fel elleransvar
försummelse någon tjänsteman. När det gäller de judiciellaav
frihetsinskränkningarna behöver beslutet inte heller ha varit oriktigt
i sak det räcker med beslutetutan frihetsinskränkningatt visstom

harsätt upphävts eller beslut. Vid administrativaersatts ett annatav
frihetsberövanden däremot föreligger till ersättning endasträtt om
det finnes uppenbart frihetsberövandetatt grund. Dettautanvar
innebär den myndighet skadeståndskravetatt prövar får görasom en
bedömning i efterhand huruvida åtgärden varit opåkallad. Detta
krav, s.k. kvalificerad oriktighet. kan i praktiken liknas vidnärmast

utvidgad culparegel. Varken vidjudiciella eller vid administrativaen
frihetsberövanden utgår ersättning den drabbade själv uppsåtli-om

föranlett frihetsinskränkningen. Den försvåratgen sakenssom
utredning eller undandragit sig förundersökning eller lagföring kan
få ersättning endast det föreligger synnerliga skäl. Ersättningenom
kan ocksåjämkas eller helt det med hänsynvägras till omstän-om
digheterna oskäligtär ersättning utgår.att

Ersättningsgill skada enligt lagen: utgifter,är förlorad arbets-
förtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidanden. Med förlorad
arbetsförtjänst inte enbart förlorad inkomst i anställningavses utan
också förlust i näringsverksamhet. När det gäller intrång i närings-
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uppkommer närskadasådanhärmed enverksamhet Lex. somavses
undersin frånvaroföljdtillrörelsenläggamåsteföretagare avner

frihetsinskränkningen.

ochtullarskatter,betalningssäkring för1978:880Lagen om
avgifter

infördes ijanuari 1990denkraft liträddelagändringGenom som
skadeståndsansvarbestämmelserbctalningssäkringslagen omnya

ändratsdärefterharBestämmelsernaoch §§.2221för staten
bestämmel-dessaEnligtjuli 1994.denikraft llag trättsomgenom

Föreligger, ersättaförsummelseellerfelskall oavsettstaten, omser
betalningssäkringbeslutföljdtillenskilddrabbarskada omavsom

inteantingenfordringenfordran,fastställdickeför senareomen
hardetbelopplägreväsentligt äntillfastställsfastställs eller somett
denutebliellerjämkaskanErsättningenbetalningssäkrats. om
allaförutgårErsättningskadan.tillmedvållandevaritenskilde

uttryckbetydelse dettamed denförmögenhetsskadaformer renav
förutgåkunnaskall alltså ävenErsättningskadeståndslagen.har i

skadatsryktegodanäringsidkaresdåskadaorsakad t.ex.indirekt en
ochkäntallmäntblivitbetalningssäkringbeslutetatt omgenom

i rörelsen. Dettalönsamhet ärförsämradmedförtdetta enen
frihetsinskränk-vidersättningtill lagenförhållandeiskillnad om

föranlettsskadaförersättningtillenbart avning, rätt somgersom
motivera-infördesbestämmelsenfrihetsinskränkningen. Närsjälva

198990:3följande prop.departementschefen sättden s.des av
39

vidtassäkerhetsåtgärdi sakensliggerDet attnatur somen
kanavgiftsutredningellerskatte-stadium itidigt senareett en

betalningssäkring fattasBeslutfelaktig.sigvisa omvara
sig ochtillfälleenskilde fåttden yttraattoftast avserattutan

felaktigaförRiskenfastställts.harintefordringarregeli som
i frågafalli dessa änmycketdärför störrebeslut omär
betalnings-Beslutavgift.ellerskattbeslutsedvanliga omom



lrllerinzzlsIivk cilerkulc.se lqgiriiøiczliarzav J

säkring kan naturligtvis många gånger medföra ekonomisken
skada för den enskilde. Förhâillandena frågai betalnings-om
säkring för icke fastställda fordringar enligt min meningär så
speciella det allmänna bör ha längreatt gåendeett
skadeståndsansvar det enligtän SkL gäller försom
myndighetsutövning i allmänhet.

En rättssäkerhetskommitténs huvuduppgifter lägga framav attvar
förslag stärker den enskildes ställning vid betalningssäkring. lsom
detta arbete ingick utformningenöverväga skadeståndsregelnatt av
i betalningssäkringslagen. Kommittén uttalade bla. följande
angående skadeståndsansvaret i betänkandet Rättssäkerheten vid
beskattningen SOU 1993:62.

Med utgångspunkt i vårt allmänna uppdrag överatt se
rättssäkerheten i beskattningsförfarandet frågan vilkaär
rättssäkerhetshänsyn sig gällande i denna frågagör ochsom
vilka effektivitetsaspekter måste beaktas. Som framhål-som
lits tidigare det iär omöjligt undvikastort sett att att en
förprocessuell åtgärd stundom används i fall där det senare
visar sig inte finnas någon skattefordran eller i fallvart en
mycket mindre sådan vad från börjanän antagit. Denman
förprocessuella åtgärden beslutas nämligen på sämreett
underlag vad falletän i det ordinäraär förfarandet. Närsom
betalningssäkring används det svårt undvikaär ekonomis-att
ka skador. Sådana uppkommer i alltid och fråganstort sett är
bara skall bära kostnaden det visar signärvem som attsenare
någon skattefordran inte finns eller i fall väsentligtärvart
lägre det belopp betalningssäkrats;än eller denstatensom

vilken åtgärden har riktats-mot Ett strikt skadeståndsansvar
har flera fördelar. Kostnaden bärs normaltstatenav som
tjänar förfarandet. Ansvaret incitament till försiktig-ettger
het hos den initiativet till åtgärden. Dentarsom person som
drabbas hålls skadeslös och får upprättelse. Några
effektivitetsforluster svåraär möjligen kanatt se, men
skadeståndet verka hämmande endast tillänmer uppmana
försiktighet. Betalningssäkring skulle så inte ske isägaatt
gränsfall, endast i säkra fall. Enutan sådan effektivitets-mer
förlust marginalen dock föredraär rättssäkerhetssynatt ur
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ingri-mycketåtgärdenstillmed hänsyndeteftersompunkt,
underlåtahellredvs.fälla,friabättre änpande är attnatur

fall. Etttveksammaichansenbetalningssäkring än att taen
framförföredrasåledes ettskadeståndsansvar attstrikt är

ochförprocessuellaåtgärdenstillmed hänsynculpaansvar
natur.ingripandemycket

iskadeståndsansvaretstriktadetkonstateradeKommittén, attsom
betalningssäkringslagen,genomfört ikonsekventprincip var
ersättningsskyldighetensgällerdetbegränsningarvissa närföreslog

bet.199394: l 51;genomförts prop.harFörslagetomfattning m.m.
1994:468.SFS199495:335;rskr.l99394:SkU31;

gratiaErsättning ex

regeringensallmännafrån det utgörersättningspeciell formEn av
skadelidande.enskildatillgratiaexersättningmöjlighet utgeatt

skadeersättning-slagsvissautbetalningarbl.a.möjliggöraFör att av
förutsättningunderregeringenbemyndigariksdagen att,brukarar

täckaändamålet,förförfogandetillstårmedel inteandraatt
förslagsanslag. Det ärsärskilthjälpmedutgifteroförutsedda ettav

brådskandesåutgifter attför attanvändasprincipi avsett att av
JKförekommerriksdagen. Det attunderställashinnerärendet inte

ersättning.regeringsbeslutsådanatillinitiativ omtar

skaderegleringstatsmyndigheternas1972:416Kungörelsen om
falli vissa

sådandomstol. Innanvid allmänförsSkadeståndstalan enstatenmot
ersättningsanspråk enligtframställaenskildedenväcks börtalan

iskaderegleringstatsmyndigheternas1972:416kungörelsen om
i frågagällerKungörelsenskaderegleringskungörelsen.fall,vissa

kap.3bl.a.med stödriktasersättningsanspråk statenmot avsomom
frihetsinskränkningvidersättning1974:515SkL, lagen§2 om

tullarskatter,förbetalningssäkring1978:880lageneller 21 § om
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och avgifter. Beroende vilken ersättningsanspråk dettyp ärav
fråga framställningengörs antingen hos den centralaom
förvaltningsmyndighet inom område skadan inträffat eller hosvars
JK. Den myndighet hos vilken ersättningsansprfxk framställs
förhandlar för räkning med den kräver skadeståndstatens ochsom
för talan i saken inför domstol. .IK kanstatens uppdraäven annan
myndighet fullgöra vad ankommer honomatt enligtsom
kungörelsen eller själv handläggningenöverta ärendeettav som

i kungörelsen.avses

Riksdagsbehandling m.m.

Frågan skärpning det allmännas skadeståndsansvar har vidom en av
flera tillfällen tagits till behandling i riksdagen. betänkandetlupp
l98889zLU2 19 uttalade lagutskottet med anlednings. av
motioner bl.a. följande.

På lagutskottets begäran har iustitiekanslern JK sigyttrat
de aktuella motionerna.över Yttrandet inte belägg förnu ger

det tillkommit omständigheter bör föranledaatt nya ettsom
ändrat ställningstagande från riksdagens sida i frågan om
behovet utredning det allmännas skadeståndsansvar.av en av
En sak JK påpekat det kan finnasär rättsområ-attannan som
den företer sådana särdrag utvidgning skade-attsom en av
ståndsansvaret kan motiverad. Sådana spörsmål fårvara
emellertid enligt utskottets mening i samband medövervägas

bestämmelsernaöversyn det speciella rättsområdet.en av

Kommittén för det allmännasöversyn skadeståndsansvar hadeav
bl.a. till uppgift utreda det vissa rättsområden bordeatt om
införas strikt skadeståndsansvar för det allmänna iett samband med
myndighetsutövning. Kommittén anförde i sitt betänkande Det
allmännas skadeståndsansvar SOU 1993:55, det fanns vissa skälatt
för förbättra möjligheterna till ersättning för enskildaatt utsättssom
för frihetsinskränkningar och vissa andra allvarliga ingrepp. Därmed
åsyftades myndighetsåtgärder kränker den enskildes personligasom
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de rättigheter haninskränkninginnebärintegritet och av somensom
vidare detKommittén ansåggrundlagen.tillförsäkrad enligt attär

särskilda områden,dereformerresultatet kan nåsbästa genom
detskydd ochstärka den enskildessig angelägetdär det attattter

allvarliga ingreppvid särskiltstriktliksom idag bör gälla ett ansvar
skadeståndlagföreslog bl.a.enskilda. Kommitténmot omen ny

tillinte lettFörslaget harmyndighetsåtgärder.grund vissa ännuav
lagstiftning.

ersättningsregelsärskildFörslag6.5.3 en-

Inledning

för felhar framgått det allmännasredovisningenAv att ansvarovan
myndighetsutövning i allmänhet begränsarförsummelser videller

förmögenhetsskadaoch sakskada, tillsig, förutom till person- ren
förmögenhetsskadakap. SkL, dvs. sådanenligt bestämmelsen i 3 2 §

vissaeller sakskada. Isamband meduppkommer utan person-som
längresärskild lagstiftning ålagtsfall harsärskilda ettstaten genom

frihetsberövanden. skallvidskadeståndsansvar, Detgående t.ex.
inte ovillkor-gåendeemellertid observeras detta längre äratt ansvar

helt utebli underkan jämkas ellerligt ersättningen t.o.m.utan att
vissa förutsättningar.

avseende det allmännassärskilda regler medallmänhet saknasl
myndighetsutöv-vid fel eller försummelse vidskadeståndsansvar

bestämmel-enligtfall ersättningsskyldighetenning. dessal avgörs
förexempelvisförhållande gälleri SkL. Detta statens ansvarserna

körkortåterkallelseinterimistiskt beslutden händelse ett om av
fall inteErsättningsfrågan för dessavisar sig oriktigt.sedermera är
SkLregeln i kap. 2 §särskilt reglerad den allmänna 3 ärutan

felbedömning-mycket påtagligatillämplig. torde normalt krävasDet
från myndighetens sidaha förekommitfor vållande skallatt ansesar

myndighetens fria skön ellerfelaktig användningvid enen av
i dessa situationer måsteoriktig värdering bevisning. Just enav
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domstol eller myndighet ha betydande felmarginal.annan Enen
hållningsträngare skulle svår förena medatt normalvara en

vållandebedömning. Frågan huruvida fel eller försummelse före-
kommit skall utifrån deprövas förutsättningar rådde närsom
beslutet fattades. Detta innebär det skulleatt visa sigom senare att

interimistiskt beslutett återkallelse saknar tillräcklig grund såom
torde det krävas mycket påtaglig felbedömning fören skallatt staten
kunna åläggas skadeståndsansvarett grund vållande.av

Behov

Tidigare har förhållandena för andra yrkesgrupper i Sverige med
krav på registrering eller motsvarande redovisats kapitel 3. För en
del dessa registreringenär visserligen förutsättningav för atten
använda den särskilda yrkestitel följer med registreringen,som men
den inte förutsättningutgör för arbeta inomatt respektiveen
yrkesområde advokater och revisorer. Den förlorat sinsom
advokattitel kan ändå uppträda juridisktt.ex. ombud ellersom
biträde i domstol. För andrapan registreringenären förutsätt-en
ning för arbeta inom yrkesområdetatt i fråga fastighetsmäklare,
trafikutövare eller innehavare trafikskola. Inte beträffande någonav

de redovisade yrkesgrupperna finnsav emellertid möjlighet att
interimistiskt återkalla registreringen eller motsvarande.

En läkare, tandläkare eller barnmorska får sin legitimationsom
återkallad kan inte längre sitt yrke.utöva Det alltså frågaär om en
för den enskilde mycket ingripande form myndighetsutövning.av
Som framgått fallsammanställningen kan utredning och dom-av
stolsbehandling ärenden återkallelse lång tid iav anspråk.ta Ettom
interimistiskt beslut återkallelse kan komma medföraom att en
betydande ekonomisk skada för den enskilde. Därför det motive-är

diskutera utvidgatrat ekonomisktatt ett för det allmänna näransvar
det gäller sådana interimistiska beslut, i fråga.ärsom nu

Liksom det gäller betalningssäkringnär kan vid återkallelse av
legitimation ekonomiska Ävenskador inte undvikas. skade-om
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de flestaskadeståndsansvarallmännasregler detståndslagens om
statsmakterna intedet tydligttillräckligaområden är attanses vara

företer sådanarättsområdendet finnsfrämmande förär att som
motiverat.skadeståndsansvar kan Förutvidgatsärdrag attatt ett vara

legitimation skall kunnaåterkallelseinterimistiskreglerna avom
beviskraven för åtgärdernamåstepraktiskt behov sättasfylla ett

följerbedömning. Med dettavid slutligkrävslägre vadän ensom
interimistiska åtgärdenfall i vilka denförutsemåstelogiskt att man

grund.sakna tillräcklig Denprövningen visar sigslutligavid den
interimistisk återkal-fråga väckssituation uppkommer när omsom

förmed betalningssäkringhar likheterlegitimationlelse stora enav
åtgärden i bägge fallengrunden förfastställd fordran. Självaicke är

skadeståndsreg-tillskapandetåberopats vidosäker. skälDe avsom
anförasdelarbetalningssäkring kan isamband medlerna i ävenstora

fall.i detta
skadeståndsansvar för detstriktsärskild bestämmelseEn ettom

förförutsättningbakgrundfår dennaallmänna attmot vara enanses
legitima-interimistisk återkallelsemöjlighet tillallmäninföra aven

naturlig följd detersättningsregel samtidigttion. sådanEn är aven
avsnittyrkesfriheten åtnjuternärings- och segrundlagsskydd som

inäringsverksamhetredan etableradiVidare torde ingrepp2.3. en
skydd för äganderättenEuropakonventionensvissa fall omfattas av

anförts avsnitttilläggsprotokollet. i 4.8första Somenligt artikel il
fallmöjligheter finnas i sådanaartikeln vissaenligt göraattsynes

ersättning.anspråk
fleraområdehar förevarandeskadeståndsansvarstriktEtt

förinförsersättningsbestämmelsesärskildfördelar. Genom att en
samtidigträttssäkerhetenskildes kravfall beaktas dendessa som

vilka fallimyndigheterna tvingasde tillämpande övervägaatt noga
incitament tillpåkallad.återkallelse Detinterimistisk är ettgeren

initiativet till åtgärden. Denförsiktighet hos den tar sompersonsom
upprättelse.och fårmöjligt skadeslöslångtdrabbas hålls så

det intressenormalt bärarebärsKostnaden ärstaten somavsomav
Härmedåterkallelse legitimation.interimistiskmotiverat aven
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åsyftas inte enbart intresset säkerheten i vården i inskränktattav
mening höjs. tordeStaten ha fördel förfarande kanäven ettav som
minska risken för fortsattexempelvis bedrägligt utnyttjande av

sjukvårdsersättningarmed förfarandeneller med oriktigasystemet
intyg för till sjukpenning. Det bör understrykas skadestånds-rätt att

givetvis sedvanligt begränsasmåste reglersättansvaret genom
beaktar inverkan medvållande hos den drabbatssom av som av

beslutet.

Förutsättningar

Ersättningsmöjligheten skall inte beroende utfalletvara av av en
bedömning huruvida beslutet interimistiskt återkalla legitimatio-att

riktigt eller inte enligt de bestämmelser HSAN ochnen var som
överinstaitserna har tillämpa. heller förutsätterlnte tillrättenatt
ersättning fel eller försummelse vid myndighetsutövniitgen. utan
avgörande skall huvudregel det interimistiska beslutetattsom vara
inte stått sig vid slutligaden bedömningen återkallelsefrågan.av

Den skada interimistiskt beslut återkallelse legitima-ettsom om av
tion normalt kan förorsaka s.k. förmögenhetsskada. Ersätt-är ren
ningsrätten formerbör omfatta alla förmögenhetsskada medav ren
den betydelse har idetta uttryck SkL. likhet med vad falletl ärsom
beträffande betalningssäkringslagen bör således indirektäven
orsakade skador då läkares goda rykte skadatstex.ersättas en

beslutet interimistiskt återkalla hans legitimation blivitatt attgenom
allmänt känt och detta medfört försämrad lönsamhet för hansen
rörelse.

tidigareSom redovisats i avsnitt förs skadeståndstalan6.5.2 mot
vid allmän domstol. enskilde bör dock innanDen hanstaten .

anhängiggör först framställasådan talan sina ersättningsanspråken
enligt bestämmelserna skaderegleringskungörelsen.i hänvisningEn
till disciplinpåfoljdslagens ersättningsbestäitumelse införasbör i l §
skaderegleringskungöreIsen.
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Jämkning m.m.

jämkasskadestånd kanskadeståndsrätteninomprincip är attEn om
kap.vållande 6 l §till skadanmedverkatskadelidandeden genom

heladel ellermisteskadelidande gårdenSkL. Genom att om en
förmotivskadantill ävenmedverkathanersättningen ettgesom

begränsaförvad han kanochaktsamhetiaktta göra atthonom attatt
Jämkning börområde.dettagällaprincip bör ävenskadan. Denna

skadanmedverkat tillskadelidande attdenskesåledes genomom
uppgifter,vilseledandelämnatutredningenförsvåratexempelvis ha

skalldenellerhandlingar, vägratlämnavägrat somm.m.prover
bedrivs. Förverksamhetendärtill lokalertillträdeinspektionutföra

ocksåskadelidandebör denhela skadanförersättningkunnaatt
ändringtillledakunnatomständighetertillha avattsett som

dröjsmål.ärendetanförts ibeslutet utan
däri fallskall bedömasersättningsfrågandiskuteras hurkan ettDet

beslutas.prövotidföreskriftdärinte skeråterkallelseslutlig ommen
tillmöjlighetmedsituationeri dessautgåErsättning bör kunna även

ersättningjfr dock lagenreglernaenligt de allmännajämkning om
fallbl.a. deersättning imedgerintefrihetsinskränkning.vid som

ellerpreskriptiongrundinte väcksåtalklarskuldfrågan är avmen
berördedeninte heller äråtalsunderlåtelse ochgrund omav

fängelse.tilldömsintetill brottenskyldig men
tilluppdragetsig övervägabegränsardirektivenEnligt att om

börlegitimationåterkallelseinterimistisktillmöjligheterna av
bl.a. fråganvarvidi dag,situationertill flerutsträckas än om

sigskulle visade fall detskada, iekonomisk attersättning för senare
legitimation,återkallelsebeslutslutligtförelåg förinteskäl avom
legitimationåterkallelseslutligbeslutbelysas. Omskall ett avom

enligtersättningtillupphävs kommeröverklagande rättefter
verkstäl-inormalt har gåttbeslutetinträdainteförslaget trots attatt
allmännatid.viss Dengälltalltså haromedelbart ochlighet en

kap.enligt 3det allmännaförskadeståndsansvarbestämmelsen om
förhållande gällertillämplig.stället Sammablir i ettSkL2 § om
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beslut återkallelse legitimation upphävs efter det resningattom av
beviljats. Förslaget omfattar således endast fall i vilka interimis-ett
tiskt beslut inte står sig vid den slutliga bedömningen.

disciplinpåföljdslagen finns,l tidigare bestäm-nämnts, tresom
interimistiskmelser återkallelse. det första finnsFör sådanom en

bestämmelse i 8 § andra stycket fallDpL, då föreläggan-som avser
de läkarundersökning beslutats. Förslaget innebär denattom
särskilda ersättningsbestämmelsen kommer omfatta dessaäven att
fall. läkare misstänks kunnaAntag inte sitt yrkeutövaatt en
tillfredsställande sjukdom. föreläggsgrund därförHan attav
inkomma med läkarutlåtande. Samtidigt återkallas hans legitimation
tills vidare. Vid den slutliga prövningen visar det sig grund inteatt
föreligger för återkalla hans legitimation grund sjukdom.att av
Läkaren då berättigad till ersättning för den ekonomiska skadaär
han lidit. Huruvida ersättningen skall eller blir beroende

omständigheterna i enskilda fallet.det han exempelvisHar
underlåtit komma med läkarutlåtande detta medförakanatt att
han ha varit medvållande till skadan, varvid ersättningen kananses
jämkas eller helt utebli.

Vidare får enligt andra stycket behörighet12 § DpL utövaattannan
yrke hälso-inom och sjukvården legitimation återkallas interi-än
mistiskt, och enligt 10 § kan indragning eller begränsning iDpL

förskriva narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel ellerrätten att
Äventeknisk sprit beslutas interimistiskt för viss tid. det inteom

ingår i vårt uppdrag motsvarande överväganden beträffandegöraatt
dessa situationer kan ändå den kommentaren indragninggöras att
eller begränsning förskriva bl.a. narkotiska läkemedelrätten attav
inte så ingripande det skulle motivera särskildär natur attav en en
skadeståndsbestämmelse för den händelse det interimistiskaatt
beslutet inte sigstår vid den slutliga bedömningen. dessa fall harI
yrkesutövaren kvar sin legitimation, med vissa begränsningar,änom
och han kan fortfarande sitt yrke. det gäller behörigheterNärutöva

i § förordnanden tillfälliga12 DpL dessa och gälleräravsessom
förhållandevisunder kort tid. torde därmed inteDe motivera en

särskild ersättningsbestämmelse.
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Riksövergripande register7 över

hälso- och sjukvårdspersonal

Inledning7.1

l uppdraget ingår rikso register medövervägaatt ettom
uppgifter disciplinpåföljd och därmed frågorsammanhängandeom
bör inrättas. Enligt direktiven skall därvid de problem som samman-
hänger med intrånget i den enskildes integritet förhållandei till det
allmännas riksövergripandesådant register särskiltnytta ettav
belysas. Från allmänhetens sida kan finnas intresseett ettav mer
allmänt tillgängligt register. Från tills sida kan det
å andra sidan finnas intresse omfattande register förett ettav mer
tillsynsändamål. praktiskaDen användningen registeruppgifternaav
bör belysas. forFrågor sekretess uppgifterna och gallringsfrågorom
bör också behandlas.

Som redovisats i avsnitt för Socialstyrelsen1.2.3 register överett
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. registret framgår b1.a.Av
vilka inte längre legitimerade och vilka har begränsadärsom som
förskrivningsrätt. HSAN för personregister för diarium ochett
ärendehantering. Socialstyrelsen har sedan i slutet februari 1995av
tenninalåtkomst till register.detta registret Framgår b1.a.Av namnet

den anmälts och vilken påföljd kan ha beslutatHSANsom om.
Riksdagens revisorer i sinhar avsnitt framfört1.2.3serapport att

det finns behov för Socialstyrelsen systematisera tillsynenett att
riskpersonal och styrelsen därför borde tillåtasöver upprättaatt ett
register disciplinära beslut gäller den personalövereget som
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registerriksövergripandesådantför. Ett11211IlllSyI1S2lI1SVHlstyrelsen
offentligt.inteenligtskulle rapporten vara

bestämmelsergällanderedovisningförstskallföljandedetl aven
följerDärefterredovisas.påföljderregistreringangående enm.m.av

redovisningregisterAlkoholinspektionensförredogörelse samt en
Socialdepartementetinom attarbetsgruppförslagett av enav

verksam-sinförregistercentraltinrättaskallSocialstyrelsen ett
förrörandedirektivförredogörelse EUshetstillsyn. En normer

därefter.följerpersonuppgifterbehandlingintegritetsskydtl vid av
beträffandegjortsöverväganden ettredovisas deSlutligen som

disciplinpâföljd.uppgiftermedregisterriksövergripande om

angåendebestämmelserGällande7.2

påföljderregistrering m.m.av

polisregisterochKriminalregister

frånkriminalregistret1971överföringenmedsambandl av
dettasammanfördesRikspolisstyrelsentillKriminalvårdsstyrelsen

Rikspolis-fördes hospersonregistercentralamed detregister som
med hjälpförssamordnade registret. automa-styrelsen. Det avsom

belastningsregistretochkallasdatabehandling. ADB,tisk person-
detberoende ärreglerolikagällerregisterdettaFörPBR. om

polisregis-ellerkriminalregisteranvändningdessfråga somsomom
197lagen 1963:användningenfallet reglerasförradetl omavter.

och i detkriminalregisterlagenkriminalregisterallmänt senare
polisregisterlagen.polisregister1965194lagenfallet m.m.omav

kriminal-ibestämmelsernagällerkriznfintregistretilimmunFör
Registretl973:58.kriminalregisterkungörelseniochregisterlagen

förverksamhetdomstolarnasibehövsuppgifterdeinnehåller som
ochbrottSammanträffandebestämmelserbrottsbalkens avatt om

uppgifterinnehållertillämpas. Detskall kunnapåföljdförändring av
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har dömts till andra påföljder enbart böter.änom personer som
Bötesstraff antecknas endast lörvandlingsstraff har ålagts. lom
kriminalregisterlagen finns bestämmelser uppgifter skallnärom
utgå registret. Vidare finns s.k. regler rehabilitering,ur om som
innebär innehållet i utdrag kan begränsas med hänsynatt tillett att
den registrerade varit ostraffad i l0 år. enskildEn har rätt attperson

utdrag innehållande samtliga icke rehabiliteradeett uppgifter om
sig själv. Rätt erhålla utdrag registret har domstol. allmänatt av
åklagare, JK, JO, Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen och myndig-
het besluta frihetsberövandeäger åtgärd enligt lagarnasom om om
utlämning för brott eller utlänningslagen, med anledning ärendeav

frågavari uppkommit sådan åtgärd. Andra myndigheter har rättom
till utdrag registret och i den utsträckning regeringen för visstav om
slag ärenden tillstånd till det. Regeringen har också möjlighetav ger

föreskriva uppgiftslämnandet får begränsas.att Uppgift får vidareatt
lämnas till den officiella statistiken och för forskningsändamål.

För de olika slag polisregister kan förekomma gällerav som
bestämmelserna i polisregisterlagen och i polisregisterkungörelsen
l969:38. Med polisregister enligt polisregisterlagen registeravses

förs hos Rikspolisstyrelsen eller någon polismyndighetsom annan
för tjäna till upplysning brott, för vilka någon haratt misstänkts,om
åtalats eller dömts, eller någons personliga förhållanden i övrigt.om
Enligt polisregisterlagen skall innehållet i polisregister begränsas till
uppgifter nödvändiga förär polisen skall kunna förebyggaattsom
och uppdaga brott fullgöra sin verksamhet i övrigt. detNärsamt
gäller polisregister den enskildes fåär upplysningar sigrätt att om
själv begränsad. Detta beror huvudsakligen polisregister ocksåatt
innehåller uppgifter betydelse för brottsspaniitg. Den begränsningav

gäller framför allt det i utdragär till enskild inte skallattsom tas
med uppgift misstanke brott, inte åtal har väckts förom om om
brottet. vissa falll kan enskilda få utdrag polisregister beträffandeav
någon enskild. Det gäller dels arbetsgivare i vissa fall detannan om
behövs för den söker anställning,pröva delsatt regeringensom om
meddelar dispens efter individuell prövning och den enskilde kan
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Rikspolis-upplysningen. JO,JK,beroendehansstyrka rätt äratt av
polismyndig-länsstyrelse. länsrätt,invandrarverk.styrelsen. Statens

utdragtillAlkoholinspektionen haroch rättallmän åklagarehet, av
myndigheterAndrapolisregister.innehållet iupplysningeller om

regeringenutsträckningi denochregistretutdragtillhar rätt omav
får vidareUppgifttill det.tillståndärendenvisst slagför gerav

forskningsändamål.och förstatistikenofficiellatill denlämnas

Körkortsregistret

körkortsuppgifteridentitetsuppgifter,innehållerKörkortsregistret
delsBelastningsuppgifterna gällerbelastningsuppgifter.och

körkortsförordningeni 83 §sådana brottuppgifter angessomom
tillanmälanuppgifter,andradels vissa1977:722, t.ex. om

förutsätt-uppfyllerinte längrekörkortsinnehavarelänsstyrelse att en
huvudsakligenforsKörkortsregistretkörkort.haningarna avatt

körkorts-i 83 §brottuppgifterfrågaVägverket. l som avsesomom
Registrering-Rikspolisstyrelsen.dockregistretforsförordningen av

förstadetsyften. Förhuvudsakligen tvåbelastningsdelen fyllerien
detforkörkortsmål ochprövning iunderlag förlämnaskall den

trafik-domstolar iochtill åklagareinformationskall denandra ge
trafikbrottslighet.tidigaremål om

påföljderregistreringUtredning m.m.avom

Dir. 1995:38direktiv1995den 30beslutadeRegeringen ommars
förslag tillutarbetauppgiftmedutredareför särskild att enen

skallregisterbelastningsregistret dvs.rättslig reglering ett somav
kriminalregis-iantecknasi dagbelastningsuppgifterinnehålla som

misstankeregistretkörkortsregister ochoch samtpolisregisterter,
polisregisterlagen.ibehövsändringarvilkaövervägaatt som

registerstruktu-riktlinjer förutgångspunkt i deskall ske medArbetet
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i 1994951144 Riktlinjer för registreringren som anges prop. av
påföljder m.m.

De riksdagen riktlinjerna för uppbyggnadenantagnaav av en ny
struktur avseende de brottsregister i dag förs hos Riks-m.m. som
polisstyrelsen innebär och belastningsregistret PBRatt person-
skall belastningsregisterersättas och det skall inrättasett attav ett
misstankeregister. Körkortsregistrets belastningsdel skall samordnas
med belastningsregistret. Utgångspunkten för riktlinjerna är att
belastningsregistret skall innehålla de lvelastningsuppgifter i dagsom
antecknas i och iPBR körkortsregistrets belastningsdel. Misstänke-
registret skall innehålla uppgifter bl.a. den skäligenärom som
misstänkt för brott. Propositionen innehåller inte några lagförslag.

I det avsnitt behandlar regeringens Litgångspunkter försom
förslaget anförs bl.a. följande 12.s.

Dagens lagstiftning har också inslag kan uppfattassom som
brister i skyddet för den personliga integriteten. gällerDet
särskilt kravet uppgifter bör hållas åtskilda efter gradenatt

riktighet och tillförlitlighet. Sådana krav framställs bl.a. iav
Europarådets rekommendation, No. R 87 l5. om
användningen personuppgifter inom polissektorn. Ettav
exempel bekräftade och obekräftade uppgifteratt an-
tecknas i register uppgifter såvälär ådömdaattsamma om
påföljder brottsmisstankar antecknas i PBR. Ensom annan-brist i dagens registerlagstiftning den omfattandeär
dubbelregistrering uppgifter förekommer. Dubbelregi-av som
strering innebär dels ökad spridning uppgifterna, delsen av
ökade kostnader för registreringen. Dubbelregistrering sker
bl.a. påföljder i Litsträckning antecknasatt storgenom samma
i både ochPBR i körkonsregistrets belastningsdel. En-reformering registerlagstiftningen framstår angivenmotav
bakgrund nödvändig.som

Beträffande utlämnande uppgifter belastningsregistret ärav ur
regeringens förslag utgångspunkten skall myndigheteratt attvara
och enskilda skall få del uppgifter i utsträckning iav samma som
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fråganbeträffandeföljandebl.a.anfördeRegeringen omdag.
20register s.dessauppgifterutlämnande urav

uppgifterförintegritetsaspektertalar attSjälvfallet om
inte finnsdetlämnasbörintepåföljderådömda ut om

Å uppgiftermåstesidanandradet.skäl förvägande ur
syftetutsträckningi denanvändas motsvararregistren som

intemeningregeringensenligtfinnsregistreringen. Detmed
i dagde reglerförändranärvarandeföranledning somatt

börUtgångspunktenregistren.uppgiftslämnandeförgäller ur
delfåbörenskildaochmyndigheterdärför avattvara

dag. Deniutsträckningregistret iiuppgifter nyasomsamma
uppgiftslämnandekravetökadeoch detregisterstrukturen

siktreglernadockmedförmyndigheterutländska atttill
börförändringarsådanaföreslåUppgiftenförändras.måste att

utredningenÖnämndadenanförtros ovan

Sekretesslagen7.3

bestämmelserfinnsSekrL,1980:100,sekretesslagenkap. 1 §l 5
brottsbeivrandebrottsförebyggande ochfor det allmännasskyddtill

detskall gällasekretess ärförförutsättning attverksamhet. En att
åtgärderförutseddaellerbeslutade motver-medsyftetkan attantas

röjs.uppgiftenskadas,verksamhetenframtidaeller denkas om
tullmyndig-ochpolis-åklagan,hand hosi förstagällerSekretessen

vidareden lämnasuppgiftenmedföljersekretessenheterna. ommen
gällerhandlingarallmännauppgift ifrågamyndighet. ltill omannan

korresponde-finnsSekrL§kap. 17år. 9fyrtio li högstSekretessen
förgällerbl.a.integritetenskildesdenskydd förtillreglerrande som

spaningsregister.uppgifter i vissa
verksamhetSekrL ikap. 17 §enligt 7sekretessgällerVidare som

registerellerkriminalregisterallmäntellerförande uttag uravavser
tillförtsharuppgiftförpolisregisterlageitenligtförs somsom

ställs inteskaderekvisitnågotdvs.absolut,Sekretessenregistret. är
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villkor för sekretessen. Uppgifter från registren får endastupp som
lämnas i den utsträckning i kriminalregisterlagen ellerut som anges
polisregisterlagen eller i förordning har stöd i dessa lagar.som
Sekretessen i kap.7 l7 § gäller också i Förhållande till den enskilde,

i kriminalregisterlagen och i polisregisterlagen finns.men som ovan
särskilda bestämmelsernämnts, utlämnande till den registreradeom

själv.
kapI 7 18 § SekrL finns bestämmelser sekretess i verksamhetom

förande eller vissa andra register. likhet medluttagsom avser av ur
vad gäller enligt 17 § sekretessen enligt förstaär stycketsom
absolut. Punkt 2 sekretess för uppgifter irör rättsväsendets informa-
tionssystem. punktl finns3 bestämmelser sekretess förom
belastningsuppgifter har tillförts körkortsregistret brott,som
alkoholmissbruk, vissa medicinska uppgifter. 93 körkoitsförord-1 §
ningen 1977:722 finns bestämmelser utlämnande tillom
myndigheter uppgifter i detta register. vilka falll uppgifter fårav
lämnas till myndighet regleras i författningar berörut deannan som
aktuella registren. Till den uppgifterna kan uppgifter lämnasrörsom

med stöd kap.14 SekrL.4 §ut av
Enligt kap.7 15 gäller§ sekretess i bl.a. verksamhet som avser

folkbokföringen eller liknande registrering befolkningenannan av
och, i den utsträckning föreskriverregeringen det, i verksam-annan
het registrering betydande del befolkningen försom avser av en av
uppgift enskilds personliga förhållanden, det särskildom om av
anledning kan den enskilde eller honom närstående liderantas att

uppgiften röjs. b sekretessförorditingen1 l § 1980:657 harmen om
regeringen föreskrivit bl.a. Socialstyrelsens register hälso-att över
och sjukvårdspersonal skall omfattas denna sekretess. fråga1av om
uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Enligt kap.7 SekrL1 § gäller sekretess bl.a. inom hälso- och
sjukvården för uppgift enskilds hälsotillstånd eller andraom
personliga förhållanden det inte står klart uppgiften kan röjasattom

den enskilde eller honom närstående lider Sekretess-utan att men.
skyddet omfattar huvudtaget inte personalensöver förhållanden utan
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omständigheter.personliganärståendesoch deraspatientersbara
myndighethosverksamhetsådani bl.a.ocksågällerSekretessen

tillsynsärskildeller överbeslutomprövninginnefattar avsom
verksamhet ärsjukvård. HSAN:s attochhälso-enskildellerallmän

sjukvården.ochhälso-tillsynensärskilda övertill denhänföra
därföromfattassjukdomarpatienters avUppgifter m.m.om

SekrL§kap. 27lfullföljdsinstanserna.ochnämndenhossekretess
intebl.a.omfattasSåledessekretess.från dennaundantagstadgas

hälso-personal inomförbehörighetellerärendeibeslut ansvarom
sådantanmälan ihellerinteregeloch isekretesssjukvårdenoch av

ärende.
myndighethossekretessgällerSekrL§kap. l omEnligt 13 en

myndighetfråntillsyn,bl.a.verksamhet,idenna annanavsersom
Ensekretess.sekundärsekretessbelagduppgifterhåller ärsom

ifrågavaran-dentillämplighetbestämmelsens är attforförutsättning
författningsreglerad. Etttillsynsbefogenhet ärmyndighetensde

Omfattastillsynsbefogenhet.Socialstyrelsenshärpåexempel är
primärsekretessredantillsynsmyndighetenuppgiften hos av

sekretessen.sekundäradenintegällersekretess
skiljandeellerdisciplinansvarärendeimyndighetOm ett omen
myndig-förfarande vidrättsligtannatjämförbarteller itjänstenfrån

sekretess-där demyndighet ärfrånuppgiftererhållerheten annan
myndigheten.mottagandedenhosocksåsekretessengällerbelagda,

ärendenmyndighetenvidförfarande t.ex.rättsligtMed avsesannat
ellerfrån tjänstenavstängningelleravskedandeâtalsanmälan,om
ellertvångspensioneringuppsägning,läkarundersökning,om

liknande.

registerAlkoholinspektionens7.4

registerförAlkoholinspektionen ettmyndighetennyinrättadeDen
alkohollagenenligtdatabehandlingautomatiskhjälpmed av

ärendenhandläggningföranvändasfårRegistret om1994: l 738. av
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tillstånd. tillsyn tillståndshavaresöver verksamhet. uppföljning av
lagens tillämpning framställning statistik.samt av

Registret får enligt 3 § alkohollagen innehålla uppgifter denom
har tillstånd, den har haft tillstånd. densom ansökansom vars om

tillstånd föremål förär prövning och den tidigare har ansöktsom om
tillstånd ansökan har avslagits, avvisats eller avskrivits.men vars
Beträffande dem har tillstånd och dem ansökningarsom ärvars
föremål for prövning får enligt 4 bl.a.§ följande uppgifter registre-
ras:

uppgift eller firma, registrerings- ellerom namn person-.
organisationsnummer. adress och telefonnummer,
uppgift dom i brottmål, såvitt domstol. domsnummer.om avser
utgången i målet och tillämpade bestämmelser,
uppgift förekomst ärende hos polis- eller åklagarmyn-om av
dighet, såvitt diarienummer eller motsvarande beteckning,avser
uppgift registrering mervärdeskatteskyldighetom av m.m..
uppgift konkurser restförda skatter och avgifter,samtom
uppgift den verksamhet tillståndet och villkorom som avser om

har meddelats för denna,som
uppgift överträdelser föreskrifter och meddelade villkorom av

utförda inspektioner och,samt om
i den utsträckning regeringen föreskriver,närmare uppgiftannan

har särskild betydelse för handläggningen ärendensom enligtav
alkohollagen och inte personuppgiftutgör känslig natur.av

Uppgifterna enligt punkterna 2 och får3 endast registreras i den mån
de har betydelse for till tillståndrätt enligt lagen. När det gäller dem

har haft tillstånd eller tidigare ansökt tillståndsom som om men vars
ansökan antingen avslagits, avvisats eller avskrivits får endast
uppgifter angivits i punkterna l och 6 registreras.som

Utöver dessa uppgifter får Alkoholinspektionensäven beslutegna
och domstols beslut enligt alkohollagen de bestämmelsersamt som
har tillämpats registreras. Registret får innehållaäven uppgift om
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ochtekniskaochregistreratsharförhållandenförtidpunkt som
tillgodoseförbehövsdessa attuppgifter,administrativa om

5§.registretmedändamålet
ärendehandläggningförbehövs ettinteRegisteruppgift avsom
femteundergallras6 §enligtskallenligt lagentillsynföreller

tillståndOmregistrerats.uppgiftendetefterkalenderåret att
uppgifterdeskall allatillståndsökt vägraselleråterkallas somom

vunnit lagabeslutetsåregistretgallraskvar snartfinnasfårinte ur
kraft.

ellertillstånds-hossekretessgällerSekrL24 §kap.Enligt 9
enskildsuppgiftforalkohollagenenligttillsynsmyndighet om

dendet kanförhållanden, attantasekonomiskaellerpersonliga om
uppgiftenskadalidernärståendehonomnågonellerenskilde om
tillstånd.ärendenibeslutdock integällerSekretessenröjs. om

Förhartullmyndighet rätteller attskattemyndighetPolismyndighet,
registret. Denuppgifterändamålangivnasärskiltlagenvissa i ur

registretsregistret,informeraslämpligtskall sättenskilde om
register-fål973:289datalagenenligt attoch sinändamål rättm.m.

rättelse.ståndtillfåochutdrag

tillsynnöver ochhälso-Förstärkt7.5

sjukvården

medarbetsgruppSocialdepartementetinomtillsattes1995l enmars
regleringtillförslagoch lämnaunderlagfram avuppgift att ta

Arbetsgruppensjukvården.ochhälso-verksamhetstillsynen över
hälso-tillsynFörstärktpromemorian övermaj 1995överlämnade i

i sinföreslårArbetsgruppen1995:35.sjukvården Ds prome-och
sjukvårdenochi hälso-tillsynbestämmelserallamoria att om -

samlas iskallindividtillsynenverksamhetstillsynen ensåväl som -
Socialstyrelsensjukvården.ochhälso-tillsynlagen överlag, omny

inklusivesjukvård,ochall hälso-förtillsynsmyndighetbliföreslås
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tandvården, sjukvård inom försvarsmakten.utom En anmälnings-
skyldighet till Socialstyrelsen föreslås införas för verksamhet som
omfattas styrelsens tillsyn. Likaså skall väsentligare förändringarav
i pågående verksamhet anmälas. En årlig rapporteringsskyldighet
föreskrivs för det möjligt förgöra Socialstyrelsenatt hållaatt
uppgifterna verksamheten uppdaterade. För styrelsen vid sinom att
tillsyn lätthanterligt skallett kunnasätt ha tillgång till de
grundläggande uppgifterna verksamheten föreslås det hosom att
Socialstyrelsen skall inrättas centralt register, där uppgifterett skall
registreras dem anmält verksamhet enligt lagen. Ettom centraltsom
register skulle enligt arbetsgruppen underlätta för Socialstyrelsen att
administrera anmälningar enligt lagen och effektivutövaatt en
tillsyn.

Med hänsyn till registrets omfattning arbetsgruppen attanser
regleringen bör i själva lagen tillsyntas hälso- ochöverom
sjukvården. Förutom registret skall användas föratt registrering av
uppgifter verksamheteröver anmäls för tillsyn skall detsamtsom

få användas föräven forskning och för framställning statistik.av
detNär gäller frågan vilka uppgifter skall registrerassom

föreslås registret skall innehålla uppgifteratt den bedriverom som
verksamhet namn eller firma och ellerpersonnummer
organisationsnummer och denna verksamhet bedrivs, dessvar
inriktning och omfattning, antal yrkesutövare och deras behörighet,
kontaktpersoner i medicinska frågor och i administrativa frågor samt

Ävenpatientförsäkring tecknats. uppgifter inspektionom harnärom
företagits och datum för Socialstyrelsens beslut angående verk-
samheten anmälan enligt förordningensamt 1982:772 om
skyldighet anmäla vissa allvarligaatt skador i hälso- ochm.m.
sjukvården den s.k. Lex Maria skall kunna ingå i registret.

Registret föreslås offentligt vissaäven uppgifter kanvara om vara
känslig för vårdgivaren t.ex. uppgifternatur inspektionav ochom

anmälan enligt Lex Maria. Allmänhetens intresse få infonna-attav
tion vårdgivare har motiverat denna öppenhet.om
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dataskyddsdirektiv7.6 EUs

förfebruari 1995den 20ministerråd enadesEUs normerom
fortsättningenipersonuppgifterbehandlingvidintegritetsskydd av

behandlingdefinierarDirektivetdataskyddsdirektivet.benämnt
avseendemedvidtasåtgärdereller serievarje åtgärd somavsom

eller inte. Somautomatiskdet skerpersonuppgifter, sig vägvare
organise-registrering,insamling,sådana åtgärderexempel nämns

inhämtande,återvinning,ändring,bearbetning ellerlagrino,ring,
ellerspridningöversändande,utlämnande annatanvändning, genom

samkörning,sammanställning elleruppgifter,tillhandahållasätt att
förstöring.radering ellerblockering.

ställtharregeringarmedlemsländernasdirektivförslag tillDet som
reglervarförmotiveringinleds medsig bakom gemensammaaven

ochmänniskortjänster,marknaden, därinrebehövs: Den varor,
ocksåförutsättersig frittskallkapital gränserna attöverröra

bliskalldettafritt.får Föruppgifter strömma attpersonerom
behandlingvidintegritetenskildesskyddet för denmöjligt måste av

medlemsländerna.i allaungefär lika starktpersonuppgifter vara
länder.lika i dessaskyddsnivåerna inteIdag är

medföraskallltarmortiseringen inte sämreDirektivet betonar ettatt
nationellanuvarandejämfört medintegritetenskildasskydd för

inomskyddsnivåhögskallDirektivetlagstiftning. garantera en
dockmedlemsländernaför ärHandlingsutrymmetgemenskapen.

defåroffentlighetochintegritetsskyddmellanAvvägningenstort.
bl.a.ingressenhand. l sägsutsträckning atti görastor egen

principen allmänhetenstill rättkan hänsynmedlemsländerna ta om
tilldirektivet omvandlashandlingaroffentligatill tillgång till när

nationell lag.
dataregister.personuppgifter ihandförstaomfattar iDirektivet

dedirektivet,register ärmanuellaEmellertid omfattas även omav
dem.ienskildahittagår lättuppställda så det attatt personer

efter bestäm-struktureratsåledesregister måsteInnehållet i ett vara
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da kriterier enskilda för lätt tillgång tillattsom avser personer, ge
personuppgifter. Manuell behandling ostrukturerade akterav
omfattas därför inte direktivet. vidare inte tillämpligtDetta ärav
sådan behandling personuppgifter faller utanför gemenskaps-av som

gäller allmänden säkerhet, säkerhet ellert.ex.rätten statenssom
straffrättensverksamhet område och inte hellerstatens

register för personligt bruk. Behandling personuppgifter förav
journalistiska, konstnärliga och litterära ändamål undantas från
direktivets materiella bestämmelser.

Personuppgifter får endast samlas för klart angivna och
berättigade fårändamål och inte användas sätt ärettsenare som
oförenligt med tillåterursprungsändamålet. Direktivet dock
uttryckligen uppgifterna används för historiska.ävenatt senare
statistiska eller vetenskapliga ändamål. Uppgifterna skall vara
riktiga, relevanta och inte omfattande vad ändamålet kräver.änmer

Personuppgifter får behandlas följande fall:endast i
samtycke lämnats,när

fordet nödvändigt fullgöra avtal i vilket den2. när är att ett
registrerade är part,

det finns författning reglerad förpliktelse behandlinginär atten
uppgifterna skall ske,av
det nödvändigt for skydda den enskildes grundläggandenär är att

intressen,
det nödvändigt utföra arbetsuppgift i det allmännasnär är att en

intresse,
det i övrigt skett intresseavvägning resulterat i attsomom en

personuppgifterbehandling skall få ske.av

Känsliga uppgifter religion, politisk åsikt, facklig tillhörighet,ras,
förhälsotillstånd får inte behandlas. Undantag gäller bl.a.etc.

sjukvårdens administration, författningsregleradhälso- och vid
skyldighet och den enskilde lämnat sitt uttryckliga samtycke.om
Medlemsländerna får själva bestämma vilka villkor andra änsom
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användaochdelfårregistretfördenregistrerade och taden avsom
siguppgiftertilltillgångfåskall haAllapersonuppgifter. rätt att om

svenskförinnebärDirektivetdem.kontrollerakunnaförsjälva att
registrerade ändeninformeraskyldighetgåendelängre attdel en

information lämnasskallBl.a.närvarande.förgäller vemomsom
till.användasskalluppgifternavadochregisteransvarigärsom

ellerbrottmålsdomarIagöverträdelser,uppgifterBehandling omav
myndighetkontrollunderendastutförasfårsäkerhetsåtgärder av

medlag,nationellifinnsskyddsåtgärderlämpligaeller, om
stödmedtillåtakanmedlemsstaternaändringarför deförbehåll som

specifikaochlämpligainnehållerbestämmelsernationella somav
fårbrottmålsdomarregisterfullständig överskyddsåtgärder. Ett

Medlemsstaternamyndighet.kontrollLinderendastförasdock enav
administrativauppgifterföreskriva rörbl.a.vidarefår att som

myndighet.kontrollunderbehandlasskallocksåsanktioner enav
huvudregelnenligtskallpersonuppgifterbehandlingAll av

visstkanmedlemsstatentillsynsmyndighettillanmälas menen
kränkerintepersonuppgifterbehandlingsådanundanta somsätt av

personuppgifterBehandlingrättigheter.fri- ochenskildesden av
förkommafår inteintegritetsrisker utan attsärskildainnebärsom

till detta.tillståndgivitförsttillståndsmyndigheten
inomnationelldirektivet i rättinförliva treskallMedlemsstaterna

övergångs-föreskrivetfinnsredandataregister ärdeår. För ensom
registermanuellaexisteranderedanår. Förytterligareperiod tre

år.tolvlängst,till,utsträcktövergångsperiodenär som
datalageninnebäradataskyddsdirektivet attSverige kommer attl

regeringensEnligtlagstiftning.medellerändrasmåste ersättas ny
skallDir. 1995:91direktivbeslutadejuni 1995den 15 en

analyserauppgiftmedtillsättaskommitté attparlamentarisk
lagstiftningsvenskinförlivas iskall samtEU-direktivetvilket sätt

ocksåskallKommitténområdet.lagtillförslagframlägga en ny
bestämmelsertryckfrihetsförordningensiändringardeföreslå om

förmotiveradeoffentlighet attärhandlingarsallmänna som
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grundlagsregleringen skall anpassad till den tekniken ochvara nya
terminologin på området.

EUs ministerråd har den 24 juli 1995 slutligt antagit dataskydds-
direktivet.

7.7 Förslag i registerfrågan

7.7.1 riksövergripandeEtt påfölj dsregister

Som redovisats i avsnitt angående7.5 förslaget till reglering av
verksamhetstillsynen allmänhetens intresseväger få informa-attav
tion vårdgivare enskildeDen vårdsökandens behovtungt.om av
information disciplinära påföljder kan ha ålagts hälso- ochom som
sjukvårdspersonal tillgodoses idag det register finns hosgenom som
HSAN. dessAv personregister for diarium och ärendehantering
framgår bl.a. den anmälde och disciplinpåföljd. Vidnamnet
specifika förfrågningar lämnar iHSAN dag telefon sådanautper
uppgifter inte sekretesskyddade till allmänhetenär dettasom ur
register. Socialstyrelsen har sedan februari 1995 direkt åtkomst till
detta register via terminal. Socialstyrelsen har register överett
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet med registret är att

Socialstyrelsen överblick landets i fråga hälso-överge resurser om
och sjukvårdspersonal. registret framgårAv bl.a. legitimationenom
återkallats eller begränsningar finns i förskrivningsrätten, ochom
allmänheten har möjlighet få uppgifter härom. harHSAN direktatt
åtkomst till detta register via terminal.

Även ändamålen med dessa register hos HSAN ochom
Socialstyrelsen inte primärt allmänheten information,är så haratt ge
registren kommit fylla sådan funktion. Redan i dag finnsatt en
således fungerande allmänheten informationett system som ger om
disciplinpåföljder Anledning saknas skapa ytterligareatt ettm.m.
riksövergripande register med syfte allmänheten dennaatt ge
möjlighet till insyn. Detta ställningstagande ligger i linje med de
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påföljderregistreringförriktlinjernanyligen m.m.antagna av
undviks.dubbelregistreringatt engenom

tillsynsändamålförregisterEtt7.7.2

Inledning

uppgiftervilka olikalistahar överSocialstyrelsen presenterat en
Avsiktentillsynsändamål.register försärskiltiborde ingå ettsom

få bättrehandi förstaskulleregistersådantmed attett envara
ochför yrketlämplighetyrkesutövareslegitimeradeöverblick över

derasbegränsaåtgärder förvidtai tid kunnaså behövs, attom
Syftetsjukvårdsområdet.hälso- ochverka inommöjligheter att

tidigarenågonbedömabättreskulle kunnaäven att somomvara
bedömtsförseelsengrunddisciplinpåföljd påfriats från att somav

lämpligen börupprepandeeventuelltvidursäktligellerringa ett
skulle ingåenligt listanuppgifterdisciplinpåföljd. Deåläggas som

följande:registretcentralti ärett

ellerkammarrättenavgörande HSAN,kraftvunnetl Laga av
disciplinpåföljd ålagts.varigenomRegeringsrätten

Ännu eller kammar-avgörande HSANkraftvunnetinte laga2 av
disciplinpåföljdendisciplinpåföljd ålagts. Omvarigenomrätten

registrering skerinteregistreringenstryksundanröjs omsenare
punktenligt l.registreringkraftlaga skerVidpunkt 5.enligt
interimis-bådeförskrivningsrättbegränsningDombeslut3 avom

slutlig.tisk och
återkal-interimistiskläkarundersökning och beslutBeslut4 omom

fall.sådanailegitimationlelse av
därålagtsdisciplinpåföljd intevilketAvgörande enligt5 men

händelseninträffadedengrundatsställningstagandet att
flertal sådanaMotivetursäktlig.ringa ellerbedömts är att ettsom
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beslut kan peka den anmälde inte längre kan bedömas haatt
ursäkt för sitt handlande och därför bör åläggas disciplinpåföljd.

6 Lagakraftvunnen dom skall anmälas enligt Förordningensom
l982zl l7 underrättelse till Socialstyrelsen domar i vissaom om
brottmål. Sådana brott egendoms- och bedrägeribrott samtsom
trañknykterhetsbrott skall enligt gällande regler inte anmälas

de medfört påföljdäven böter. Det Socialstyrel-än ärom annan
önskemål alla brott medfört påföljd böteratt änsens som annan

skall anmälas till styrelsen.
7 Anmälningar enligt lagen l988z870 vård missbrukare iom av

vissa fall, LVM, och vård vid LVM-hem. Särskild
anmälningsskyldighet måste då införas.

3 Beslut Socialstyrelsen där fel i yrkesutövningen har konstate-av
där styrelsen har beslutat interats anmälan tillgöraattmen

HSAN grund förseelsen ringa eller ursäkt-att ansettsav som
lig.

9 Förskrivningar narkotika, vissa andra beroendeframkallandeav
läkemedel sprit. Registrering dessa uppgifter behöversamt av
dock inte ske i vissa fall förekommenän anledning vidannat
misstanke missbruk forskrivningsrätt. Socialstyrelsenom av
skulle härigenom kunna bilda sig uppfattning vissen om en
läkarestandläkares förskrivningsmönster. skerNu detta genom

tidsödande arbete apoteken för igenom aktuellaett att
Nyordningen förutsätter dock det redan finnsrecept. att en

registrering apoteken begäran Socialstyrelsen kansom av
föras till styrelsens register.över

l0lntagningar sjukhus för psykiatrisk vård med stöd hälso-av
och sjukvårdslagen 1982:763, HSL, eller lagen l99l 128 om
psykiatrisk tvångsvård, LPT. Vård enligt lagen l99l 129 om
rättspsykiatrisk vård, registrerasLRV, vid anmälan påföljdom
enligt punkten 6 kräverDetta det införs anmälnings-attovan. en
skyldighet till Socialstyrelsen för chefsöverläkaren vid den
aktuella kliniken.
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SocialstyrelsensenligtbordeinnehålletangivnadetmedregisterEtt
registre-allmänheten. Denforhemligthelheti sinmening somvara

henneellerhonomantecknatsvadfåskall kunna veta omrats som
kommerregistrerasDenADB.bör förasRegistretregistret.i som

datalagen.enligtgällerden insyntillautomatisktdå rättatt som
finnaskandetdock den ettpunkten lenligtUppgifter attär artenav

del därav.kunnaintresseallmänt taattav

Behov

kunnaförAlkoholinspektionen,redovisats hur attharavsnitt 7.4l
sitttillmyndigheten,åliggertillsynsverksamhetdenutöva som

register,Uppgifterna i dettaregister.ADB-baseratförfogande har ett
integritetskänsliga.mycketbrottmål. kanidomarbl.a. varaom

hälso- ochangåendeFörslagetoffentligt.därför inteRegistret är
skallregister,omfattarverksamhetstillsynsjukvårdens nyttett som

Även registerdettaavsnitt 7.5.Socialstyrelsen sehandhas omav
känsliguppgiftervissainnehålla naturkan komma ansesatt av

föreslåsregistretstarktinformation såintresse attallmänhetens av
offentligt.vara

sjukvårds-ochhälso-informationbehovAllmänhetens omav
tillgodosettanförts,personalen måste. genomvaraansessom ovan

ochhos HSANfinnsidagregisteruppgifter detilltillgången somur
i sinSocialstyrelsenintefrågaSocialstyrelsen. En är omannan

möjligheterförbättradebehov ettattindividtillsyn har av
huvud såochärendenolikafölja över tagettidsbesparande sätt upp
sjukvårdsper-ochhälso-tillsynsinmöjligt övereffektivt utövasom

tillsyndenkunnaskalldetta utövastyrelsen sättsonalen. För att
informa-erforderligtillha tillgångdenmåstestyrelsenåliggersom

sammanställasinformation kandenna ettkrävsVidaretion. att
underlag iframkansnabbtrelativtdensådant tassätt. somatt

prövotid ställerföreskriftFörslagettillsynsärenden omommin.
sammanhangdettabör iErinrashänseende.i dettakravytterligare
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tillsynsärendena handhas styrelsensatt regionalaom numera av
enheter, vilket medför behov centralt register samtligaettav som
dessa enheter har direkt tillgång till och manuellt registergör ett
otillräckligt. Därför det rimligt Socialstyrelsenär skall haatt
möjlighet inrätta omfattande ADB-baserat register föratt ett mer
tillsynsändamål.

Utformningen sådant register inrymmer emellertid mångaettav
intrikata frågor och avvägningar det gäller den enskildesnär
integritet å sidan och framför allt patientintresset å andra sidan.ena
Som redovisats i avsnitten 7.2 och 7.6 skall motsvarande frågeställ-
ningar utredas det gäller de nuvarandenär kriminal-, polis- och
körkortsregistren och det gäller datalagen. Enligtnär direktiven skall
respektive utrednings arbete avslutat den 3] 1997.senastvara mars

iAtt nuvarande läge, föregripandemed de nämnda utred-av
ningarna, fristående bedömninggöra vad de kommandeen av
principerna skulle innebära for det register här aktuellt ochärsom
utforma bestämmelser med ledning härav från resurssynpunktsynes
uteslutet. dennaMot bakgrund det lämpligast utformningenattsynes

särskilt register hälso- och sjukvårdspersonalett överav utsattssom
för anmärkningar yrkesutövningen får utredas parallelltm.m.
med eller sedan nyssnämnda utredningar slutförts.

Anses det inte möjligt avvakta de nämnda utredningarna,att synes
alternativet utforma särskilt tillsynsregister enligtatt ettvara nu
tillämpade principer och efter det registermönster Alkohol-av som
inspektionen för enligt alkohollagen. fårDet då förutsättas att
utformningen registret i efterhand för det tillöver attav ses anpassa
vad blir resultatet de förut nämnda Förslag tillöversynerna.som av
hur sådant register skulle kunna utformas redovisasett i det följande.

Förslag till särskilt för tillsynsändamålregisterett

Ett register för tillsynsändamål kan erhållas att ett nyttgenom
register skapas vid sidan de nuvarande registren HSAN:som -
personregister för diarium och ärendehantering och Socialstyrelsens
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medochsjukvårdspersonalochlegitimerad hälso-register över -
integritetssynpunktFrånregister.dessauppgifteranvändning urav

register.sådantinvändningarbärandeinte några mot ettfinns
fådet skallÄndamålet ochtillsynskall ävenmed registret vara

skall liggaRegisteransvaretstatistik.framställninganvändas for av
skulle kommaregistretgrundPå attSocialstyrelsen.hos attav

bestämmelsernauppgifter börkänsliga tasenskildefor deninnehålla
avsnittlag jfr. 7.5.i

legiti-uppgifterinnehållatillsynsregistersådantEtt omavses
erhållitsjukvårdenochhälso-inommerade yrkesutövare som

Socialstyrelsen,beslutyrkesutövningenanmärkningar avgenom
till brottskyldigagjort sigdomstol ellerellerHSAN avsom

skallyrkeskategorierVilkayrkesutövningen.forbetydelse varasom
legitimationkravalltså deregistreringföremål for avgörs somav
yrkesutövningenanmärkningarVilkagäller.tidpunktvid varje
skall framgåfår registrerasbrottmåldomar i avsomm.m.resp.

lagen.
börtillsynsregisterfå ingå iskallpersonuppgifterDe ett varasom

telefonnummer,ochadressuppgift personnummer,namn,om
yrkesbeteckning inomellerspecialistkompetenslegitimation, annan

telefon-ochmed adressarbetsplatssjukvårdenochhälso- samt
under förutsätt-endastfå registrerasdockbörUppgifternanummer.

skallyrkesutövninglegitimeradesdenanmärkningning att
räknasförstaskall for detanmärkningarTill sådanaregistreras.

föreskrivits ellerprövotidålagts,disciplinpåfoljdbeslut varigenom
bör fåuppgiftereller begränsats. Deåterkallatsbehörighet som

myndighetbeslutandeanmärkningbeträffande varje ärregistreras
uppgiftdiarienummerochbeslutsdatum samteller domstol, om

uppdaterasuppgifter böröverklagats. Dessabeslutet har resp.
ärendeieller dombeslutlagakraftägandeavföras när samma

återkalladlegitimationfått sinharyrkesutövareföreligger. Om en
anmärkningarytterligareochregistreras,fåuppgift häromskall om
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inträffar innan uppgiften skall gallras får dessa ytterligareut
uppgifter införas i registret.

Vidare bör registret innehålla uppgift beslutande domstol,om
beslutsdatum och diarienummer avseende underrättelser enligt
Förordningen 1982:117 underrättelse till Socialstyrelsenom om
domar i vissa brottmål Under utredningens arbete har Social-m.m.
styrelsens begäran utökning uppgiftsskyldighetcn enligt denom av
nämnda Förordningen diskuterats. Diskussionerna har därvid gällt
frågan Socialstyrelsen bör underrättasäven avgörandenom om som

konkreta missbrukssituationerrör såsom mål angående grovt
rattfylleri och mål enligt LVM målkategorisamt rören annan som
hälsotillståndet, nämligen Inål enligt LPT. Allvarliga erinringar har
från vissa utredningens sådan utökningexperter rests motav en av
uppgiftsskyldigheten. fårDet emellertid vikt förstoranses vara av
tillsynen hälso- och sjukvårdspersonalenöver och for säkerheten i
vården Socialstyrelsen underrättasatt även sådana avgöranden.om
Vid enjämförelse med innehållet i det register Alkoholinspektionen
har för sin tillsynsverksamhet framstår inte heller sådan utökaden
uppgiftsskyldighet anmärkningsvärd. förhållandetDet det ärsom att
fråga från integritetssynpunkt mycket känsliga uppgifterom
understryker emellertid vikten restriktiva regler förattav ges
åtkomsten till uppgifterna. skallDet vidare framhållas det endastatt

beslut varigenom legitimeradär dömts för rattfylleri ellergrovten
omhändertagits enligt LVM eller LPT skall registreras och,som
i fråga dessa. endast uppgifter beslutande myndighet ellerom om
domstol, beslutsdatum och diarienummer.

Förslaget innebär ändringar i förordningen l982:l l7 om
underrättelse till Socialstyrelsen domar i vissa brottmål.om

Socialstyrelsen har framgår det föregående önskatävensom attav
registret särskild anledning finns skall tillföras uppgifterom -

förskrivningar narkotika, vissa andra beroendeframkallandeom av
läkemedel teknisk sprit. Framställningen har i densamt delen
överlämnats till Kommittén S 1992:04 hälso- och sjukvårdensom
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intealltsåFrågan2000.organisation HSU tasochfinansiering upp
sammanhang.i detta

anmärkningarvarigenombeslutSocialstyrelsensFrågan egnaom
diskute-ocksåharfå registrerasbörframställtsyrkesutövningen

domstolsprövningÄven forföremålvaritintebeslutdessarats. om
i dessSocialstyrelsenförviktdeprövning i HSANeller är av

dessutomuppgifterna kommertillsynsverksamhet. Många senareav
aktualiseras.ärende välprövning,sådan närföremål förbli ettatt

ochbeslutsdatumuppgiftövervägande fördärförskäl talar att om
registret. Enfå ingå iskallbeslutdessasåvittdiarienummer avser

besluttillsynsmyndighetensregistreringförförutsättning egnaav
beslutettvekannågonråderinte attdetdockmåste omattvara,

dubbelregistreringundvikaanmärkning. Försådani attmynnat ut en
fallför detuppgifterdessautgallringregler finnasvidarebör avom
tillellerenligt DpLtill initiativlederförfarandetpåtaladedetatt

diskuteradedekringproblemenbörTillfogasåtalsanmälan. att nu-
åtskilligaförkaraktärSocialstyrelsenbesluten är somsammaavav

ställningstagandendeochpolisregistren,nuvarandeuppgifter i de att
börvid denuppmärksammas översynsärskiltbörgörs somnusom

polisregistrenkriminal- och samtutredningarnaföranledas omav
datalagen.

skall fåuppgifterytterligarebegärtSocialstyrelsen har attäven
disciplinpåföljd intevilkaenligtavgörandendäriblandregistreras,

förfarandeklandrat ansettsanledningen t.ex.denålagts ettattav
uppfattningentillframdock letthar attUtredningenLirsäktligt 5.p.

avgörandenuppgifter ärinnehålla attbörenbartregistret somom
skulleuppgifternabegärdaderegistreringfällande. En avanse som

för långt.därför leda
integri-medpersonregisterreglerarregisterförfattningarl som

föreskrivavanligtdetuppgifter atttetskänsliga är att person-en
ändamål.sittförbehövslängreden inteskall gallrasuppgift närut

visseftergallrasuppgiften skall närmaredåbrukarDet att enanges
integritetsaspekter,motiverasprincip,tid.angiven Denna avsom
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bör tillämpas med avseende förevarandeäven på register. Samtliga
uppgifter har tagits i föreslagnadet registretsom om en person
bör gallras fem år efter registreringen. Dettaut senast senaste
innebär å andra sidan inträffarnågot under femårsperiodenatt om

föranleder registrering fårså uppgifter äldreäven är änsom en som
fem år kvarstå i registret. Utgallring skall vidare ske denom som
uppgiften gäller har avlidit.
i principerDessa bör tillämpas vid uppläggningenäven registretav
efter lagens ikraftträdande. betyderDet uppgifter äldreatt om
förhållanden kan vid uppläggningen i den utsträckning de intetas
omedelbart skulle utgallringsmogna enligt angivna regler.vara nu

Från integritetssynpunkt det redan framhållits mycketär som
viktigt åtkomsten till registret begränsas. Endast Socialstyrelsenatt
bör ha sådan åtkomst och inom styrelsen bör åtkomsten till registret
begränsas till de enheter handlägger tillsynsärenden. Endast densom

behöver tillgång till registret på grund sina arbetsuppgiftersom av
bör ha det, och då endast till uppgifter behövs för arbetetssom
utförande. Socialstyrelsen bör föreskrifter reglera använd-genom
ningen registret. På grund känslighetsgraden hos registret ärav av
det väsentligt Socialstyrelsen utför säkerhetsanalys ochatt en
därefter vidtar de åtgärder nödvändiga for tillfredsstäl-är attsom en
lande säkerhet skall kunna upprätthållas.

Absolut sekretess bör gälla for uppgift i registret, eftersom registret
kan innehålla för den enskilde mycket känsliga uppgifter.

Socialstyrelsen bör lämpligt lämna information registretsätt om
till den kan förekomma i det, bl.a. få register-rätten attsom om
utdrag och få till stånd rättelse enligt datalagen 1973:289.
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Kostnadsbedömning8

Inledningsvis skall den anmärkningen utredningsförslagengöras att
företrädesvis tillskapa möjligheter till åtgärder iattavser nya
enskilda ärenden inför ekonomiska utfalletHSAN. Det ettav
genomförande förslagen blir under sådana förhållanden i storav
utsträckning beroende i vilken grad de möjligheterna itasav nya
anspråk, något inte låter bedömassig med någon säkerhet.som
Kostnadsbedömningen har därför begränsats till gälla fråganatt om
de åtgärdsmöjligheter föreslagits kan leda tillantas nettosom
besparingar eller kostnadsökningar för det allmänna i detta fall-

kommun, landsting och socialförsäkringsorgan falli de där destat, -
kommer till användning.

Förslaget prövotid torde medförainte ökade kostnader. Det ärom
fråga effektivisera de åtgärder kan vidtas legitime-att motom som
rad hälso- och sjukvårdspersonal. processuellaDe kostnader som
dessa ärenden i dag medför bör bli desamma möjlighetäven attom
ålägga någon föreskrift prövotid införs.om

Till bilden hör de kostnadsbesparingar förslaget troligenäven
medför. Avsikten med föreskrift prövotid bl.a. de legitime-är attom
rade skall förmås upprätthålla tillräckligt hög nivå detnäratt en
gäller såväl teoretiska praktiska yrkeskunskaper. för medDettasom

kvalitetensig i vården förstärks, vilket i sig torde leda färretillatt att
fel eller försummelser begås, därmedoch till kostnadsbesparingar
för det allmänna. Föreskrift skallprövotid kunna användasävenom

det gäller stadium ingripatidigt vid sjukdoms- ochnär att ett
Ävenmissbruksfall bland de legitimerade. härigenom förbättras

kvaliteten i vården åtgärder tidigaresättsatt ettgenom
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personalen ibehandlingförkostnaderSamhälletsstadium. etc. av
åtgärdergrundminskakommakan dessutomfråga attatt av

stadium.tidigareståndkommer till ett
tänktåterkallelse legitimationinleriirzi.srisk ärFörslaget attavom

uppskattafall.allvarligare Attanvändning i vissakomma till
följdenblikanfelbehandlingarkostnaderna för attav ensomm.m.

interimis-återkallasinte kannuvarande reglerlegitimation enligt -
Även mycketmedföraemellertidkanenstaka felgrepptiskt svårt.är

sjukvårdser-avseendemedbedrägeriergällerskada. detNärstor
skadormycketfrågablimånga gångersättningar detkan storaom

förfarandenobehörigagällerallmänna. Detsammaåsamkas detsom
ochpensionsjukpenning,tillstyrkandeutlåtanden tillmed rättav

interimistisktmöjlighetsocialförsäkringsförmåner. Enandra att
medförakunnadärför tillsammantagetbordeåterkalla legitimation

användningtillden kommeri de falldet allmännabesparingar för
andra fall.verkan iförebyggandevissoch haäven en

händelsedenskadeståndsregel förkopplatsförslaget har ettTill en
Ombedömningen.slutligasig vid deninte stårinterimistiskt beslut

visserligendettalegitimerad kommertillerkänns attersättning en
Emellertid skalldet allmänna.kostnader förmedföra ökade en

tillkommaenligt förslagetlegitimationåterkallelseinterimistisk av
inteinterimistiska beslutetfallen där detfall, ochanvändning i få

dekanjämförelseovanliga. Somsig blir troligen nämnasstår atten
yppadesför allmännaökade kostnader detfarhågor för kraftigt som

vilketöverdrivna,betydligtinfördes visade sigskadeståndslagennär
vidgades.ersättningmöjligheterna tillbl.a. medförde att senare
förslagetkostnadsbesparingardetordeSammantaget omsom
sig överstigamedlegitimation föråterkallelseinterimistisk av

kostnaderna.
tillsyn kanförtillskapandetgäller registerdet slutligenNär ettav

Socialstyrel-framhållas.kostnadseffekter följandebeträffande dess
förarbetskrävande arbetetids- ochmycket attbedriver idag ettsen

återkallelsedisciplinåtgärder ellerleda tillkanutreda fall som senare
kommer sannoliktför registerKostnadernalegitimation. attettav
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understiga de vinster uppnås detta utredningsarbeteattsom genom
Ävenunderlättas. i övrigt bör sådant register underlätta styrelsensett

arbete med tillsyn hälso- och sjukvårdspersonalenöver och därmed
medföra kostnadsbesparingar.

Sammanfattningsvis kan förandesägas förslagenatt ett genom av
bör leda till besparingar för det allmänna. huvudsakligen i fråga om
kostnaderna för socialförsäkringen.
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9 Författningskommentar

9.1 Förslaget till ändring i lagen 1994:954
disciplinpåföljd hälso- ochom m.m.

sjukvårdens område

För Förslaget så överskådligtgöra möjligt haratt numreringensom
nuvarande paragrafer i disciplinpåföljdslagen inte i lagförslagetav

ändrats absolut nödvändigt.än Bestämmelserna prövotid harmer om
placerats i 7 § och bestämmelserna återkallelse legitimationom av
har flyttats till 7 Förslaget interimistisk återkallelseen ny a om av
legitimation återfinns i b7 Bestämmelserna ersättningen ny om
för skada finns i de och41 42 §§. Nödvändiga följdändringarnya
har vidtagits i 8 16, 30 och 39 §§. Eftersom förslagen enbart,
utformats tillägg till nuvarande lagtext har det tillfyllestsom ansetts

markera förslagen kursivering i lagtexten.att genom

7 §
dennal paragraf bl.a. förutsättningarna för prövotid. harDessaanges

kommenterats i den allmänna motiveringen avsnitt 5.5.
förstaI stycket prövotid skall kunna föreskrivasatt näranges en

legitimerad yrkesutövare visat sig oskicklig och förseelsen såär
allvarlig varning bedöms icke tillräckligtatt ingripandesom en
åtgärd. Det innebär prövotid skall kunna föreskrivas ärendetatt om
gäller legitimerad tidigare erhållit eller flera varningar.en som en

innebärDet vidare prövotid skall kunna föreskrivas redan förstaatt
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i sinoskickligsigvisatangivet sättyrkesutövaregången en
tidpunktdenfrånlöpabörjarochårPrövotidenyrkesutövning. är tre

tillkommentarenvidareverkställbart seprövotid blirbeslutet om
39 §.

sådanaiföreskrivasskall kunnaprövotidstycketandra attl anges
§eller 5följd 3tillfrågaikommakunnatintevarning avfall där

patientvårdenegentligadeninteförfarandendvs.DpL avsersom- Även krävsfallavsedda atti häråtal.tilllettförfarandenoch som
allvarligtlegitimeradeden ettinneburitharfrågaförfarandet i att

yrket.olämplig utövasigvisat attsätt
fåskallprövotidförförutsättningarna attstyckettredjel anges

grundlegitimeradedenbefaraskandå det avfalli attföreskrivas
missbrukomständighet,liknande t.ex.någon avellersjukdom

kunnakommerframtid inte attinomnarkotika, näraelleralkohol en
såledessituationer ärtillfredsställande. Dessayrkesittutöva

legitimationåterkallelseföranledersådanatillförstadier avsom
Föreskriftenomständigheter.liknandeeller omsjukdomgrund av

återkallelseförebyggasyftetfrämst attfalldessa attförprövotid har
missbruk.fortsattföljdaktuell tillblirlegitimation avav

§7 a
återkallelseforgrundernastycketförstaiparagraf avdennal anges

punkten 4ihargrundernagällandehittillsde enlegitimation. Utöver
underinträffatvadtillhänför sigtillkommit,grund somsomny

prövotid.pågående
ålagtslegitimeradstadgasstycketförsta att, somI enom

prövotidenunderstycketandraellerförstaenligt §prövotid 7
ellervarningskaraktärförseelsetillskyldigsiggjortantingen aven

legitima-yrket,olämpligsig utövavisat attallvarligt sätteljest ett
beskaffenhetförseelse attuttrycketMedåterkallas.skalltionen av

bedömningsakligskalldetåsyftas görasvarningföranleda att en
processuelladeskall intehärmarkerasochi sig attförseelsenav

DpL.i §fristerna 6särskiltbeaktas,varningförförutsättningarna
sigvisatallvarligtförfarande sättnågot ettgenomuttrycketMed
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olämplig yrketutöva i förstaatt hand sådana förfarandenavses
behandlas i 7 § andra stycket. gärningarsom föranlettLex. åtal.som

l begreppet förfarande inryms såväl aktivt handlande under-som
Återkallelselåtenhet. legitimation blir aktuell detävenav om som

inträffar under prövotiden inte likartatär med det förfarande som
föranlett föreskrift prövotid. Detta innebär såledesom att en
legitimerad, föreskrivits prövotid på grund hansom varitattav
oskicklig vid utöv sitt yrke. förlorar sin legitimation hanav om
under pågående pröv något förfarande exempelvisgenom en-
brottslig gärning allvarligt visar sigsätt olämpligett utövaatt-
yrket, och vice versa.

l andra styckeett förutsättningarnanytt för underlåtaanges att
återkallelse legitimation enligt Återkallelseförsta stycket punktav
får underlåtas särskildt: skäl föreligger. Särskilda skäl kanom Lex.

bristande samband mellan forseelserna, tidsaspektervara m.m. men
kan innebäraäven möjlighet underlåta återkallelseatten av
legitimation den legitimerade åtgärder bedömsom genom egna
kunna komma tillrätta med sina brister se 5.5.2 i den allmänna
motiveringen. Underlåts återkallelse därför särskilda skälatt anses
föreligga, kan i stället prövotid föreskrivas det motive-ny om anses
rat.

Den fått legitimation inom hälso- och sjukvårdensom grund av
auktorisation i land inom EES kommerett annat kunna föreskri-att

prövotid. Eftersom grunderna för återkallelsevas legitimation iav
7 första§ stycket DpL gäller för sådan yrkesutövare,a kommeren
han omfattasäven bestämmelsenatt interimistisk återkallelseav om

legitimation.av

b7 §
l denna paragraf regleras förutsättningarna för interimistisk återkal-
lelse legitimation. Bestämmelserna har behandlats iav 6.4.2 i den
allmänna motiveringen.

Enligt firsta .stycket krävs sannolika skal för interimistisk återkal-
lelse. När detta rekvisit uppfyllt kanär variera från fall till fall. Vid
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fallandefall viduppfyllt itorde det vartbrottmisstanke envaraom
vissainväntas. lbehövasinteskall dåkraftLagai tingsrätten.dom

denexempelvistidigare,uppfylltdetkan omsituationer vara
återkallelseinterimistiskEngärningen.erkänt avlegitimerade

ansvarsfrågantidigarebeslutas änkunnaskall dålegitimationen om
påkalladåterkallelseinterimistisk ärkrävsVidaretvistig. attär en

intressepatienternasomfattarkrav.synpunI. Detta avLIIilänfrån
intressedet allmännasexempelvis envården avi ävensäkerhet men

andraochsjukvårdsersättningmedtillämpning systemetriktig av
arbetsgivaresexempelvissocialforsäkringsformåner. Har engenom

fårintressendessaåtgärdersådana ansesvidtagits attredanförsorg
tillämplig.intebestämmelsenblirtillgodosedda

återkallelsebeslutinterimistiskt av.stycketandra ett oml attanges
tillmöjlighetmedmånader,tilltidsbegränsatlegitimation är sex

Även huvudprincipenföreligger.skälsärskildaförlängning omom
fåsnabbtinriktasärendet atthandläggningenskall att avvara

återkallelse-ibeslutslutligtmöjliggörutredningsådanfram somen
anspråk.tid ilängrefallvissaihandläggningen takanärendet,

genomförasvårtutredningsarbetet är attdettaIbland beror att
andrahadet kanagerande. Men ävenlegitimeradesdengrund av

harDärförinväntas.måstebrottmålsdomorsaker. attt.ex. en
beslutforgiltighetstiden ettförlängamöjlighet omattöppnats en

någoninteharmöjlighetdennaochåterkallelse,interimistisk
begräns-ellerindragninginterimistiskvidsåsomtidsgränsyttersta

måsteförlängning prövasFråganförskrivningsrätten.ning omav
gälla.beslutetupphör attlöpergiltighetstiden ut,innan annars

16 §
fåri HSANordförandendärfalldeparagraf ensamdennal anges

medförstycket attiförstab §till 7Hänvisningenbeslut.fatta
beslutinterimistiskagällervadmedlikhetiordföranden som-

intestycket-andra§eller 12§10stycket, ensamandraenligt 8 §
beslut.sådantfår fatta ett
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30 §
hänvisningen till och förvaltningslagenGenom 20 21 1986:223

motivera interimistisktblir HSAN skyldig beslut och ävenatt ett
skyldig underrätta beslutet.att parterna om

39 §
Enligt löper prövotiden från den dag då beslutet börjar verk-7 §

huvudregeln i första stycket i denna paragrafställas. Av om
verkställighet följer prövotidenomedelbar normalt löper ävenatt om

beslut överklagas.ett
följd härav har andra stycket införts bestämmelseSom ien en av

innebörd tid under vilken verkställighet inte tillägtatt t.ex.rum,
följd beslut inhibition, inte skall räknas i prövotiden.ettav om

fastställsPrövotiden kommer härigenom den slutligtom senare- -
förlängas med motsvarande tid.att

41 §
Paragrafen reglerar den enskildes till ersättning det efterrätt om
interimistiskt beslut återkallelse visar sig skäl inte föreliggerattom
för återkallelse fråga behandlas islutlig legitimation. 6.5.3Dennaav
i allmänna motiveringen.den

Bestämmelsen omfattar endast fall i vilka interimistiskt beslutett
inte sig vid den slutliga bedömningen. beslut slutligstår Ett om
återkallelse legitimation går normalt i verkställighet omedelbart.av

sådant beslut efter överklagande upphävs, blir ersättningOm ett
enligt denna paragraf inte aktuell. allmänna bestämmelsenDen om

för enligt kap. iskadeståndsansvar det allmänna 3 2 § SkL blir
stället tillämplig. förhållande gäller beslutSamma ettom om
återkallelse legitimation upphävs efter resning.av

hänvisning till disciplinpåföljdslagens ersättningsbestämmelseEn
kungörelsen statsmyndigheternasbör införas i § 1972:4161 om

i vissa fall.skadereglering
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42 §
ellerjämkasersättning kanparagraf framgårdenna vägrasAv att en

skadelidandedenjämkning kan skevissa förutsättningar.under om
utredning-exempelvis ha försvåratskadanmedverkat till attgenom

handlingar,uppgifter, lämnalämnat vilseledande vägrat proveren.
lokalertillträde tillskall utföra inspektiondeneller vägrat somm.m.

ersättning för skadanfullbedrivs. kunnadär verksamheten För att
till omständigheterockså haskadelidandebör den attsett som

ärendet dröjsmål.anförts itill ändring beslutetkunnat leda utanav
tillmotiveringen kommerallmännaangivits i denSåsom rätten

andra stycketomfatta beslut enligt 8 §enligtersättning 4l § även att
sig grund inteslutlig prövning visardet vidDpL. Om atten

sjukdom harlegitimation grundåterkallaföreligger för att aven
legitimeradeersättning. denlegitimerade till Omsåledes den rätt
underlåtaexempelvismedverkat till skadanemellertid att attgenom

eller honmedföra hanläkarundersökning kan dettainställa sig till att
dåjämkasErsättningen kanmedvållande till skadan.ha varitanses

eller helt utebli.

Övergångsbestämmelser m.m.

ändringar huvudregelnprocessuellaBeträffande sakligasåväl ärsom
tillämpasbestämmelserförvaltningsrätten den,inom att nya

RÅ såledesskallref.vid ikraftträdandet 1988 132. Deomedelbart
såvida inteeller ärendeni pågående måltillämpas annatäven

omständigheterna.eller följersärskilt angetts av
emellertid legali-medförföreskrift prövotidgällerdetNär om

deövergångsfall. Eftersomisådan inte bör beslutastetsprincipen att
jämfört med vadskärpningbestämmelserna innebär somennya

börintede bestämmelsernaföljer principentidigare gällt, att nyaav
deinnanför förseelser begångnatill påföljdleda strängare nya
och §regeringsforrnen 5kraft, kap.i jfr. 2 10 §bestämmelserna trätt

härtillMed hänsyninförande brottsbalken.lagen 1964:163 avom
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har särskild övergångsbestämmelse givits, innebörden attav
prövotid inte kan föreskrivas i fall där de omständigheter som
åberopas hänför sig till tid före ikraftträdandet.

9.2 Förslaget till ändring i lagen 1994:953
åligganden för personal inom hälso-om

och sjukvården

l 19 24 bestämmelser det register Socialstyrelsenges om som-
får föra för bl.a. tillsynsändamål. Bestämmelserna är nya.

19 §
dennal paragraf registeransvaret skall ligga hos Socialsty-attanges

relsen. Vidare ändamålet med registret skall tillsynattanges vara
och det skall få användas föräven framställningatt statistik.av

20 §
I bestämmelsen den personkrets omfattasanges som avses av
registret, dvs. eller har varit legitimeradeär yrkesutö-personer som

inom hälso- och sjukvården. Härtill kommer andra yrkesutövarevare
med motsvarande behörighet, nämligen främst de har tidsbe-som
gränsade förordnanden yrke barnmorska.utöva läkare elleratt som
tandläkare.

De yrkesutövare har utländsk utbildning ochsom som genom
innehav svensk legitimation omfattas åliggandelagen ochav av
disciplinpåföljdslagen kommer härigenom kunna bliäven att
föremål för registrering.

framgårAv 22 § det först det finns någonäratt anmärkningom
enligt 21 § registrera uppgiftatt m.fl.som om namn, personnummer
uppgifter får registreras. Om yrkesutövare fått sin legitimationen
återkallad får inte några anmärkningar avseende honomnya
registreras uppgifterna i registret kommer kvarstå under femattmen

frånår registreringen kommentarense tillsenaste 23 §.
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§2]
belastningsuppgifterdeuppräkninginnehållerparagrafDenna aven

anmärkningaravgörandennämligenregistreras,får avsersomsom
räknaspunkt IenligtskallanmärkningarsådanaTillslag.olikaav

ellerföreskrivitsprövotidålagts,disciplinpåföljdvarigenombeslut
fåruppgifterDebegränsats.elleråterkallatsbehörighet som

myndighetbeslutandeanmärkningvarje ärbeträffanderegistreras
uppgiftdiarienummeroch samtbeslutsdatumdomstol,eller

sinfåttharyrkesutövareOmöverklagats.harbeslutethuruvida en
ochregistreras,fåhäromuppgiftskallåterkallad omlegitimation

fårgallrasuppgifteninnaninträffar utanmärkningarytterligare
registret.iinförasuppgifterytterligaredessa

beslutandeuppgiftinnehållapunkt 2enligtregistretfårVidare om
underrättelseravseendediarienummerochbeslutsdatumdomstol,

Socialstyrelsentillunderrättelsel7l982zlförordningenenligt om
brottmåli vissadomar m.m.om

Socialsty-uppgiftinnehållapunkt 3enligtfår registretSlutligen om
yrkesutövningenanmärkningarvarigenombeslutrelsens

beslutsda-endastÄven fåruppgifterdessabeträffandeframställts.
registreringförförutsättningEnregistreras.diarienummerochtum

ibeslutet uttvekan mynnatnågonråderinte attdet enär. omatt
anmärkning.sådan

M
uppgiftfår§enligt 2l ävenregistrerasuppgift namn,omOm

specialist-legitimation,telefonnummer,ochadresspersonnummer,
sjukvårdenochhälso-inomyrkesbeteckningellerkompetens annan

registreras.telefonnummerochmed adressarbetsplatssamt

§23
utgallringbestämmelserallmännainnehåller.stycket avFör-sim om

registreratsintebeträffandedetregistret. Haruppgifter personenur
från denårfemunder senaste§uppgift enligt 21ytterligarenågon

gallrashonomregistreti ut.uppgifterskallregistreringen, om
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Andra stycket uppgift registrerats enligt skallatt 2l §anger som
uppdateras avföras i förekommande fallnär lagakraftäganderesp.
beslut eller dom i ärende föreligger. Skall det avgörandetsamma nya
registreras enligt 2l § den registreringenersätter den utgallrade.nya
Reglerna åsyftar i första hand avgöranden i överklagade mål. De
tillämpas emellertid Socialstyrelsensäven beslutnär anmärkningom
har lett till prövning i ordning. För undvika dubbelregistre-attannan
ring skall således dessa uppgifter gallras för det fall detut att
påtalade förfarandet exempelvis efter initiativ enligt DpL eller
åtalsanmälan leder till avgörande i saken.senare

24 §
Paragrafen innehåller regler information angående registret tillom
den kan komma registreras i det. Det åligger Socialstyrelsenattsom

tillse information lämpligtatt Informationenatt kansätt.ges
exempelvis ske broschyrer eller annonsering.genom

9.3 Förslaget till ändring i sekretesslagen
1980:100

Karaktären de uppgifter Socialstyrelsen kommer handhaav attsom
i sitt register motiverar införandet bestämmelse i kap.7av en ny
sekretesslagen handlar sekretess med hänsyn främst tillsom om
skyddet för enskilds personliga förhållanden.

Sekretessen absolut, dvs. något skaderekvisitär ställs inte upp som
vilkor for sekretessen. Något undantag från föreskrifterna i kap.14
stadgas inte, vilket bl.a. innebär den registrerade själv kanatt
förfoga sekretessen jfr.över kap.14 4 § sekretesslagen.

Sekretesstiden har bestämts till femtio år.
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Särskilda yttranden

Angående förslaget inrätta särskiltatt ettom

register för Socialstyrelsens
tillsynsverksamhet

Gunnar Fahlberg:

De uppgifter föreslås i registret kommer intetassom att
medföra några väsentligt utökade möjligheter för Socialstyrelsen att

tillsyn hälso-utöva och sjukvårdspersonal.över Härför krävs enligt
min mening registret får innehålla de uppgifteratt som
Socialstyrelsen tidigare föreslagit avsnitt 7.7.2. Jag inte attse anser--
det strider EU:s dataskyddsdirektiv. Ett registermot med detta
innehåll får nödvändigt för styrelsen rationelltattanses sättett
skall kunna utföra sin arbetsuppgift i det allmännas intresse.

Jan Schöldström:

Utredningens andrahandsförslag innebär Socialstyrelsen får föraatt
register omfattande legitimerade yrkesutövare,ett erhållitsom

anmärkningar i yrkesutövningen. Merparten uppgifterna,av som
skall tillföras registret, allvarliga anmärkningar, varför det äravser

väsentligt för den legitimeradeytterst inte hamna i registret. Manatt
kan förmoda det utvecklas där registreradatt fårsynsättett
innebörden på delegitimeras.väg att
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registretinteanserjagskälföljandebakgrunden och attdenMot av
uppgifterSocialstyrelsen ellerbeslutuppgifterinnehållabör avom

eller LPT.enligt LVMvårdom
första fögaför detdetbeslutSocialstyrelsens ärgällerVad egna

beslut.avslutasärendetillledervadförutsägbart ett genomsomsom
innebärbeslutettolkningsfrågaandraför detDet är ytterst omen

ursäktligt. Sombefunnitsfelexempelvisanmärkning, ett som
överklagaskanallmänhet inteibeslutenocksågällerhuvudregel att

granskning.ytterligareför någonföremåltilli övrigteller göras
sjukdomarvissagrundtvångslagenligtvårdasnågonAtt aven

medliktydigtanserjag intesviktar,självinsiktenmedför enattsom
någonveterligenskerhelleryrkesutövningen. Inteanmärkning mot

tillsynsmyndighetnågonvårdtillfállen hosregistrering annanav
säkerhetssynpunkt.betydelselikakan hatillsynenfastän stor ur

Vikenhem:Jan

intesjukvårdenoch ärhälso-legitimerade inomfinnsDet som
Socialstyrel-område. Detinom detta ärverksammalämpliga att vara

patientsäkerhe-tillåtsintetill dessauppgift äventyraattatt sesens
braönskemålSocialstyrelsensförförståelse ettharJag omstorten.

verksam-de därsjukvården ochochhälso-tillsynförverktyg över
detproblemen. Närintemeningenligt minregister löserEttma.

oavvisligavissafinns det dessutompersonalregistreringgäller av
till.hänsynintegritetskravochrättssäkerhets- att ta

övergri-ingåttbl.a.direktiv har överväga ettutredningens attl om
därmeddisciplinpåföljd ochuppgiftermedregisterpande om

deli dennabyggerDirektivenbör inrättas.sammanhängande frågor
riksdagensfrånnämndadäridenuppenbarligen rapporten

mycketdet finnsintrycket stortfårdenna ettrevisorer. Av attman
disciplinvarningarupprepadefått attpersonal utanfall därantal

prövning.kommit underlegitimationsinnehaviresulteratdetta att
undersökning ellernågonaldrig gjorts presenteratsbekant harSåvitt

fallet. HSAN:sAvskulledettastyrkerstatistiknågon att varasom
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statistik framgår antalet återkallelser legitimation sigatt rörav om
färre tjugo år. de flestaän l fallen psykisk sjukdom ellerärper
missbruk grunden. Det finns naturligtvis några fler det finnssom
anledning för Socialstyrelsen hålla vakande på. Dessa kanatt ögaett
dock inte särskilt många. Det utredningenantas föreslagnavara av
registret skulle däremot efter år komma omfatta tusentalsett attpar
läkare och sjuksköterskor.

Socialstyrelsen har för utredningen omfattande listapresenterat en
vilka uppgifteröver önskar få registrera i spaningsregisterettman
hälso- och sjukvårdspersonalen.över De uppgifter föreslåssom nu

få registreras inte långt de däri framförda kraven.motsvarar när
Man kan därför utgå ifrån register föreslaget slag inteatt ett av
skulle komma medföra några väsentligt utökade möjligheteratt för
Socialstyrelsen tillsyn hälso- och sjukvårdspersonalen.utövaatt över

Utredningen har inte heller i första hand föreslagit register.ett
Istället har det bakgrund de utredningaransett att motman av som
skall registerfrågorgöras andra, jag jämförbaraav som menar,
områden, finns skäl utreda frågan register hälso- ochatt om
sjukvårdens område parallellt, eller sedan de slutförts. Jag delar helt
denna uppfattning och avvisar det förslag till lösning vilkettemporär

Ävenlagts alternativ till huvudförslaget. detta förslaget tillsom om
register inte går så långt Socialstyrelsen önskat så finns detsom
enligt min mening vägande skäl för inte inrättatungt att ettens
sådant register.

Jag har invändningar redan tanken utanför de rättsvår-mot att
dande sammanföra uppgifter i så omfattandeettorganens ram
kriminal- register. En andra invändning registret denärmotm.m.
blandning uppgifter olika dignitet skulle bli resultatet. Iav av som
Europarådets, utredningen citerade rekommendation, No R 87av
15 användningen personuppgifter inom polissektornom av
framställs krav uppgifter bör hållas åtskilda efter gradenatt av
riktighet och tillförlitlighet. Sker inte detta kan det uppfattas som

brist i skyddet för den personliga integriteten. Som exempelen
i 199495: 144 Riktlinjer för registrering påföljderanges prop. av
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ådömdasåväluppgifterantecknasregisterdet iatt omsammam.m.
ochuppfattningdelar dennabrottsmisstankar. Jagpåföljder som

registret.aktuellahäröverförbart detärresonemangetattmenar
brottavseendedomarfällandeuppgiftermedJämsides grovaom

beslutSocialstyrelsensuppgifterinförasi registretskulle egnaom
sjukvårdspersonal. Dessaochhälso-anmärkningarmed mot

visstuppfattningSocialstyrelsensanmärkningar ettutgör omegen
objektivnågoninteberättigande harförhållande. prövatsDess av

fåttpersonaldenGaranti förHSAN.såsominstans att ensom
fått iharregistrerastill följd häravochdettaanmärkning sätt
ellersigexculperaförsvara ochmöjlighetomfattningtillräcklig att

Anmärkningarfinns inte.kräverbiträde sakendettillfått tillgång av
tillläggasinträffar,någotskede,kan islagdetta nyttett omsenare

rättssäker-därförlegitimation. Detåterkallelseför är ettgrund av
betraktaskanvilkaanmärkningar,sådana närmasthetskrav somatt

detta slag.registerförs iintemisstankar, ett av
vadhand ärSocialstyrelsen avgörDet är ensomegensom

Även i sigfelgrundanmärkning äranmärkning. ett somaven
feldenbetyderregistreras. Detta görskallursäktligt ettatt somsom

föranlederdärmed inteochursäktligtbedömsSocialstyrelsen somav
registreras.kunnakommertill HSANanmälastyrelsen attatt

felandespåståttdenskedåkommerRegistrering utan attatt
dåRegistreringen kommerprövade.objektivt attblivithandlingar

förhållanderesultatfelgjort är ettett avsomperson somavse en
ellerorganisationrutiner,brister irådainte kunnathon över, t.ex.

nämndenochanmälts till HSANhafelet däremotSkulleresurser.
ursäktligt,detbedömerdisciplinpåföljdslagenmed stöd 4 § somav

eftersom HSAN:sske,inte kommadäremotregistreringskulleså att
friande.beslut innebär ett

medfinnsdet problemjag ettSammanfattningsvis att sommenar
sjukvårdenochinom hälso-verksammaantalbegränsat personer

innehåll.med föreslagetregisterinrättandetinte motiverar ettav
dedevisats såinte övervägersådant harmedFördelarna attstoraett
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risker för den skötsamma personalens, dvs den absoluta majorite-
rättssäkerhet och integritettens. det motiverat inrättaär det.att att
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Kommittédirektiv

Förbättrad tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen
m.m.

Dir.l994:l 18

Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 1094

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn utredare tillkallas med uppgift utreda frågor vtterligareatt om
former sanktioner då fel begåtts inom hälso- och sjukvården, förutsätt-av
ningarna för interimistisk återkallelse legitimation möjligheternasamtav att
inrätta riksövergripande register hälso-ett och sjukvårdspersonalöver med
uppgifter disciplinpåföljd och därmed sammanhängande frågor.om

Utredaren skall överväga
ytterligare former disciplinpåföljd eller andra liknande åtgärderom av

för höja patientsäkerheten bör införasatt inom hälso- och sjukvården
och i så fall vilken utformning dessa bör ha,

möjligheterna till interimistisk återkallelse legitimation börom ut-av
sträckas till fler situationer,

riksövergripande register hälso-ett och sjukvårdspersonalöver medom
uppgifter disciplinpåfoljd och därmed sammanhängande frågor börom
inrättas.

Utredaren skall lämna förslag till de förändringar motiveradesom anses
och utforma förslag till författningsreglering.
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Nuvarande förhållanden

Sanktioner m. m.
framgåråliggandenHälS0- grundläggandesjukvårdspersonalensoch av
sjukvårdenochhälso-lagen l994z953 personal inomåligganden förom
bli föremålåligganden kanåliggandelagen. sådanaåsidosätterDen som

disciplinpåföljddisciplinpåföljdför 1994:954enligt lagen m.m.om
Disciplinpåföljder-lIäISO- disciplinpåföljdslagen.områdesjukvårdensOch

uppsåt-denerinran meddelasDisciplinpåföljd kanär varning.eller somna
betydelse föreller harligen åliggandenfullgöroaksamhet inte somav

patientsäkerheten.
förebygga misstagbakomliggande disciplinpåföljdDet syftet med är att

uppmärk-Vården felandeinom patientsäkerhet. Denupprätthålla högoch en
intefall har handlatvissteller hon i sätthan ettett somsammas att

handlandegodtas. sådantkan påminnelseskallPåföljden ettattomenvara
allmänpreventivfår ocksåinte skall haframtiden.i Den enupprepas

funktion på vadyrkesutövareandra rättuppmärksammar ärså denatt som
fel sjukvårdsverksamhet.Och hälso- ochutövningvid av

återkallelseDiSCiplinpåfoIjdslagen bestämmelserocksåinnehåller avom
Återkallelselegitimation sjukvården.hälso- ochyrke inomutövaatt av

legitimation legitimeradedenskekan om
visat sigVarit ellerutövning sitt yrkel vid sättoskicklig annatgrovt av.

yrket,olämpliguppenbart utövaatt
kanomständighet inteliknandeeller någon utövasjukdomgrund av

yrket tillfredsställande,
finns hinderbegär och det inteskall återkallaslegitimationen motatt

återkallelse synpunkt.från allmän
behörighet för-Vidare få sintandläkare kanläkare ellerframgår attatt

sprit indragenskriva tekniskläkemedel elleralkoholhaltigaellernarkotiska
eller begränsad.

Återkallelse kan vidtasåtgärdingripandelegitimation denär mest somav
intedenåterkallelsen hindrasyrkesutövare. Genomlegitimeradmot somen

i yrketverksamlängre kan tillfredsställandeyrket sätt attutöva ett vara
legitimationeneller kompetensgarantisärskildaunder denuppträdaatt som

Även skyddainnebär. legitimation har syfteåterkallelse attsomav
läkemedel.patienterna. beträffande förskrivaMotsvarande gäller rätten att
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lnterimistisk återkallelse legitimationav

Interimistisk återkallelse legitimation disciplinpåföljdslagenfår enligtav
enbart ske i de fall då sjukdom eller liknande grunden föromständigheter är

legitimationen ifrågasätts. dessaatt l fall kan föreläggasden legitimerade
genomgå läkarundersökning, ochatt i legitima-avvaktan resultatet kan

tionen återkallas interimistiskt behov Följs intedärav föreligga.om anses
foreläggandet läkarundersökning legitimzilioneninom år fårom ett
slutgiltigt återkallas.

Riksövergripande register

Socialstyrelsen för register legitimerad hälso-ett över och sjukvårdsperso-
nal. Av registret framgår vilka inte och Vilkalängre legitimeradeärsom

har begränsad förskrivningsrätt.som
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd FörHSAN för personregisterett

diarium och ärendehantering. registretl införs anmäldebl.a. dennamnet
och vilken påföljd HSAN beslutat med fåUppgifterna i registret ärom.
undantag offentliga och kan lämnas ellertill allmänheten Vidtelefonut per
besök. Socialstyrelsen kopplas under hösten 1994 till HSAN:s person-upp
register för diarium och ärendehantering.

Varken Socialstyrelsen, HSAN eller registermyndighet for någotannan
hälso- och sjukvårdspersonalöver med disciplinpåföljduppgifter Ochom

därmed sammanhängande frågor.
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på förändringarFramförda krav

Sunkriorler nun.
huvud-Tillsynsutredningensremissyttrandei sitt överSocialstyrelsen tog

sjukvårdenochhälso-Tillsynen1991:63SOU överbetänkande upp
framfördeStyrelsensanktionsmöjligheter. attytterligarefrågan typer avom

legiti-återkallelsedäri fallåtgärderförmellanformfinnasdet bör aven
tillräckligintevarningdäringripande, äralltförframstårmationen mensom

aktuell. Sådanahellerintebehörighetsinskränkning ärdäroch en
förbuddisciplinböter,kraftiga attstyrelsenenligtkanmellanformer vara

förbudenskilt,yrket överförbud attpatientgrupper, utövavissabehandla att
ståyrkesutövningeniföreskrifterläkemedel,förskriva atthuvud omtaget

skrivamöjligheternaiinskränkningaroch attläkareuppsiktunder annanav
remiss-i sittÄven ansvarsnämndsjukvårdensochHälso-vissa intyg. var

ifall,finnasdet kanansågtanke. HSANliknandeinne attyttrande en
åtgärd.drastisk Detalltförframstårlegitimationåterkallelsevilka ensomav

inskränktbestämmamöjlighetfinnasenligt HSANdärförborde att enom
uppgiftervissafår utföradennesålegitimerade,denbehörighet för attt.ex.

ochauskultationochPå såansvarig kollega. sättuppsiktunder genomav
förkovrantillmöjlighetfelandeskulle denkurserlämpligadeltagande i ges

inskränkningar.legitimationerhållaåtermed sikte utanatt
disciplinärendenangående199394:RR7förslagrevisorersRiksdagens1

sank-revisorernaanförde översynsjukvårdenochhälso- attinom aven
läkareinnebärske.bör Ett att upp-tionssystemet varnassystem ensom

forrevisorernaenligtinträffar kundeallvarligtnågotgångerrepade attutan
disciplinäraviktigtansåg detRevisorernatandlöst. attförefallaallmänheten

hostilltrovinnertillämpning ävenochutformningåtgärder får somenen
sanktionssystemetförordade överpatienterna. Deochallmänheten att ses

införsarbetsledningunderarbetemedhandi förstaoch somsystemettatt
Revisorernalegitimation.återkallelsevarning ochmellanmellansteg avett

utifrånutformaserfordrakommakanlagändring dettaden attförutsatte att
felandehjälpa deåtgärden attmedsyftetoch är attpatientintresset att

yrke.till sittåteranpassas
Åligganden personalför199394: 149propositionenanförde iRegeringen

berednings-föreliggandedetdensjukvårdenochhälso-inom attm.m.
fråndisciplinåtgärderytterligareföreslåbereddinteunderlaget attattvar
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samhällets sida skulle kunna vidtas yrkesutövare inom hälso-mot och sjuk-
vården. Sådana åtgärder innebär ingrepp i den enskildesstora möjlighet att

sitt yrke. Enligtutöva regeringens mening borde därför utvecklingen noga
följas och de olika åtgärdemas för- och nackdelar belysasnärmare innan ett
förslag med denna inriktning kunde läggas.

betänkandetI 199394:SoU26 uttalade Socialutskottet med anledning av
Riksdagens revisorers förslag och motion s utskottet delade reviso-atten

och motionäremas bedömning det kan finnasrernas skälatt övervägaatt
komplettera det iatt propositionen prop. 199394: 149 föreslagna sank-

tionssystemet med med krav arbeteett undersystem arbetsledning eller
kompletterande utbildning. Utskottet ansåg regeringen bordeatt pröva
frågan på detta differentieraatt sanktionssystemetsätt för hälso-om och
sjukvårdspersonalen och återkomma till riksdagen med Förslag. Riksdagen

medbeslutade i enlighet socialutskottets förslag.

interimistisk återkallelse legitimationav

Tillsynsutredningen behandlade i sitt huvudbetänkande SOU 1991:63
Tillsynen hälso- och sjukvårdenöver frågan utökning möjlighetenom av
till interimistisk återkallelse legitimation fann inte skäl Föreslåav attmen
detta. Utredningen ansåg antalet fall i vilka den legitimeradesatt oskick-
lighet i yrkesutövningen eller uppenbara olämplighet för yrket så litetär att
de inte minst bakgrund kravetmot rättssäkerhet för de legitimeradeav-
-inte motiverar den diskuterade utvidgningen interimistisk återkallelseav

legitimation. Utredningen påpekade det i deav allra flesta fallenatt är
lättare med säkerhet påvisaatt sjuk eller missbrukaratt är alkoholen person
eller narkotika med kravän säkerhetatt fastslå yrkesut-samma att en
övare oskickligär i yrkesutövningengrovt eller uppenbart olämplig för sitt
yrke.
Riksdagens revisorer ansåg i sitt förslag l99394:RR7 angående discip-

linärenden inom hälso- och sjukvården det angeläget möjligheterna tillatt
interimistisk återkallelse legitimation utökas. Revisorerna framförde bl.a.av

det kan förflyta åtskilliga mellanatt anmälan och slutligt beslutetten om
återkallelse legitimation. Under tiden fungerar den berördeav yrkes-

tidigare,utövaren med bibehållen legitimation. Enligtsom revisorerna
borde inte läkare eller sjukvårdspersonal, denen ansvarigaannan som av
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påverksamhetsinfortsättaolämplig, fåbedömtstillsynsmyndigheten som
intressepatientensläge därnaturliga itid.lång Detunderoförändrat ettsätt

legitimationen.återkallelseinterimistiskomedelbari fokus avsätts vore
anhöriga,ochpatienterberördastötande fördetrevisorernaansågVidare

verk-sinsjukvårdspersonal fortsätterövrigt,iallmänhetenförliksom att
lämplighet,garantierlegitimerade trotsmed statligaförutsamhet omsom

veder-tillsynsmyndighetengjortinträffatfallallvarliga att anseratt som
sjukvården.ochhälso-inomverksamhetförolämpligbörande

Åligganden personalför149199394:propositionenianfördeRegeringen
uppenbartdå detfallfinnsbl.a. det ärsjukvårdenochhälso-inom attm.m.

laga-avvaktanilegitimationkvar sinlegitimerad får hastötande att en
vissinnebärfall då dettänkasför sigockså i ochkandom. Detkraftvunnen

sexualbrott haochvålds-förmisstänkslegitimeradlåta t.ex.fara att somen
häktad ellermisstänktdåde fall ärpatienter. lkvar emoträtten enatt ta

då detmindre denocksåRiskenfara.någon akut ärinteföreliggeranhållen
föråtgärderallmänhetdå ividtar attArbetsgivarenanställd.gäller är

dock ingafinnsföretagarelegitimeradedenDå ärfaran.undanröja egen
kunderegeringenEnligtpatienter.försättahinder for denne emottaattatt

återkallamöjlighetenutökningskäl för attanförassåledes endet aven
sammanvägningviddockansågRegeringeninterimistiskt.legitimation en

erinradeRegeringenutökning.sådantaladeskälstarkare emot enatt
yrketoskicklighet ilegitimeradesdenvilkenfall iantaletsamtidigt attom

falllitet.mycket Deifrågasättsyrketolämplighet för äruppenbara someller
kravställervilketsvårbedömda,ofta storadessutomaktuella ärär

särskiltgällertillförlitlighet. Detochfullständighetbeslutsunderlagets om
skullenödvändighetmisstanke brott. Avåterkallelsegrunden för enär om
restriktivmycketfåfalli sådanaåterkallelseinterimistiskregel ges enom

tillämpning.
förståelse förl99394:SoU26betänkandei sittuttryckteSocialutskottet
borderegeringenansåg ändå tabedömning nyttregeringens att uppmen

interi-tillmöjligheternaökafråganförutsättningslöst attoch pröva om
möjlig-ökadpåpekadeUtskottetlegitimation. attåterkallelsemistisk enav

sjuk-berördinnebärlegitimationåterkallelse attinterimistiskhet till av
utred-den tidyrkesverksamhet undersinkan fortsättavårdspersonal inte

rättssäkerhetsfrågomadärförförutsatteUtskottetpågår. attning och process
social-enlighet medibeslutadeRiksdagenbelysning.bredskulle få en

förslag.utskottets
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Riksövergripande register

Riksdagensl revisorers förslag l99394zRR7 angående disciplinärenden
inom hälso- och sjukvården framförde revisorerna det finns behovatt ett av

riksövergripande register sjukvårdspersonalett över tilldömts discip-som
linpåföljd. Enligt revisorerna skulle sådant register kunna arbets-ett ettvara
redskap för Socialstyrelsen och utnyttjas för systematisk uppföljningen av
den personal tilldelats påföljder. Registerinnehållet skulle enligt för-som
slaget inte offentligt. Revisorerna ansåg det vidare nödvändigtvara att
registret riksövergripande. inteDet tillfredsställande regionernaärvar om
endast får kännedom påföljder för den personal finns inom denom som

regionen. Möjligheten följa den sjukvårdspersonal berörsattegna upp som
de påföljderl 500närmare HSAN beslutat under denav som senasteom

femårsperioden kan allvarligt försvåras.annars
Socialutskottet ansåg i sitt betänkande l99394:SoU26 fråganatt ettom

införande riksövergripande register hälso- ochett sjukvårdspersonalöverav
tilldömts påföljd och därmed sammanhängande frågor bordesom övervägas

ytterligare regeringen med beaktande bl.a. de register redan finnsav av som
hos Socialstyrelsen. Riksdagen beslutade i enlighet med socialutskottets
förslag.

Ytterligare tillkännagivanden

Socialutskottet behandlade i sitt betänkande l99394:SoU26 fråganäven
huruvida skolpsykologema och vissa andra arbetar med individin-om som

riktad patientvård utanför den traditionella hälso- och sjukvården tillhör
hälso- och sjukvårdspersonalen.

Utskottet ansåg vidare forskrivningsrätten det gäller anabola steroi-att när
der andraoch dopingmedel läkemedel bör kunna begränsas.ärsom

Utskottet poängterade också vikten av enhetlig policy det gällernären
Socialstyrelsens anmälan frågor disciplinpåföljd till HSAN.av om

Riksdagen beslutade sin mening regeringen till känna vadatt som ut-ge
skottet anfört.

Regeringen återkomma till dessa frågor i sammanhang.attavser annat
Frågorna ingår således inte i utredarens uppdrag.
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Uppdraget

Frågor för och tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen be-om ansvar
vakas regelbundet både allmänheten. massmedierna och offentligaav myn-
digheter. Regeringen behandlade nyligen förändringar inom området i

Åliggandenpropositionen l99394: l49 för personal inom hälso- och sjuk-
vården l samband med riksdagsbehandlingen propositionenm.m. av gav
riksdagen regeringen till känna frågorna införande ytterligareatt om av
sanktionsmöjligheter och utökning möjligheterna till interimistiskom av
återkallelse legitimation borde ytterligareprövas fråganav samt att om
införande riksövergripande register borde övervägas.av

särskildEn utredare skall därför det finnsöverväga skäl i lagenattom
l994z954 disciplinpåföljd hälso- och sjukvårdens områdeom m.m.
införa ytterligare former disciplinpåfoljd, andra sanktioner eller åtgärderav
för höja patientsäkerheten. Utredarenatt skall utifrån sin föreslåanalys de
åtgärder motiverade för upprätthålla god kvalitetsom att ochanses en
säkerhet i vården och förebygga risker för patienterna. l sammanhanget
skall också belysas hur de föreslagna åtgärderna skall kunna tillämpas i
praktiken.

Utredaren skall vidare möjligheternaöverväga till interimistisk åter-om
kallelse legitimation bör utsträckas till fler situationer i dag. Utredarenav än
skall analysera de problem sammanhänger med kravet pånoga som
rättssäkerhet för de legitimerade och i det sammanhanget belysaäven
frågan ersättning för ekonomisk skada för det fall interimistiskom en
återkallelse legitimation sedermera visar sig sakna tillräcklig grund.av

Utredaren skall också riksövergripandeöverväga register medettom upp-
gifter disciplinpåföljd och dänned sammanhängande frågor bör inrättas.om
Utredaren skall särskilt belysa de problem sammanhänger med in-som
trånget i den enskildes integritet i förhållande till det allmännas nytta ettav
sådant riksövergripande register. Det skall härvid bl.a. detövervägas

ändamåletnännare eventuellt register skall ha, vilkaett uppgiftersom som
skall ingå och vilken myndighet skall för registret. Det kansom ansvara
finnas intresse från allmänheten allmänt tillgängligt registerett medav mera
vissa uppgifter, å andra sidan kan det från tillsynsmyndighetens sida finnas
önskemål omfattande och därmed känsligt-ett register forom mera mera-
tillsynsändamål. Frågor sekretess för uppgifterna och gallringsfrågorom
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bör också behandlas. Dessutom bör den praktiska användningen av
registeruppgiftema belysas.

Utredaren skall föreslå de förändringar motiverade och utformasom anses
forslag till författningsreglering.

Arbetet skall bedrivas i samråd med bl.a. Socialstyrelsen, Hälso- ochnära
sjukvårdens ansvarsnämnd, Datainspektionen och Hälsodatakommittén.

utredarens arbeteFör gäller kommittédirektiven till alla kommittéer och
särskilda utredare dels offentliga åtaganden dir. l994:23,prövaattom
dels beakta EG-aspekter i utredningsversamheten dir. 1988:43.

Utredningsarbetet skall avslutat den julil 1995.senastvara

Socialdepartementet
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SOCIALDEPARTEMENTET
Utredningen S 1994:10 1995437-10om
förbättrad tillsyn över
hälso- och sjukvårdspersonalen m.m.
KG. Wilow

Sammanställning och utvärdering i utredningensav svaren
enkätundersökning behovet ytterligare former disciplinpåföljdom av av

inom hälso- sjukvårdenochm.m.

Fru nin ar

Syftet med enkäten undersöka vilka åtgärder sjukvårdens ochattvar
tandvårdens huvudmän i egenskap arbetsgivare vidtar i förhållande tillav egen
hälso- och sjukvårdspersonal, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämndsom av

varningHSAN tilldelats för fel eller försummelse i yrkesutövningen.
Utredningen önskade också synpunkter förslagoch dels ytterligareom
former för disciplinpáföljd nuvarande erinranutöver och varning och dels om
andra sanktioner och åtgärder i syfte höja patienternas vidsäkerhetatt
personalens arbete med diagnostik, vard och behandling.

Enkäten tillställdes samtliga 26 huvudmän för landstingens och de

landstingsfria kommunernas hälso och sjukvård inklusive tandvård 16samt
primårkommuner i deras egenskap förav huvudmän kommunal hälso- och
sjukvård. Vidare sändesenkäten till sammanslutningarna Praktikertjänst och

Riksförbundet för enskild vård, vilkas organisation omfattar antalstonett
privatpraktiserande yrkesutövare och huvudmän för enskilda várdinrättningar.

Enkätformuläret missivskxivelseutsändesmed 1995-02-23.dagtecknad be-De

gärda uppgifterna skulle utredningen tillhanda l995vO3-l7.senastvara
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enkätsvarenAllmänt om

delandstingens ochförhuvudmänsamtligabesvaradesEnkäten av
ochlandstingJönköpings länsundantagmedlandstingsfria kommunerna av

besvarade åttaprimärkommunernatillfrågade16dekommun. AvMalmö
Stockholms,Linköpings,Jönköpings,Eskilstuna,nämligen Borås,enkäten,

frånÖrebro inkomVidarekommuner.och svarSundsvalls, Västerås
frånvårdhemenskildaför samthuvudmän59frånPraktikertjänst och
uppgifteromfattarSvarsmaterialeti Tranås.sjukhusRiksförsäkringsverkets

sjukvårdshuvudmån.92sammanlagtfrån

ochlandstingensförhuvudmänfråniindelatsEnkäten har tre svargrupper:
för denhuvudmänsjukvård,ochhälso-landstingsfria kommunernasde

enskildförhuvudmänochsjukvårdenochhälsokommunala
sjukhus iRiksförsäkringsverketsochPraktikertjänstinklusivevårdverksamhet

Tranås.

välförsedan längehuvudmänsjukvårdens enochhälso-allmänna svararDen
omfattande,ochenhetermedvårdorganisationetablerad stora en

i vilkenverksamhet,riskfylldoftaochavanceradteknisktmångfacetterad,
fannsDetbehandlas.olycksfallochsjukdomarkomplicerademycketockså

innehållaskullefrån demsvarsmaterialetanledning förvänta,därför att
hursynpunkter påochuppslaggrundandeerfarenhettidsfler, långbetydligt på

HSANsjukvårdspersonal,ochhälso- avhand sombörinternt ta egenomman
förändringar ibehovetliksom påvarning,i formdisciplinpåföljd avålagts av

hälso- ochenskildafrån densvarsuppgifternaänsanktionssystemet,statligadet
liten delförrelativtsistnämndastår sett avhuvudmän. De ensjukvårdens

få undantagmedvårdverksamhet ärvårdutbudet. Derassamladedet
regeliochpersonalresursermed småenheteri mindre avserorganiserad

specialiteter.medicinskaeller någraendast på någon
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Inte därföroväntat är svarsmaterialet från de privata vårdgivarna generellt sett

i vad svarsuppgifter,tunt måstebygga påavser praktiskasom egna
erfarenheter hur personal, HSAN ålagts disciplinpåföljdav börsom av tas om
hand för förebygga incidenter.att l övrigt emellertid månganya ger av svaren
från dem uttryck för förståelse för problematiken och ambitionen atten
förbättra och komplettera det statliga disciplinära påföljdssystemet inom hälso-
och sjukvården.

deAv åtta primärkommuner besvarat enkäten, har endast Stockholmssom en -
stad uppgivit under den femårsperiodenatt haftsenaste ställningman att ta-
till och vidta åtgärder i anledning personal HSAN tilldelatsattav egen av
varning. I övrigt gäller omdöme fällts beträffande frånsamma som nyss svaren
de privata vårdgivama.

Svarsmaterialet från huvudmännen för landstingens och de landstingsfr a
kommunernas hälso och sjukvård måste betecknas ojämnt. Till viss delsom
kan detta bero på 12 dessahuvudmän valtatt besvara enkäten medattav ett
centralt ifyllt enkätformulär medan de övriga internremiss införskaffatgenom
uppgifter från sina underförvaltningar. l sistnämnda fall har uppgifterna sedan
överlämnats till utredningen, oftast några övergripande kommentarer frånutan
vederbörande huvudman. I några fall vad beträffar uppgifterna frånt.ex.-
landstingen i Stockholms och Värmlands län är svarsmaterialet från-
underförvaltningarna fylligt.mycket vissa fallI har vederbörande huvudmän
ingivit enbart från några enstaka underförvaltningar. För vidsvar att
utvärderingen undvika obalans, beaktas i följandedet uppgifterna från en
huvudmans underförvaltningar inte De har i ställetseparata vägtssom svar.

uttryck för vederbörande huvudmansett uppfattning isamman de olikasom
delfrágoma. de falll huvudman överlämnat från underförvaltningaren svar
med skilda synpunkter i olika frågor, har det varit vanskligt bedöma, vilkenatt
mening är representativ för huvudmannen. I sådanafall har densom
uppfattning, omfattas flertalet underförvaltningama, fått fallasom av av



Bilaga 2200

utslaget.

enkatfrågomautvärdering påav svaren

enskildeför effekt denvarning i regel har påVad NiEpåga att enanser
yrkesutövaren

till denMedverkareffekt alls;alternativ:frågan Ingen attl tregavs
varnadeMedför densköta sitt arbete;sittvarnade ändrar sätt attatt

anmärkning.sitt arbeteframöver sköter utan

tabellframgåralternativ enligt vadfördelar sig dessapåSvaren som av

Tabell

SummaellerIngetAlternativHuvudman
osäkert32l svar

24220 ILandstingmom. I

816 1Primårkommuner

förenskildHuvudmñn
6072 l3 38vårdverksamhet

92204 64 4

tilldetpåpekasskalltabelluppgiñema kommenterasInnan närmare att
vilkasådanaförts ocksåeller osäkert svarkolumnen Inget svar, av

främstgällerframgår. Dettafrågan inte klartuppfattning ivederbörandes
övergripandenågralandsting, lämnafrån vissa attutan egnasomsvaren

underförvaltningarsfåtalinsändaenkätenbesvaratsynpunkter ettattgenom



Bilaga 2 201

ifyllda enkätformulär.

Det övervägande antalet 64 92 alternativ dvs.svar av avser att en- -
meddelad varning medverka till den varnade ändrar sittatt sätt skötaanses att
sitt arbete. Antalet hänför sig till de övrigatvå alternativen iär dettasvar som
sammanhang försumbaranärmast för4 och dessa alternativ. Ingetvart ett av-

eller mycket osäkra hade avgivits 20 huvudmännen.svar svar av av

Man skall emellertid inte övervärdera betydelsen denna fördelningav av
38 de 64 alternativ har avgivits huvudmänsvaren. förav svar, som avser av

enskilda vårdverksamheter. Som påpekats i föregåendedet saknar alla med-
undantag för Pralctikenjänst praktisk erfarenhet personal,av egen som av-
HSAN ålagts varning. Det torde för övrigt just detta förhållandevara som
föranlett inommånga denna huvudmannagrupp frånavstå lämna någotatt att

dennapå enkätfråga.svar

Några de kommentarer, fällts i sammanhanget, förtjänarav som att
Flerauppmärksammas. huvudmän inom såväl den offentliga privatasom-

vårdsektorn framhåller varnings effekt i hög grad knuten tillatt denären-
varnades personlighet och till omständigheterna kring den händelse, som
föranledde varningen, till felet i sig. Det finns de med mycketsamt stortsom
allvar till sig den kritik, varningen innebär,tar vilket leder till ökadsom
noggrannhet i den fortsatta yrkesutövningen och bättre kunskap gällandeom
regler. Detta kan emellertid medföra, påpekas det från några håll, att
sjukvården blir alltför defensiv försiktig.och Andra lätt denpåtar mer
varning, de tilldelats, särskilt vederbörande inte inser eller inte villsom om
inse det fel, han eller hon har begått.som

Det bör också ingen huvudman har uttalat sig principennoteras att mot att
representerad HSAN skall hastaten möjlighet tilldela hälso- ochattav

sjukvårdspersonal disciplinstraff för fel och försummelser begåtts isom



yrkesverksamheten.

femårs-under denanställdaeller Eranågon några senasteFråga Har av
arbetsgivareNi i fallså såsomvarning och harHSANtilldelatsperioden av

förebyggasyftevarnade idendeförhållande tillåtgärder ividtagit attegna
vidtagitNi i fallhar såVilka åtgärderyrkesutövningenfel iytterligare

effekt, dvs.haft avseddfrågaunderåtgärd,sådanHarFråga som avses
fullgjorts sina arbets-sedermeravilken åtgärden avsåg,personal,denatt

tillfredsställandeuppgifter

effektenocharbetsgivarens åtgärderfrågor speglarEftersom dessa två av
behandlasvarandra,sambandmeddärför haråtgärder och näradessa svaren

samtidigt.frågorna härbådapå

deaktuell för någonvaritfrågeställningen intevisaravgivnaDe avattsvaren
isju de åttaheller harenskilda vårdhem. Intedriverhuvudmän avsom

haftsjukvårdhälso ochkommunalförhuvudmännendeltagandeenkäten
försvarsuppgifterna gäller detsammaEnligtfall.erfarenhet sådananågon av

Hallands,sjukvården i Kalmars,ochhälso-för den allmännahuvudmännen
Gotlandslandsting ochlänsNorrbottensVästerbottens ochJämtlands,

kommun.

Övriga landstingmotsv.sjukvårdenhälso- ochallmännaför denhuvudmän
sjukvårdspersonal ålagtsochhälso-103 fall i vilkaredovisar sammanlagt egen

Praktiker-fall och6 sådanastadStocksholmsvarning HSAN. rapporterarav
Örebro flera desslandstinglänstilläggastjänst skall attDet att avuppger

femårsperiodenunder dendisciplinpåföljd attanställda tilldelats senaste men
möjlighetsaknatbesvärande,enkätenstiden för attkortagrund denpå avman,

fall.uppgifter dessalämna närmare om



Bilaga 2 203

tabell 2l det totala antalet varningsfall huvudmannagrupp, fallensanges per
fördelning på olika yrkesgrupper, antal fall i vilka vederbörande huvudman
vidtagit åtgärder i förhållande till den varnade exempel oftapåsamt
förekommande sådanaåtgärder. I tabell till4 denna promemoria lämnas mer
detaljerade uppgifter.

Tabell2

Huvudman Antalvamingsfall Antalfall i HuvudmansÅtgärder
Yrkesgrupp vilkavdb. exempel
1 2 3 4 huvudmanvid-

tagit åt-egna
gärderi för-
hållandetill
denvarnade

Landsting
75 22motsv. 4 2 90 Samtal falletmeddenom
totalt: 103 varnade

Genomgånggällanderutinerav
ändringar+ ev.

Omplacering
Kompletterandeutbildning
Avstängningvisstid

Primär-
kommuner 1 4 0 1 4 Samtal falletmeddenom

totalt: 6 varnade
Ändraderutiner

Huvudmanför
ensk.vard 6 0 0 0 6 Skriftligerinran

totalt: 6 Samtal falletmeddenom
varnade
Missbruksbehandling

Summa 81 26 4 3 100
totalt: 114

Likarel 3Barnmorskor
ÖvrigaSjuksköterskor2 4

frinUppgiñ Praktikertjänst
DäravW 5tandläkare
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redovisade100 114itabell 2 har huvudmännenframgårSåsom avav
åtgärdertill de varnade. Dei förhållandevidtagit åtgärdervarningsfallen egna

hur deexempel påuppgifter torde endast utgöralämnathuvudmännen omsom
ochincidenterförebyggaförbörfrågan hur de tryggapå att nyaagera,omser

tillämpafrågahärvid intedet ärtyder påEnkâtsvarenpatientsäkerheten. att om
vederbörandei ställetföljas. Detrutiner, alltid måstefasta som omsynessom

eftersina reaktionerefterfalleti konkretahuvudman det strävar att anpassa
karaktär ochfeletsdet begångnaförutsättningar,personligavamadesden

föranledde varningen.händelse,övrigt kring denomständigheterna i som

behovinte isällande ärpåpekarhuvudmännenNågra varnatsatt avsomav
tagitsådanai frågagällerDettasärskilda stödåtgärder. t.ex. sompersoner,om
ochSocialstyrelsen eller HSANtillblivit anmäldadeilla vid sigmycket attav

i Dalarnalandstingeterhållit. Enligtvarning de sedermera utserden manav
personliga planet. Idetdenne påvarnade,för den stöttarmentordär somen

i dennesden varnade sätthandledaockså gällafall kan det attdel atten
patienter, och deraspatienternadenne helhetssyn påbibringabemöta att en

personalensmedvetandegöraochsituation i vården ansvar.

vidtagitinte någonhuvudmänvederbörandeharfallende redovisade14I av
flera orsaker,hakantill de vamade. Detta attförhållande t.ex.åtgärd i

huvudmannenmening ellersaknatåtgärdersådanabedömt atthuvudmannen att
visar deti fallet. sällanåtgärder Inteytterligareinte krävts någradetansett att
fortsattavarnade i sinför dentillräckligi sigvarningenövrigt ärsig för attatt

föranlederintearbetsuppgifter på sättsinaskall fullgörayrkesutövning ett som

anmärkning.någon

frågornaÄven huvudmännens påhävdasäkerhet kaninte med att svarom man
harhuvudmän,uppgifterna påallmängiltiga, tyder2 3och attär som

i devarningarpersonalen,disciplinfall bland den atterfarenheter anseregnaav
olika slag.åtgärderindividinriktademedkompletterasflesta fallen bör avegna
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Enkâtsvaren vid handen sådanaåtgärder oftastattger positivt resultat. Attger

varit falletsä i 81 de 100 redovisade varningsfallen framgårav tabell 4 seav
bilagan till denna rapport. l de fallll beträffande vilka någon uppgift inte
lämnats åtgärdemas resultat, visar sig orsaken härtill i fleraom fallenav vara
den den varnade slutat sin tjänstatt eller avflyttat till ort.annan

Förhållandet huvudmännen oftasåatt tycks fallet vidtarsom vara egna
åtgärder i förhållande till Varnad personal kan tecken páettvara att man anser

det ñnns behov flexibeltatt påföljdssystemett detän disciplin-av mer som
påföljdslagen för närvarande erbjuder.

Fråga Anser Ni lagen 1994:954 disciplinpåföljdatt hälso-påom m.m.
och sjukvårdens område bör kompletteras med bestämmelser om
a ytterligare fomter disciplinpåföljd ioch fallså vilkaav
b andra sanktioner eller åtgärder för höja patientsäkerheten och i fallatt så

vilka

Tabell 3 visar hur huvudmännen uppfattar behovet former för disciplinav nya
påföljd delfrága a och andra sanktioner eller åtgärder i syfte höjaatt
patientsåkerheten delfråga b. Endast då vederbörande huvudman lämnat för-
slag eller uttalat klart ja eller nej, har fråganett besvarad.ansetts
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Tabell3

Delfråga DelfrågabHuvudman a
nej eller nej ingetelleringet

osäkertosäkert svarsvar

13 3 8Lnndstingmotsv. 7 ll 6

3Kommuner 3 3 2 4 l

Huvudmän enskilldför
40vårdverksamhet 7 39 9 l l14

15 51l7 28 47 26

InklusivePraktikertjänst

sjukvårdenför allmänna hälso- ochtabellen framgår huvudmännen denAv att
intelandstingmotsv. till övervägande del det behövsnågot attanser

hälften demformer för disciplinpåföljd. drygtytterligare Däremot är av
införa andrapositiva till i disciplinpåföljdslagen bestämmelseratt om

förhuvudmänåtgärder för höja patientsäkerheten. desanktioner och Avatt
sig frågor likasjukvården uttalat i dessaden kommunala hälso- och ärsom

disciplinpåföljd medan flertaletytterligare former förförmånga emot avsom
tredje-finns sanktioner eller åtgärder. Tvådem det behov andraatt avanser

för enskild vårdverksamhet harhuvudmännendelar de i enkäten deltagandeav
delfrågorna.eller alls de bådainte lämnat distinkt pånågot något svarsvar

huvudmänförhållandet flertalet dessatillskrivas detDetta måste att stora av
klar uppfatt-disciplinfall. dem ändå deklareratsaknar erfarenhet Av som enav

former för disciplinpåföljd. lning flesta negativa till ytterligare någotdeär

beträffar inställning till behovetmindre gäller detta också vad derasgrad av
patientsäkerhetshöjandeåtgärder.sanktioner ochandra

huvudmännen ñnnsdet blandSammantagnabör bedömasså att ensvaren
ochdisciplinpåföljd hälso-i påtveksamhet till behovet lagenatt m.m.av om
deför disciplinpåföljdytterligare former årsjukvårdens område införa attmen
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positiva till i lagen bestämmelser andra sanktionsformer elleratt tamer om
åtgärder i syfte höja patientsäkerheten. enkätfrågomaAv på 2att svaren
och 3 framgår dessutom många huvudmännen de nuvarandeatt attav anser,
formerna för disciplinpåföljd erinran och varning i allmänhet fungerar bättre,

de i det enskilda fallet kombinerasnär med åtgärder, huvudmännen självasom
vidtar.

Huvudmannen har förhållandevislämnat förslag till formermånga nya av
disciplinpåföljd och andra sanktioner eller åtgärder. Dessa förslag har tagits in

i förteckningennedanstående angivitsoch där i angelägenhetsordning, dvs. i

fallande skala beroende förslagpå antalet disciplinpåföljd ochom samma
samma sanktion eller åtgärd, huvudmännen avgivit. Inom parentesannan som
efter varje förslag hur avgivit just det förslaget. fallmånga I deanges som
flera huvudmän avgivit förslag förekommer inte sällan olika variantersamma

huvudmanså avstängning från tjänstgöring skallt.ex. att atten anser vara
förenad med indragning lönen under avstängningstiden medanav en annan
huvudman lön ändå skall till den anställde. varianterutgå Sådana harattmenar

i förteckningarna.noterats

Sammanlagt har 12 olika förslag avgivits. ñnns i förteckningen förslag,Det

knappast kan betecknas disciplinpåföljd ändå tagits medsom som en men som
här, eftersom det varit vederbörande huvudmans åsikt.
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Förslagnr.

erfarenkollegal lArbeteunderuppsiktav
medkunskapsprovkombineratVariant:

Disciplinböter7
förskrivningsritten6förbud utövandeinskränkning eller mot avav

nedanståendekommentar6disciplinpålöljdMellanformför se
5Förbud utfärdavissaintygatt

arbetsuppgifter5Förbud utföravissaatt
Löneavdrag3
Avstängning3
Omplacering2
Avsked2

anställningsskyddfrånlagendetmöjligt görabestämmelse görVariant: att avsteg omsom
medkunskapsprov1Kompletterandeutbildningll

Publicering incidentenl12. av

omplaceringdisciplinpåföljd, detill formerVissa förslagen t.ex. omavnyaav
disciplin-införs idearbetsrättsliga åtgärder,egentligenavskedoch är omsom

medförai sin torderättslig prägel, vilketpåföljdslagen får turen annan
ocksåarbetsrättslagstiftning. kantill Detkomplikationer i förhållande noteras,

yrkesbehörigheteninskränkning iinnebärHSAN-beslut, t.ex.att ensom -
disciplin-integällandeenligt ärförskrivningsrätten rättförbud utövaatt en-

påföljd.

detframhåller huvudmänförslagen någrakonkretaangivna attUtöver de ovan
formoch varning,disciplinpåföljd erinranför änbehövs mildare form enen
ligga ikanlindriga fall, sådana sägasför mycketreserveradbör somvarasom

ñnns behovdethuvudmänfel. Sexringaunderkanten att nyenavanserav
mellanliggaenligt vissa dembörpåföljdsform mellannivå. Dennapå av

disciplinpåföljddet finnasförslag börEnligterinran och varning. ett annat en
legitimation.återkallelsemildarevarning änsträngare änär avmensom

underförvaltningar inomfrånsynpunkter tvåhär någraYtterligare kan nämnas
klassaspåföljdssystemetgällandeenligt vilka detlandsting,Värmlands läns

vederbörande uppgiftslämnarefallet förklarardetganska trubbigt. l enasom
fel-terapeutisktdiagnos,missadpåpeka enuppfattningsin med attatt
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alternativ, för Övrigt pressad situation.svår kan påföljden samma ettsom
regelrätt slarv och konsekvent dålig yrkesutövning. Dennemer en mer anser

därför begreppet varning alldeles förär hårtatt ordbruk och dennaett att
påföljd inte bör jämställas med den fär i situationer, där regelrätt slarvman
eller regelrätta missförhållanden kan påvisas. Såvitt kan förstås pekar
uttalandet på behov påföljd, ligger mellanett erinran och varning,av en som
där varningen skall förreserverad slarvfel, upprepade missgreppvara grova
och liknande.

det falletI andra framhåller uppgiftslämnaren det i fallmånga händeratt att ett
till Socialstyrelsen anmält fel, där blir föremål för medicinsk.som en
vetenskaplig utredning, inte leder till någon åtgärd från styrelsens sida, attmen

fel sedermera anmäls till HSAN medför detta. den anmälde,om samma att
bakgrund fakta, nämndenmot kan tilldelas menarvarning. Detta,av samma av

uppgiftslämnaren, bidrar till minska respekten för disciplinpâföljder.att
åläggandeteftersom sådant straff oftadå framstårett resultatav ettsom av

tillfállighetemas spel. En bidragande orsak till urholkningen av
korrigerandedisciplinpáföljdernas effekt det inte finnsär någon centralatt

registrering och ackumulering utdelade varningar och erinringar och detav att
heller inte finns några regler hur många varningar, skall tilldelasom som en

grundligyrkesutövare, innan denne blir underkastad granskning meden
avseende sin fortsatta yrkesverksamhet. Uppgiftslämnaren uppfattningenhar

disciplinpåföljd i de flesta fallen utdelas föratt engångsförseelser. Då
upprepade förseelser beläggs med disciplinpåföljd, bör detta med automatik
föranleda syning vederbörande yrkesutövare, slutaren noggrann av
uppgiftslämnaren. Möjligen denne de formernanuvarande förattmenar
disciplinpáföljd bör bibehållas centralt påföljdsregister böratt ett upprättasmen
och den tilldelats visst antal varningar alltid skallatt granskas medettsom
avseende sin fortsatta yrkesutövning.

Objektivt förefaller de refererade uttalandenasett överdrivna. HSANnu
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beakta samtligaslentrianmässigt ochvarningarinteutdelar säkert utan att

bör ändå beaktasSynpunkternai enskilda fallet,omständigheter det sommen
mellanrelationenuppfattningarflera olikasäkert ettföruttryck två omav --

påföljdens effekt.fel ochpåföljden för dettafel,begånget

general-Idarförslagen harintresseDet kan att att ettnotera enavvara av
iförseelser yrkes-publiceringnämligen förslagetinriktning,preventiv avom

Åtgärden disciplinpåföljd,betecknasdock knappastkanutövningen. som en
till fel i yrkesut-sig skyldiggjortåläggas denstraff kandvs. ett somsom

främstindividrelaterade medi övrigt kanFörslagenövningen. enses som
viktigocksåGeneralpreventionen dockindividualpreventiv inriktning. är en

förbises.oftabestraffningssystemet,disciplinäraingrediens i det som

sanktionerindividinriktadetill andraförslagFörteckningb över

avgivits.sanktionertill sådana16 olika förslagSammanlagt har

Förslagnr.

9erfarenkollegaArbetaunderuppsiktav
HSANellerSocialstyrelsenkolleganskallVariant: utsesav

utbildning8Kompletterande2.
i rnedicinalrittspecialområdet;inomdetVarianter: egna

5arbetsuppgifterellervissaFörbud utföravissatt
skyldiggörahuvudmannenförbudetskallutfärdandetsambandmedVariant:i envaraav

arbetstiderarbetsuppgifterochanställdesdenöversynav
Avstängning34.

lönVarianter:medlön,utan
Omplacering35.
Disciplinböter36.
Löneavdrag27

deslegitimation2Tidsbegrinsad
2förskrivningsritteninskränkning9. av

specialistbehörighetförlust lTidsbegrânsad10. av
uppenbarafel lanmälaförunderlåtenhetspecificeradSanktionejll. att

till deslegitimationlVidgademöjligheter12.
13. Avskedl

deslegitimationlvarningochspecificeradmellanMellanfnrrnej14.
utfärdaintygllnskrânkningi ritten15. att

Föreläggandearbetai l16. teamatt
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Praktiskt samtliga de föreslagna formerna för disciplinpåföljdtaget seav nya
förteckning återkommera. här förslag till andra sanktioner. Huvud-som

olika valmännens átgärdskategori kan bero denpå tyngd den enskildeav
huvudmannen förenavelat sittmed förslag. En disciplinpåföljd torde uppfattas

uttryck för allvarligare kritik än sanktion.som en en annan

c knin förslaöver till ndra ar er

Sammanlagt har 26 olika förslag sådanaåtgärder avgivits.om

Förslagnr.

Bevakning hurden organisationenfungerar8av egna
Varianter:ständigbevakning;återkommandemedicinskrevision;arbetsorganisatoriska
åtgärder;genomgångoch ändring rutinerev. av

2. lncidentrapporteringtill huvudmannen4
Kvalitetssäkring4
Krav4. pådokumenteradeuppgifter skallnyanställas4ompersonersom
Varianter:överrapporteringvidnyanställninghos arbetsgivareinomvården;anställningannan
endast välutbildadeav
SkyldighetförHSAN meddelasinabesluttill vederbörandehuvudmansförvaltningsledningatt
3
Variant:rapporteringtill klinikledninglmotsv.

6. Bedömning denanställdes förlämplighet sittyrke3av
Variant:bedömning denanställdesyrkeskunnandeav

7 Inrättande registerhosSocialstyrelsenöverpersonal, tilldelatsdiscplinpåföljd2av som
SnabbarehandläggninghosHSAN ansvarsärenden2avÖkat9. samarbetemellantillsynsmyndighetenochsjukvardshuvudmännen2

10 Uppföljning det falletenskilda 2av
ll mmelsemedrekommendationtill huvudmännen vidta i förhållandeåtgärder tillattom egna

personal, HSANtilldelatsdisciplinpaföljdegen somavÅliggande12. förklinikledningmotsv. utarbetaåtgärdsprogram1att
13. Skyldighet incidentertill nationelltregisterrapporter l

Återrapporteringsskyldighet14. till SocialstyrelsenochHSAN arbetsgivarnasåtgärderlom
15. Huvudmannenskyldigmedvetandegöradenanställde dennes lom ansvar
16. Planeringssamtall
17. Skyldighetförhuvudmannenochd anställde förasamtal detinträffadeansvarsfalletatt 1omÖkade18. möjligheterförSocialstyrelsenbedrivainspektions-ochuppföljningsverksamhetlatt
19. Kravpåsärskilttillståndinnan teknikerochläkemedeli synnerhet sådanafår ipotenta tasnya

bruk1
20. Skärpning anmälningspliktenlav
21. Förbättradintemutbildningl
22. Förbättraddokumentation1
23. Begränsningantaletvarningartill därefterdeslegitimeringltre,av
24. Höjning sekretessmedvetandethospersonalenlav
25. Införande regler gördetmöjligt lättareavskedaolämpligpersonallattav som
26. SkyldighetOspecificerad informerapersonal1att
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i allmänhethuvudmännen. Dettill ärriktar sigdessa förslagflestaallraDe av
Medåtgärden.eller den andravidta denfall skallförekommandeide enasom

disciplin-ibestämmelserinförasavseddaförslagentanke ärpå attatt som
enskildadenfullgörandettill handspåföljdslagen ligger det nära anta, attatt av

bedömtHSANinträffat ochanledningiförståtgärden blir aktuell ett avav
feletsdet begångnablir beroendeåtgärdvarvid valetansvarsfall, avav

dennaförslagenFlera ârkring fallet.omständigheterkaraktär och övriga avav
15förslagenskilda fallet,uppföljning detförslag ll nr.an, t.ex. avomnr.

dennesanställdedenmedvetandegöraskyldighethuvudmannens att omom
ömsesidigaanställdesoch denhuvudmannens17och förslag omnr.ansvar
varitanställdedenansvarsfall,detsamtalföraskyldighet att somom

varittillrättaföra dentillsyftar sålundaåtgärderinvolverad Dessa att som
detupprepandeförebyggadärmedyrkesutövning ochförsumlig i sin ett av

patientsåkerheten.vis höjainträffade och på så

inriktade påflera direktemellertidåtgärdernade föreslagna ärAv mer
ansvarsfall,samband medintevärden och kräver ettsäkerhet ipatienternas ett

hur denbevakningförslag lgälleraktualiseras.för Detta t.ex. avnr. omatt
förslag 4kvalitetssäkring,3förslagorganisationen fungerar, nr.nr. omegna

ochnyanställasskalluppgifterdokumenteradekrav på sompersoneromom
förefaller tveksamtdokumentation. Detförbättrad22förslag omnr. om

disciplinpåföljdslagen.isin platsåtgärder harbestämmelser sådanaom

mellansamarbeteför behov närmareuttryckförslagAndra ettett avger
förslaggällerDettaocheller HSAN.Socialstyrlesen t.ex.ochhuvudmännen

vederbörandetillsina beslutmeddelaför HSAN5 skyldighet attnr. om
samarbete9 ökatjustförslagförvaltningsledning ochhuvudmans nr. om

sjukvårdshuvudmännen.tillsynsmyndigheten ochmellan
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Sammanfattning

Även enkätsvaren måste betecknas relativt ojämna, vilket huvudsakom som
ligen följd de huvudmannagruppernasår sins emellan olika förutsätt-treen av
ningar för vårdverksamhet, är svarsmaterialet ändå omfattande inne-så och

håller så viktigamånga synpunkter, det bör till god vägledning föratt vara
utredningen i dessarbete.

Det 68är värt 74 % huvudmännenatt notera HSANatt attav anser en av
utdelad varning medför positiva effekter den varnades i fortsätt-sätt att
ningen sköta sitt arbete. Endast 4 4,3 % dem har uppfattningen attav en
varning inte har någon sådaneffekt medan 20 2l,7 % 17 huvudmänvarav-
för enskild vårdverksamhet inte uttalat bestämdnågon mening härom.-

positiva effekternaDe varning i allmänhet bli förstärkta veder-närav en synes
börande huvudman följer varningen med i förhållandeåtgärder tillupp egna
den varnade. Sådanaåtgärder anpassadetill den varnades personliga förutsätt-

feletsningar, det begångna och övriga omständigheter i det enskilda fallet,art
i 90 % 114 redovisadede fallen medförtha den varnade iattuppges ca av

fortsättningen sinaskött arbetsuppgifter ldanderfritt.

De lämnats beträffande behovet former för disciplinpåföljdsvar som av nya
och andra sanktioner eller åtgärder för höja patientsäkerheten ingetatt ger en-
tydigt besked sig i den eller andra riktningen. Det inte obetydligavare ena an-
talet förslag till komplettering disciplinpåföljdslagens sanktionsbestämmelserav
liksom dessaförslag i sig tyder emellertid det nuvarande påföljds-att

bör förändras detså för individanpassadesystemet att utrymmeger mer
incidentförebyggande åtgärder.

Enligt uppdrag

Kay Wilow
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