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Sammanfattning

uppdragKommitténs

samladuppgift varit översynfrämsta harKommitténs göraatt aven
bakgrundochbehörighetlegitimation ochförprinciperna mot av
behörighets-ochlegitimationi frågaförslag bl.a.lämnaöversynen om

ochsjukvårdenochinom hälso-olika yrkesgrupperförföreskrifter
Översynen kvacksal-omfattat den s.k.harområden.närliggande även

verilagen.
detbilaga harbetänkandetfogas tilldirektivenEnligt somsom

fästautredningsarbetetunderuppgiftkommitténsvaritockså att
EU,närmande tilldels Sverigeskonsekvensernavikt vidsärskild av

skettvårdutbildningarvissaavregleringdendels genomsomav
verksam-privattillmöjligheternadels de ökadeochhögskolereformen

sjukvår-hälso- ochinomolika yrkesgruppersig förhet, öppnarsom
den.

frågorandrastudera flerauppgifthaft ihar därutöverKommittén att
frågorbehörighetsregleringen. Dessafrämstanknytning tillmed

särskilda rubriker.nedan underkommenteras

regleringarNuvarande

ifinnsSverigeisjukvårdenochför hälso-grundläggande målenDe
sjukvårdenochhälso-bl.a.sjukvårdslagen. Därochhälso- attanges

Med godgod vård.påuppfyller kravendensåskall bedrivas att en
tillgodosekvalitet ochgodskallvårdenbl.avård att vara avmenas

behandlingen.ochi vårdentrygghetbehovpatientens av
olika kravsamhälletvård ställergodmåletuppnåFör att om en

sjukvårdensochpå hälso-såväl kravgällerDetsjukvården.ochhälso-
ochhälso-verksamhetdessutformningochorganisation som--

använderändamåldettaFörkompetens.sjukvårdspersonalens
styrmedel.flerasamhället

ochhälso-offentligadenförutsättning förgrundläggandeEn att
hargivetvis denvårdgoderbjuda är attskall kunnasjukvården enen

ochhälso-Huvuddelenarbeta inom.ekonomisktillräcklig att avram
detfinansierasregi ochoffentligisker i dagi Sverigesjukvården av
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allmänna, främst den landstingskommunala beskattningen.genom
Utöver dessa direkta ekonomiska styrmedel samhället emellertidger
också ekonomiskt stöd på andra för uppnå målen.sätt Det gälleratt

finansiering utbildning hälso-t.ex. och sjukvårdsperso-genom av av
nal, forskning och olika former myndighetsverksamhet.av

Lagstiftning viktigtär styrmedel. Lagstiftningenett annat används
på flera Målen för hälso-sätt. och sjukvården nämntsanges som nyss
i hälso- och sjukvårdslagen. Såväl utbildningen personal inomav
hälso- och sjukvården rätten olika yrkenutöva harattsom som
anknytning till vården regleras på olika lagstiftning.sätt genom

Med god vård bl.a. vården skallattmenas som nyss angavs vara av
god kvalitet och tillgodose patientens behov trygghet i vården ochav
behandlingen. Med det vården skall hålla god personellattmenas en
och materiell standard, med andra ord, bedrivas personal medav en
adekvat utbildning och med behövlig teknisk utrustning i ändamålsen-
liga lokaler. För uppnå detta mål ställer samhället bl.a. vissa kravatt
på hälso- och sjukvårdspersonalens utbildning. Samhället såledesanger
de övergripande målen för utbildningarna i bl.a. högskolelagen.
Samhället därutöver också förutsättningarna för anställning inomanger

Ävenvissa yrken inom den offentliga hälso- och sjukvården. detta
styrmedel regleras författningsform.i

Utöver dessa krav på själva utbildningen och förutsättningarna för
anställning inom den offentliga vården har samhället i lagstiftning

vilka åligganden åvilar personalen vilkaangett disciplinpå-samtsom
följder kan meddelas personalen bryter sina åligganden,som motom
Detta sker i åliggandelagen och disciplinpc°zf0"ljdslagen. Kontroll av
personalens kompetens och arbete sker självfallet också i stor
utsträckning arbetsgivarnas försorg.genom

Från den januari1 1997 gäller tillsynslag 1996:786 meden ny
enhetliga bestämmelser för tillsynen såväl offentligöver enskildsom
hälso- och sjukvård. Tillsynen verksamhetenöver sker främst genom
Socialstyrelsen.

Etableringsrätten inom privat verksamhet i viss mån begränsadär
olika regleringar. Det gäller i första hand för läkare, tandläkaregenom

och sjukgymnaster.
I syfte viss kunskapsnivå och sådana personligaatt garantera en

egenskaper hos yrkesutövaren denne förtjänt allmänhetensäratt av
och myndigheternas förtroende har samhället, angivenutöver nyss
lagstiftning, särskilt reglerat behörigheten yrken inom hälso-utövaatt
och sjukvården. Denna reglering sker främst i behörighetslagen.

Det viktigaste kompetensbeviset inom hålso- och sjukvården är
legitimationen. förhållandetDet legitimationen vid behov kan drasatt
in har i detta sammanhang central betydelse. Dessutom fylleren
legitimationen väsentligt informationsbehov delsett gentemot
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olika"varudeklaration"lättfattligbehöverallmänheten, avensom
kommunalastatliga ochdelskvalifikationer,yrkesutövares gentemot

frågaiyrkesutövarnalitakunnamåste t.ex.myndigheter omsom
försjukvårdshuvudmännendels attochintygoch gentemotrecept
yrket.olämpliga försigvisaranställsundvika att varasompersoner

yrkesutövaresådanaiförbehålls dagLegitimation somavgrupper
särskiltocharbetsuppgifterkvalificeradeyrkesfunktion med etthar en

förhållandetvården. Detsäkerhet i attpatienternasför enansvar
tilldirektsigvänderutsträckningoväsentligi inteyrkesgrupp

särskildtillmätsyrkesutövare,friaegenskapiallmänheten t.ex. av
meddelaiakttagitsrestriktivitetocksåHittills har attbetydelse.

anställdayrkesutövareflertalet ärdärför yrkesgrupperlegitimation av
vårdgivarna.offentligade

yrkesgrupper ensamrättlegitimeradehar vissalegitimationenUtöver
förut-Enyrkestitlar.skydd försärskiltvissa falloch iyrkettill ett

ochtillsynsamhälletsunderståskallyrkesutövareförsättning att en
ochhälso-eller honhan ärdisciplinpåföljder äråläggaskunna att

dessabiträderdeLegitimerade yrkesutövare,sjukvårdspersonal. som
sjukvårdenochhälso-offentligadenpersonal inomyrkesutövare samt

begrepp.dettafrämstomfattas av
ochhälso-begreppetomfattasinteyrkesutövareFör avsom
ochhälso-ersättning utövarändåsjukvårdspersonal motmen som

vissabehandlaförbudbl.a.finnsverksamhetsjukvårdande mot att
kvacksalveri-ibehandlingsmetodervissaanvändaochsjukdomar att

lagen.

Utbildningsfrågor

välutbildadfungeraintesjukvård kanochhälso- utanmodernEn en
arbetsuppgiftersinautförpersonalkompetentövrigtoch i som

därförUtbildningsfrâgorna haromsorgsfullt. storochsakkunnigt
ochför hälso-behörighetsreglerutformningenvidbetydelse av

arbets-friadenOmområden.närliggandeandraochsjukvården
yrkesutövaresvenskaförrealitetbliskallEUinommarknaden en

uppfyllaochkonkurrenskraftigautbildningarsvenskaocksåmåste vara
EG-direktiv.i bl.a.ställskravde som

sjukvårdenochhälso-inomde yrkesgruppergenomgång somEn av
utbildningarnaaktuelladevisatsektorsdirektiv hari EG:sregleras att

direktiven.föreskrivs ilängddenhar somnumera
angående defrågorvissabeaktaingåttharuppdragkommitténsI att

konstateraKommittén har kunnatvårdutbildningarna.medellångas.k.
år.tillhuvudsakiförlängts, treutbildningardessaatt numera

utbild-dessaförlängningarytterligareföreslår ingaKommittén av

ningar.
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Den högskolereform genomfördes den juli1 1993 innebär bl.a.som
utbildningsanstalternaatt bestämmer innehållet i månganumera ut-

bildningar tidigare reglerades centralt. Till kommitténsom har
framförts regleringavsaknaden samladatt utbildningen iav en av en
del fall haft vissa negativa konsekvenser. Genom det inte finnsatt
någon central reglering med minimikrav eller riktlinjer för hur en
utbildning skall kan utbildningslängdut och -standard iblandse
komma variera på otillfredsställandeatt ett Det finnssätt. inte heller
någon garanti för utbildning huvudatt över kommer finnasen taget att
kvar. Både arbetsgivare och patienter får svårigheter vilkenavgöraatt
kompetens yrkesutövare besitter.en

Samtidigt kan variationer inom utbildningsväsendet godo.vara av
Den snabba och ständigt pågående utvecklingen inom sjukvården
skapar behov utbildningar och förändringar i befintligaav nya
utbildningar. Utbildningsanstalterna måste i viss mån kunna anpassa
sig till efterfrågan. Detta hindrar inte det i många sammanhangatt
bl.a. med hänsyn till patientsäkerheten sig angeläget med visster en
samordning de mål eller minimikrav bör gälla förav som ut-en
bildning.

När yrkesgrupp kommit omfattas legitimationsbestämmel-en att av
har detta, med undantag för ochserna kiropraktorer,naprapater

föranlett reglering utbildningen. Om det problemeten av stora ur
kompetens- och behörighetssynpunkt inom yrkesområdeett är
avsaknaden reglerad utbildning det enligtär kommitténsav en
uppfattning inte rimligt omvägen legitimationatt förom atten
komma till medrätta problemet. I stället det sig naturligt iter att
första hand överväga reglering den ifrågavarande utbildningen.en av

Kommittén föreslår utbildningarna för audionomer,att biomedicin-
ska analytiker, dietister, ortopedingenjörer och sjukhusfysiker regleras

införandet yrkesexamina i högskoleförordningen.genom av nya
Utöver goda kunskaper inom relevanta ämnesområden detär också

betydelse yrkesutövare inomstor hälso-att och sjukvårdenav besitter
sådana egenskaper de kan lämpliga för sittatt yrke. Kommitténanses
lämnar inga förslag till förändringar beträffande prövningen denav
personliga lämpligheten, betonar starkt vikten sådanmen attav en
prövning kommer till stånd i så tidigt skede möjligt.ett som

Särskilt sjukskäterskeutbildningenom

Den tidigare sjuksköterskeutbildningen innebar de studerande valdeatt
särskild inriktning/specialitet redan under grundutbildningen.en

Dessutom Årfanns vidareutbildningar centralt reglerade.som var
1993 infördes sjuksköterskeutbildning innebar harmoni-en ny som en
sering med de direktiv för sjuksköterskor finns inom EU. Densom
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generalistutbildning i allmän ochutbildningen treårig hälso-är ennya
specialisering således inte längre undersjukvård. Någon sker

finns medgrundutbildningen. vidareutbildningar saknar,De som
barnmorskeutbildningen, central reglering. Varjeundantag av

vidareutbildningarnas längddärmed självutbildningsanstalt bestämmer
innehåll.och

iandel antalet sjukskötersketjänster landetmycketEn stor upp-av
sjuksköterskor. Specialiserat kunnanderätthålls vidareutbildade ärav

förutsättning föroch sjukvårdsarbetet ochnödvändighet i hälso- enen
angeläget sjuk-höjning vårdkvalitén. såledesfortsatt Det är attav

vidareutbildningar ochfår tillgång till erforderligasköterskorna att
god kvalitet.dessa är av

utfärdat allmänna råd med kompetenskravSocialstyrelsen har nya
sjukvårdentjänstgöring sjuksköterska och barmnorska. Inomför som

för de generalist-vad kommittén erfaritfinns enligt stor attoro nyaen
för tjänstgöringskall ha erforderlig kompetenssjuksköterskorna inte

Kommittén har ocksåspecialiteter inom sjukvården.särskildainom
rådfastare reglering allmännadet erfordrasuppfattningen änatt en

kompetens hos framtidensför högfrån Socialstyrelsen garanteraatt en
sjuksköterskor.

grundutbildningen börförlängdaKommittén denatt nyaanser
specialistområden.samtliga centrala Förinnehålla grund inom atten

vidareutbildningarframtiden kommer finnasdet i attattgarantera av
områden bör enligtoch längd inom centralaerforderlig kvalitet

för sjuksköterskoruppfattning vissa vidareutbildningarkommitténs
vidareutbildningar/specialite-Kommittén föreslår nio olikaregleras. att

genomgått regleradregleras. sjuksköterskorskall Deter ensom
sin yrkesbe-tillägg tillvidareutbildning bör rätt göra ettattges

Även yrkesbeteckningen legitimeradteckning. tillägget bör, liksom
skyddat.sjuksköterska, vara

erhålla särskildfortsättningsvis kunnabörBarnmorskorna även
legitimation barnmorska.som

direktutbildningföreslås treårigröntgensjuksköterskornaFör somen
röntgensjuksköterska.till legitimationleder som

yrkesfrihetennärings- ochGrundlagsskydd av

grund-denkonsekvensernadirektivkommitténsI att av nyaanges
inkorpore-yrkesfrihetenför närings- ochlagsregeln till skydd samt

rättigheterna i svenskmänskligaEuropakonventionen för deringen av
inom hälso- ochbehörighetenförlagstiftning bör genomlysas närmare

sjukvården m.m.
hälso- ochbehörighetsregleringar inomKommittén konstaterar att

vissa yrkenmöjligheternabegränsningar isjukvården medför utövaatt



18 Sammanfattning SOU 1996: 138

och därigenom begränsningarutgör i närings- och yrkesfriheten.
Enligt den grundlagsbestämmelsen får inskränkningar igörasnya
närings- och yrkesfriheten endast för tillgodose angelägna allmännaatt
intressen och aldrig i syfte enbart ekonomiskt vissaatt gynna personer
eller företag.

Motivet för införa begränsningar i närings- ochatt yrkesfriheten
inom hälso- och sjukvården har främst varit skydda patienternasatt
säkerhet i vården. Detta skydd har hittills angelägetansetts ettvara
allmänt intresse. Införandet den grundlagsregeln inte tänktärav nya

ändra det förhållandet och regeln hindraratt inte införandet sådanaav
begränsningar.

Kommittén konstaterar vidare gällande norrngivningsregler skallatt
tillämpas på denäven grundlagsregeln. Till följd härav skallnya
begränsningar i närings- och yrkesfriheten huvudregel meddelassom

lag såväl regering förvaltningsmyndighet hargenom men som
möjlighet meddela föreskrifter på området i den omfattningatt som
riksdagen i lag.anger

Inkorporeringen Europakonventionen i svensk lagstiftning berörav
bl.a. frågor till domstolsprövning.rätten Kommittén konstaterarom

enligt svensk lagstiftning finns möjlighet tillatt domstolsprövning
såväl det gäller fråganär erhålla legitimation ellerattom annan
behörighet vid återkallelse sådan behörighet.som av

Framtida behörighetsreglering

Den nuvarande behörighetsregleringen används främst för uppnåatt
de samhälleliga målen hälso- och sjukvården skall godattom vara av
kvalitet och tillgodose patientens behov trygghet i vården ochav
behandlingen dvs. för upprätthålla hög patientsäkerhet.att en

Kommittén konstaterar det inte finns några sakliga skäl frångåatt att
de principer dagens behörighetsreglering bygger på. Det innebärsom

de nuvarande bedömningsgrunderna i huvudsak bör finnasatt kvar.
Kommittén dessutom eftersom patientensattanser omsorgen om
säkerhet i vården det grundläggandeutgör skälet för behörighets-en
reglering måste varje förändring eller utvidgning bestämmelsernaav
ha patientens berättigade krav säkerhet ledstjärna. Samtidigtsom
understryker kommittén behörighetsreglering endastatt är ett
styrmedel eller instrument förfogar för kontrolleraöverstaten attsom

yrkesutövare inom hälso- och sjukvården har den nödvändigaatt
kompetens behövs för upprätthålla hög patientsäkerhet.attsom en
Kompetenskontroll under utbildningen och återkommande kontroller
och kvalitetssäkring arbetsgivaren exempel pä andra viktigaärav
instrument.
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fleraår har skettockså det underKommittén konstaterar att senare
sjukvården. gällerDetberör hälso- ochförändringarviktiga som

organisa-högskolan,vårdutbildningar inomregleringen vissa nyaavav
etableringökadoffentliga vården,inom dentionsformer aven
medlemskap iSverigesvårdeninom den privatayrkesgrupper samt

tillsynslagstift-samladinförandetHärtill kommerEU. av en ny mer
tydlig ochomständigheterna ökar behovetning. De ut-enavnya

skälen förgjortoch har dessutombehörighetsregleringvecklad attatt
på offentligavseende skiljaväsentligtbehörighetsregleringen i någoti

betydelse.minskat ivårdpersonal haranställdoch privat
precisera ochkommittén försöktharutgångspunktMed detta som

få omfattasskallför yrkebör krävasutveckla vad att ett enavsom
vid bedöm-kriterier börlegitimation. Desärskild väga tyngstsom

innehåll,yrkesrollenskategorier;delat in ikommitténningen har tre
Frågan yrkes-förhållanden.internationellautbildningsnivå och om

självständigheten i yrkes-bl.a. bredden ochinnehåll gällerrollens
felbehandling.risknivån vidochdirekta patientansvaretdetrollen,

omfattasyrkeskategorier skallföreslår fyraKommittén att avnya
receptarier farmaceu-Apotekare ochlegitimatibestämmelserna om on:

receptari-Apotekare ochsjukhusfysiker.ocharbetsterapeuterter samt
ställetlegitimationen itill yrketföreslås erhålla ensamrätt genomer

kommittén,föreslårexamensbeviset. Härutöverför i dag genomsom
särskilderhållakanröntgensjuksköterskortidigare angetts, att ensom

legitimation.
kommittén deföreslårtill legitimationenkomplement attSom ett

sambandockså ilegitimationerhållai dag kanyrkesgrupper som
Kommittényrkestiteln.skydd förhuvudregel fårdärmed ett ansersom

deförbehållasnärvarande skallföryrkestiteln inteförskyddetatt som
psykoterapeuterpsykologer,barnmorskor, läkare,fem yrkesgrupperna

möjligtdetmedförordningen ärnuvarandetandläkare. Den attoch att
utbildninghasjukgymnastsjuksköterska ellerkalla sig attutant.ex.
yrkestitelkombinerar dennainteför baralegitimation yrketeller man

allmänheten/-påståmed foglegitimerad. kanManuttrycketmed att
ellersjukgymnastyrkestitelnharutgår från denpatienterna att som

så i verklighetenlegitimation för yrket. Attockså harsjuksköterska
uppfattastorde kunnafalletbehövermed nödvändighetinte somvara

lagstiftningen.ibristen
de yrkesgruppersåledesuppfattning börkommitténsEnligt som

huvudregel ha ensamrättocksålegitimationsreglernaomfattas somav
legitimerad ibeteckningenskydd förinte enbartyrkestiteln ochtill
generelltskulleregleringsådanyrkestiteln. Enmed settkombination

enhetligarebehörighetsregleringenochpatientsäkerhetenstärka göra
tydligare.och
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Kommittén legitimerade kiropraktorer,att ochanser naprapater
optiker tills vidare bör undantas från detta titelskydd. På sikt bör dock
samtliga yrken legitimationsgrundandeär också ha skyddad yrkes-som
titel.

Bland de yrken enligt kommitténs förslag inte kommersom att
omfattas legitimationsbestämmelserna finns yrkesverksamheterav som
i och för sig innebär risker från patientsynpunkt och där yrkesutövaren
har eller mindre självständig yrkesroll. I många fall verkaren mer
yrkesutövarna också utanför den offentliga hälso- och sjukvården.

Kommittén har med anledning härav diskuterat tre system som
komplement till bestämmelserna legitimation och därvid valtom att
föreslå reglering i form särskilt skyddade yrkestitlar.en av

Rätten till sådan skyddad yrkestitel knyts inte till legitimationenen
till visst eller kompetensbevis.utan ett Regleringen innebärexamens-

inte någon exklusiv rätt yrket. Yrkesutövareutöva med skyddadatt
yrkestitel räknas hälso- och sjukvårdspersonal de i sinnärsom
verksamhet inom hälso- och sjukvården använder den skyddade
yrkestiteln och står därmed under samhällets tillsyn.

Kommittén föreslår audionomer, biomedicinska analytiker,att
dietister och ortopedingenjörer skall omfattas denna reglering medav

Ävenskyddade yrkestitlar. specialistsjuksköterskor föreslås, genom en
särskild bestämmelse, få skyddad yrkestitel. Detta skydd yrkestit-av
lar bör, på gällersätt för de i dag skyddade yrkestitlarna,samma som
endast gälla hälso- och sjukvårdens område. Det torde enligt
kommitténs mening föra för långt införa förbud för ickeatt ett
behöriga använda skyddade yrkestitlaratt andra samhällsom-även
råden.

Kommittén föreslår härutöver utvidgning begreppet hälso- ochen av
sjukvårdspersonal så yrkesutövaresätt fastställdäven medatt
vårdutbildning i fall bedriver vård, behandling ellerannatsom
undersökning patienter skall omfattas detta begrepp. Härigenomav av
torde samtliga skolmedicinska yrkesutövare något avgörandesom

kan påverkasätt patientsäkerheten komma omfattas begreppetatt av
hälso- och sjukvårdspersonal och därigenom ställas under samhällets
tillsyn.

Kommittén den verksamhet med ackreditering och certifieringser
håller framväxa viktigt komplement tillattsom ett statenssom

tillsyn. finnsDet också skäl utreda frågan obligatorisktatt ettom
certifieringsförfarande för vissa personalkategorier inom hälso- och
sjukvården. Därvid måste bl.a. rättssäkerhetsaspekterna analyseras.
Vidare bör klarläggas hur med ackreditering och certifieringsystemet
fungerar i skala. Kommitténstörre det angeläget dessaäratt attanser
frågor får allsidig belysning så kan utvecklassnarast atten systemet
och få spridning.störreen
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reglernadetankemed attdet, bl.a.Kommittén omatt nyaanser
vidläkaretillhuvudregel inte lämnasläkarvårdsersättning somensom
intef.n.receptregister,förslagetfyllt 65 år ochharvårdtillfället om

fastbestämmelser övreinförabehovuttalatnågotfinns att om enav
restriktionerandraelleryrkesutövarelegitimeradeföråldersgräns av

sjukvården.ochhälso-inomverksamhetlegitimeradeäldre personers

Kiropraktorer,behandlingsmetoderManuella -
och osteopaternaprapater

erhållakunnatutbildningsärskildmedkiropraktorer1989 harSedan
förgodkäntshittillsutbildning harsvenski Sverige. Ingenlegitimation

utomlands.utbildatslegitimation harerhållitdelegitimation, utan som
iKiropraktorhögskolanSkandinaviskavidutbildadeKiropraktorer

Regeringenlegitimation.önskemålframställtStockholm har om
kiropraktorut-hurjämföraSocialstyrelsen1996majiuppdrog att

längdbeträffandeKiropraktorhögskolanSkandinaviskavidbildningen
vidanordnaskiropraktorutbildningtill denförhållerinnehålloch som

svenskut-legitimation förFrågani Damnark.universitetOdense om
anstå tilluppfattning,kommitténsenligtbör,kiropraktorerbildade

SkandinaviskautvärderingjämförandeSocialstyrelsensdess av
avslutad.Kiropraktorhögskolan är

denanvänds inombehandlingsformManipulation är somen
formervissaframkommit kanvadEnligtmedicinen. avmanuella som
utförsdenriskerallvarligainnebäramanipulationsbehandling avom

talarriskerDessakunskaper.erforderligabesitterintesompersoner
medkringgärdasbörmanipulationsbehandlingförkommitténenligt att

restriktioner.ytterligare
ochkiropraktorernasbetydelsen naprapaternasochOmfattningen av

regleringenhetligbörför övervägatalarverksamhet att meraenman
därförföreslårKommittén attbehandlingsmetoderna.manuelladeav

inledsbehandlingsmetodernamanuelladeutredningsärskild omen
snarast.

legitimation.erhållamöjlighetår 1994fick attNaprapaterna
påavvaktanianledningfinnsintedet att enKommittén attanser
någrabehandlingsmetoderna göramanuelladeutredningnärmare av

förbehörighetsregleringen naprapater.iändringar
behörighetsreglering.särskildnågoninteomfattasOsteopaterna av

berörförslaginga osteopaterna.Kommittén lämnar som
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Psykologer och psykoterapeuter

Psykologer

Kommittén har tagit del flertal skrivelser och förslagett rörav som
psykologers utbildning, kompetens och rättsliga behörighet. Det gäller
bl.a. önskemål för psykologerensamrätt yrket.utövaattom

Kommittén psykologisk och psykoterapeutisk verksamhetattanser
bedrivs erforderlig kompetens kan innebärautansom av personer

risker för patienterna. Det kan därför finnas skäl förbehålla hälso-att
och sjukvårdspersonal behandlarätten allvarliga psykotiskaatt stör-
ningar. Utformningen sådan bestämmelse kräver emellertidav en
ytterligare utredning, bl.a. för förbudsområdetavgränsaatt ett
rimligt Någon sådansätt. ytterligare utredning har det inte funnits

för inom för kommitténs arbete. Av dennautrymme anledningramen
lämnar kommittén inte något förslag inskränker bedrivarätten attsom
psykologisk eller psykoterapeutisk verksamhet. Dock kan i detta
sammanhang erinras kommitténs förslag förbud för yrkes-om om

inte hälso- och sjukvårdspersonalutövare är behandla barnattsom
år.under 15

Till kommittén har också framförts önskemål rättsligom en
reglering psykologernas specialistkompetens. En sådan regleringav
kan ha fördelenden patienterna får bättre upplysning yrkes-att en om

utbildning/kompetensutövarens och den kan därmed underlätta för den
enskilde finna den specialitet söks. Kommittén emellertidatt som anser

det f.n. inte finns något uttalat behov från sidaatt ävenstatens att
reglera vidareutbildningar psykologer. Redan den nuvarandeav ut-
bildningen ligger till grund för legitimationen omfattande ochärsom

hög kvalitet. För patienternas del torde det tillräckligtav attvara
samhället garanti för den kompetens erhållsger en som genom
grundutbildning jämte praktisk tjänstgöring.

När det gäller frågan legitimerade psykologers verksamhetom
utanför den egentliga hälso- och sjukvårdens organisation anser
kommittén rättsläget bör tolkas på så legitimerade psykolo-sättatt att

alltid räknas hälso- och sjukvårdspersonal ståroch underger som
samhällets tillsyn i den mån deras yrkesutövning innebär deatt
undersöker, vårdar eller behandlar andra människor. Detta oberoende

hur verksamheten organiserad.ärav

Psykoterapeuter

Legitimation psykoterapeut får meddelas den avlagt den isom som
högskoleförordningen reglerade psykoterapeutexamen eller den som
visar han på förvärvatsätt motsvarande kompetens.att När detannat
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i dagdettill psykoterapeutexamen ärinte lederutbildningargäller som
inriktningar inomvilkaställning tillSocialstyrelsenpraktikeni tarsom

legitimation.grund förtillkan liggapsykoterapin som
psykoterapin inteinominriktningartvå olikaförRepresentanter som

Socialstyrelsenskritikframförtlegitimation harför motgodkänts
gällerDetpsykoterapeuter.legitimeringfrågorhandläggning avomav

gestaltterapi.ochtransaktionsanalysinriktningarna
sådangenomföramöjlighethaft någoninteKommittén har att en

inriktningarnabedömakunnaförkrävsutredning att omsom
förgrundligga tillgestaltterapi bör kunnaochtransaktionsanalys

visatemellertidharFörhållandenapsykoterapeut. attlegitimation som
utbildningarlin-för vilkareglernaskärpabehovfinnsdet attett av

statliga psykoterapeutexa-denskall bedömasriktningar motsvarasom
men. . psykoterapeututbild-svenskagällerdetKommittén närattanser

godkäntsutbildningarochhögskoleutbildningarendastbörningar som
ledaexamina kunnavissautfärdatillståndlagenstödmed attomav

psykoterapeut.legitimationtill som

ochhälso-vissavidtaiBegränsningar rätten att

åtgärdersjukvårdande

direktivenenligt översyninnefattaruppdragKommitténs aven
Alternativmedicinkommitténkvacksalverilagen.ibestämmelserna

frånHuvudbetänkande1989:60SOUbetänkandei sittlämnade
alternativmedicinsktill lagförslagalternativmedicinkommittén ett om

kvacksalve-gällandedentänkt ersättaLagenverksamhet attvarm.m.
fastatagitkommittén harochremissbehandlatsharFörslagetrilagen.

förslaget.kritikendel motaven
grundläggandedenpatientsäkerheten ut-anförtstidigare ärSom

väsentligEnställningstaganden.kommitténsförgångspunkten annan
välja be-frihetenskildesdensammanhang atti detta ärutgångspunkt

måstefrihet vägasbehandlingsmetod. Denna motochhandlingsform
säkerhet ienskildesdenskydd förupprätthållaintresset gottettatt

vården.
metoderochbehandlingsformeralternativas.k.mångatillAttityden

de yrkesgrupperFleradecennierna.under deförändratshar senaste av
kvacksalveri fallerräknadestidigarebehandlingsmetoderoch somsom

behörighetslagstiftningensinom ram.numera
användaskommitkvacksalveri harUttrycket att samman-som en

kvacksalveri-omfattasverksamheterbenämningfattande avsom
ochfå oklarkommitkvacksalveribegreppet attSamtidigt harlagen. en

gäller deyrkesgruppervissaBeträffande attinnebörd.tvetydignågot
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i några sammanhang, exempelvis de verksammanär vidär sjukhus,ett
betecknaär hälso- och sjukvårdspersonal,att medan densom

verksamhet de bedriver i privat regi utanför sjukhuset räknassom som
kvacksalveri såvida de inte biträder legitimerad personal. I detta
sammanhang bör därför kommitténnämnas under rubrikenatt ovan
Framtida behörighetsreglering föreslår omfattningen begreppetatt av
hälso- och sjukvårdspersonal utvidgas. Genom förslaget torde
huvuddelen dessa yrkesgrupper bli hälso- och sjukvårdspersonalav

deäven verksammanär iär privat regi.
Enligt kommitténs uppfattning skulle samtidigt det klarvara en

fördel i lagstiftningen kunde åstadkomma enhetligom man en mera
yrkesgrupper och behandlingsmetoder. Man måste också hållasyn

i minnet kvacksalverilagen 35 åratt är än gammal och speglarmer
femtiotalets Sammanfattningsvissynsätt. kommittén kvacksal-attanser
verilagen i sin nuvarande utformning har spelat sin roll. Istället börut
de begränsningar i utövandet hälso- och sjukvårdande yrkesverk-av
samhet i vid mening nödvändigaär för patientsäkerheten kunnasom

i reformerad behörighetslagstiftning.rymmas en
Kommitténs förslag innebär i huvudsak följande förändringar:
Gränsen för behandling barn höjs från 8 år till år.15av
Förbudet lämna skriftliga råd föregåendemot att personligutan

undersökning bort.tas
Ett förbud tillhandahålla optiska synhjälpmedel tillmot att barn

under åtta år föregående anvisning läkare införs.utan av

Ny lag yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-om

vårdens område

I kommitténs uppdrag har främst ingått behörighetslagenöveratt se
och kvacksalverilagen. Vårt arbete har berört åliggandelagenäven och
disciplinpåföljdslagen.

Enligt kommitténs mening talar flera omständigheter för att en
bättre samordning dessa fyra lagar bör ske. Det såledesär bristav en

det i fyra olika lagar regleras vilka åliggandenatt åvilar hälso-som
fåroch sjukvårdspersonal, får eller inte utföra vissa hälso-vem som

och sjukvårdande åtgärder, har till viss behörigheträtt ellervem som
legitimation och vilka disciplinpåföljder eller andra åtgärder kansom
tillgripas olika yrkesutövare inom hälso- och sjukvården.mot

Såväl patienterna, de enskilda yrkesutövarna, arbetsgivare som
myndigheter torde enligt kommitténs mening ha intresse attav
lagstiftningen klar ochär överskådlig. Kommittén därför detattanser
skulle befrämja överblickbarheten inom detta rättsområde reglerom
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direkt berör yrkesverksamheten hälso- sjukvårdensoch områdesom
samlades i lag.en

Kommittén föreslår därför de nämnda lagarna sammanförs iatt nu
lag yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.omen

Kommittén pekar också möjligheten sammanföra dennaatt nya
lag hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, den till-samt nya
synslagen och övrig lagstiftning direkt berör hälso- och sjukvår-som
den i särskild hälso- och sjukvårdsbalk.en

Behörighetsfrågor inom socialtjänsten

kommitténs direktiv framgårAv legitimation hittills inte haratt
förekommit inom socialtjänsten. Förslag har emellertid framförts om
detta för bl.a kuratorer och socionomer. Syftet har varit tillförsäkraatt
allmänheten god professionelloch handläggning inom socialtjän-en

Övervägandena beträffande behovet rättslig förregleringsten. av en
dessa och närliggande yrken bör enligt uttalanden i våra direktiv utgå
från principer föreslås gälla för reglering yrkensamma som en av
inom hälso- och sjukvården. Kommittén har därför haft till uppgift att

dessa hälso- och sjukvården närliggande områden.även se
finns enligt kommitténsDet uppfattning goda skäl ställa högaatt

krav beträffande utbildning och lämplighet hos de deltarpersoner som
beslutsprocesseri och handläggning ärenden inom socialtjänsten.av

Personal inom socialtjänsten emellertid inomär sätt änett annat
hälso- och sjukvården beroende vad beslutats politisktav som av
tillsatta nämndledamöter. Någon tillmotsvarighet hälso- och sjuk-
vårdspersonalens särskilda för medicinska åtgärder finns inteansvar
inom socialtjänsten. Kommitténs uppfattning därför inte börär att man
skapa legitimationsförfarande för yrken inom socialtjänsten.ett

det finnasDäremot kan skäl behörighetsreglering ellerövervägaatt en
kompetensreglering knuten till vissa tjänster. Kommittén dockanser

bör avvakta den vidare behandlingen Socialtjänstkommit-att man av
téns förslag till socialtjänstlag och de förslag lämnats be-ny som
träffande socionom- och sociala omsorgsutbildningarna innan man

införa reglering för yrken inom socialtjänsten.överväger att en ny

sjukvård,Mervärdesskatt på tandvård och social

omsorg

Sjukvård, tandvård och social har i Sverige varit undantagnaomsorg
från skatteplikt för mervärdesskatt så länge den skatteformen tillämpats
här. Detsamma gäller i övriga nordiska 1960-talet, dåländer sedan
mervärdesskatten infördes i liksom idessa länder Sverige.
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uppdrag i frågaKommitténs mervärdesskatten har främst varitom
konsekvensändringar ibör denna till följdöverväga görasatt om av

de ändringar behörighetslagstiftningen kommittén föreslår.av som
Vidare i direktiven till kommittén framhållits delhar problematt en
uppkommer sjukvårdstjänster tillhandahålls på sjukhusattgenom som
och liknande skattefria tjänster i verksamhetär attmen samma annan

sjukvårdens område skattefria bara de legitimeradinom är om ges av
personal.

ändringar behörighetslagstiftningen kommitténDe somav m.m.
Över-inte tandvården och den socialaföreslår avser omsorgen.

fråga mervärdesskatten därför endast sjuk-vägandena i om avser
vården.

fråga behörighetsreglerna inom sjukvårdenKommittén har i om
fyra inom sjukvårdenföreslagit ytterligare yrkenutövareatt av -

sjukhusfysiker skallapotekare, receptarier, arbetsterapeuter och -
kommittén föreslagitfå legitimation för yrket. Vidare harkunna att
dietister och ortopeding-audionomer, biomedicinska analytiker,bl.a.

yrkesutövning.yrkestitel skyddad i derasenjörer skall sin
dessa yrkesutövareKommittén har funnit sjukvårdatt som ges av

skatteplikt till mervärdes-kraven för undantag frånfyller de allmänna
uppskattnings-skattebortfallet vid sådant undantag kanskatt och ettatt

från skatteplikttill omkring 6-7 milj. kr. Undantagvis beräknas
tillhandahålls dessa yrkesgrupper.föreslås för sjukvård, avsom

apotek legitimerade apotekare ochSjukvårdstjänster utförs avsom
skattefria,mening inte dåreceptarier blir dock enligt kommitténs

vilket inte enligtapoteksverksamheten bedrivs Apoteksbolaget ABav
sjukvård.tillhandahålla skattefri Ommervärdesskatt kanreglerna om

bestämmelseföreslår kommitténbedömning inte godtas,denna att en
tillhandahållssjukvårdmervärdesskattelageninförs i att avsomom

intereceptarier hos Apoteksbolaget ABlegitimerade apotekare och
uppföljningVidarefrån skatteplikt. börundantas göras aven

avseende frågorbl.a.de ändrade skattepliktsreglernaverkningarna av
sjukvårdstjän-skattepliktigagränsdragningen mellan skattefria ochom

ster.
svenslcutbildadeskatteplikt för vårdFrågan som ges avom

medmening i sambandenligt kommitténskiropraktorer bör atttas upp
för dem efterbehörighetbehandlar utbildning ochregeringen en

alternativa behandlingsformerutredning.pågående särskild För
ändringar mervärdesbe-övrigt inte någraföreslår kommittén i av

skattningen.
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Ekonomiska kommitténs förslagkonsekvenser av

föreslår kan erhålla legitima-Kommittén antalet yrkesgrupperatt som
skyddadoch behörighetsreglering medtion utvidgas att en ny

införs. Uppgiften godkänna legitimation för olikayrkestitel att
fåråvilar Socialstyrelsen kommitténs förslagyrkesgrupper som genom

fyra yrkesgrupper handlägga. arbetet torde kunnaytterligare Detatt
gällande budgetramar. till skyddad yrkestitelinom Rättenrymmas

efter vissa yrkesgrupper genomgått angiven utbildning.uppkommer att
myndighetsgodkännande inte.Något särskilt krävs

Kommittén föreslår vissa ändringar i det kapitel reglerar be-som
åtgärderi vidta vissa hälso- och sjukvårdandegränsningar rätten att

Ändringarnakvacksalverilagen. medför bl.a. viss utvidg-nuvarande
arbetsuppgifterstraffbara området vilket kan föranledaning det nyaav

härför torde dock bli marginella.för Socialstyrelsen. Kostnaderna
blir legitimationsgrundandeväsentlig konsekvens yrkeEn att ettav

erlägga mervärdes-blir befriad från skyldighetyrkesutövarenär attatt
utvidgat medKommittén har därutöver föreslagitskatt. att ett system

fristående från legitimationsreglerna.yrkestitlar införs,skyddade
skattebortfallet på grunduppskattningsvis beräknatKommittén har att

omkring 6-7 milj. kr.förslag kommer uppgå tillkommitténs attav
kommittén vill legitimera ytterligare yrkesgrupperSkälen för äratt

yrkesgruppertill patientsåkerheten. Vad gäller dessahänsynen är
Enligtgällande skattesystem.skattebefrielsen endast konsekvensen av

föreslådärför ankomma påkommitténs mening torde det inte attoss
skattebortfallet.utgiftsminskningar motsvararsom

Även patientsåker-yrkestitlar harkommitténs förslag med skyddade
audionomer,Kommittén det rimligtgrund.heten ävenattansersom

ortopedingenjörer kandietister ochbiomedicinska analytiker, som
från skyldighetsådan skyddad yrkestitel blir befriadeerhålla atten

samhällsnyttig i denverksamhetmervärdesskatt. Deraserlägga är
frånbestämmelsen undantagmening i motiven till omsom anges

yrkes-mervärdesskatt. heller vad gäller dessaskatteplikt för Inte
på kommitténkommittén därför det ankommer attattgrupper anser

skattebortfallet.motsvarandeföreslå någon särskild finansiering
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Summary

remitThe

comprehensi-undertakeof Committee has beenmain task theThe to a
and, inandprinciples of authorisationreview of the competenceve

concerning, forproposalsforwardof this review,the light to put
for variousauthorisation andofexample, rules competence pro-

medicalandi.e. healthcategories in medicalfessional carecare
included the "Quackeryreview alsoallied The hasservices and areas.

Act".
according theCommittee,task of thebeen thehas also termsto

theattention, inspecialthisappendedof reference report, toto pay
of Sweden’sinvestigations, theof its to rappro-consequencescourse

higherreform ofthrough thethe deregulation,with the EU,chement
caringforcertain training and studyeducation, of programmes

practice whichfor privatewider opportunitiesprofessions, and the are
medicalcategories in theprofessionalavailable variousbecoming to

sector.
severaltask of studyinghad thethe Committee hasaddition,In

ofregulationall thequestions relating aboveother competence.to
headings.below undercommentedThese separatematters onare

regulationsCurrent

stated in theSwedeninobjectives of medicalbasicThe arecare
lays downother thingswhichMedical Services Act,Health and among

ofrequirementstheshall be providedmedicalthat meettoso ascare
be oftheexample, thatfor"Good care"good mustcaremeans,care.

andof security inpatient’s needsatisfy thequality andgood must care
treatment.

variousmakessocietythis aim of goodachieveorderIn to care,
thebothdemandsThosemedicaldemands the sector. concernon
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organisation and design of the medical its activities and thesector - -
of its personnel. T0 this end, society employsCompetence numbera

of steering instruments.
One fundamental precondition of the ability of the public medical

offer good of that should have adequatesector to care course an
fimding frame in.work Most medical in Sweden todayto care
provided under public auspices and publicly funded, mainly through

council taxation. In addition these direct economic steeringcounty to
instruments, however, society also provides financial in othersupport

for the achievement of the objectives, financial forways supporte.
the oftraining medical personnel, for research and for various forms
of ofiicial activity.

Legislation another important steering instrument, with a
multiplicity of hasAs already been mentioned, the objectives ofuses.
medical stated the Health and Medical Services BothAct.care are
the training of medical personnel ofand the right practising various
professions connected with variously regulated throughcare are
legislation.

"Good care" stated above, other things thatas means among care
ofbe good quality and the patient’s need ofmust must cater to

security in and This that conformtreatment. mustcare tomeans care
good standard of personnel and material, in other words that musta

be provided by adequately trained personnel with the necessary
technical equipment and appropriate facilities. To achieve this aim
society, for example, defines certain requirements for the training of
medical personnel. Thus the overriding aims of training programmes

for example, in the Higher Education In addition,Act.set out,are
society also defines the conditions which public medical personnelon

be hired in various professional capacities. This instrumentmay too
regulated by statute.
In addition these requirements concerning training and conditionsto

for hiring in public society has passed legislation defining thecare,
duties incumbent personnel and the disciplinary ofon consequences
default in this This done through the Caring Servicesrespect.
Personnel Duties andAct the Disciplinary Sanctions Act. Needless

the and ofwork performance personnel alsoto competencesay, are
extensively supervised by their employers.

A Medical Care Supervision 1996:786, containingActnew
uniform provisions the supervision of both public and privateon
medical into force 1997. Supervision1st Januarycare, comes on
mainly exercised by the National Board of Health and Welfare.

The right of establishment in private practice to extentsome
restricted by various regulations, above all in the of doctors,case
dentists and physiotherapists.
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specifi-legislation, society hasthe mentionedaboveadditionIn to
medical profession, mainlypractise theregulatedcally competence to

level ofcertainthe in orderCompetence Act,through guaranteeto a
of such kindpractitioner’squalities thepersonalskill and part a ason

authorities.of general public andthemerit the competenceto
in medicalevidence ofprincipalAuthorisation the competence

vitalofbeing revokableof authorisationThe fact necessarycare.
authorisationAdded this,this connection.inimportance meetsto a

public, who needof the generalneed theinformationvital part aon
concerning the qualifica-of contents"intelligible "declarationreadily

municipalof national andthepractitioners,of varioustions parton
inpractitioners,be able relyauthorities, which mattersmust to e.on
authoriti-of medicalcertification, and theandof prescription parton
for theirunsuitableof whorecruitmentthepreventto arepersonses,

profession.
whoseprofessional categoriesfortoday reservedAuthorisation

responsibili-specialqualified duties andfunction involvesprofessional
attachedSpecial importancesafety of patients infor the tocare.

itselfaddressingsmallprofessionalofthe fact extentcategory to noa
tillcapacity, andfreelancepublic direct, ingeneralthe upto ae.

ofauthorisationtheline has been takenrestrictive pro-onnow a
publicemployed bymostlywhose memberscategoriesfessional are

providers.care
soleprofessions haveauthorisedauthorisation, certainadditionIn to

special protectionin certainprofession and,theirright to cases,
practitionerprofessionalcondition forprofessional titles. One a

ofpossiblebeingsupervision andpublicundercoming targeta
ofbelongthat he shesanctionsdisciplinary categorytomust aor

authorised practitionerscontrols applypersonnel. Thesemedical to
services.medicalpersonnel in publicall,and, above to

personneldefinition of medicalwithincoming thePractitioners not
foractivity inin medicalnevertheless engagingbut paymentreturn

certainQuackeryforbidden, in the Act,example,for treattoare,
certain methods ofillnesses and treatment.to use

questionsTraining

well-trainedwithoutmaintainedbemedicalmodernA sector cannot
their duties indischargingpersonnelotherwiseand competent an

therefore havequestionsTrainingconscientiousand aexpert manner.
forauthorisationof rules offramingbearing theimportant onvery
EUthemarket withinlabourthe freeand alliedmedical areas.care

Swedish trainingprofessionals,Swedishreality forbe program-to a



32 Summary SOU 1996: 138

also be competitive and the requirementsmust laidmustmes meet
down, for example, in EEC Directives.

A review of the professional categories in the medical sector
regulated by the EEC sectoral directives has shown the training

in question be of the duration which the directivestoprogrammes
require.

The Committee’s task has included the consideration of certain
questions concerning what known medium-length trainingare as

for caring services. The Committee has found that theseprogrammes
training have for the been extendedmost partprogrammes tonow
three The Committee does further extensionsnotyears. propose any
of these programmes.

One of the of the higher education reform introducedconsequences
July 1993lst that educational establishments decide theon now

of training and study which used becontent many toprogrammes
centrally regulated. The viewpoint has been expressed the Commit-to

that the absence of coherent regulation of studies has had certaintee a
negative in number of In the absence ofconsequences a cases. a
central regulation defining minimum requirements guidelines theor on

and of training the length and standardstructure content a programme,
of training sometimes be unacceptably variable. Nor therecan any

of training being retained in the first place.guarantee a programme
Both employers and patients have difficulty in deciding the competen-

of professional practitioner.ce a
the time,At variations within the education besystemsame can a

good thing. The rapid, continuous developments in medical care are
generating need for training and for changes toa new programmes
existing The educational establishments bemust to extentones. some
able adapt demand. Even in connections, partly ofto to outso, many
consideration for patients security, there need forurgentan some
co-ordination of the goals minimum requirements which shouldor
apply training studyto a or programme.

Once professional has been made subject the authori-category toa
sation provisions, this, with the exception of naturopaths and chiro-

has occasioned regulation of their trainingpractors, a programme.
the problem from the viewpoint of and authorisationgreat competence
in professional field the lack of regulated training, then, in thisa
Committee’s opinion, reasonable that the problem should benot
solved by the round about of authorisation. Instead the naturalroute

be consider, in the first instance, regulation of theto tocourse seems
training question.

,The Committee that the training for audiolo-proposes programmes
gists, biomedical analysts, dietists, orthopaedic engineers and hospital
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physicists be regulated through the introduction of professionalnew
degrees in the Higher Education Ordinance.

additionIn good knowledge of relevant subject fields, alsoto a
highly important that medical practitioners should personalpossess
qualities of such kind that they be deemed suitable for theira can
profession. The Committee does changes in thenot propose any

of personal suitability, but strongly emphasises theassessment
importance of such taking place the earliest possibleassessment at
stage.

Special remarks nursing educationon

formerUnder the scheme of nursing education, students already opted
for particular emphasis speciality during their basic training. Ina or
addition there further training which centrallywere programmes were
regulated. A of nursing education introduced in 1993,systemnew was

harmonise with the nursing directives of the EU. The trainingto new
three-year general nursing Accordingly, therea programme. no

longer specialisation in the of basic training. ofNone theany course
existing further training midwifery excepted, centrallyprogrammes,
regulated, and each training establishment decides for itself theso
duration and of its further trainingcontent programmes.

largeA proportion of nursing appointments in this countryvery are
held by who have undergone further training. Specialisednurses
knowledge necessity in medical work and precondition for itsa a
ongoing qualitative improvement. This makes essential for tonurses
have the requisite further training forand thosetoaccess programmes

be of good quality.toprogrammes
The National Board of Health and Welfare issuedhas generalnew

recommendations setting requirements for serviceout competence as
midwife.and The Committee has been given understandtoa nurse

that there widespread fear in the medical that thesector new
generalist—trained will have the requisite fornot competencenurses
service in particular medical specialities. The Committee also of the
opinion that firmer regulations than those represented by general
recommendations from the National Board of Health and Welfare are

inneeded order high level ofto guarantee competencea among nurses
in future.

the Committee’s opinion,In the prolonged basic trainingnew,
should include the basics of all central specialist fields. To guarantee

futurethe existence of further training of the requisiteprogrammes
quality and duration in central fields, certain further training program-

for ought, in the Committee’s opinion, be regulated.tomes nurses
The Committee regulating nine different atproposes programmes
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further training/specialities. who have completed regulatedNurses a
of further training entitledshould be make additiontoprogramme an

their professional title. addition, like the professional title ofTheto
State-registered should be protected.Authorised Nurse

obtain special midwiferyMidwives should also be able in future to
authorisation.

direct training proposed for radiographyA three-year programme
leading authorisation radiographytonurses, as a nurse.

economicConstitutional protection of and pro-
fessional liberty

of theCommittee’s of reference that theThe terms state consequences
professionalconstitutional rule for the protection of economic andnew

incorporation in Swedish law of the Europeanliberty and the
illuminated closelyRights should beConvention Human more ason

medical servicesregards implications for in etc.competence
of in the medicalCommittee that rulesThe sectornotes competence
certain professions and, according-restrictions the practice ofentail on

professional liberty. Underrestrictions of economic andly, constitute
imposedprovision, restrictions bethe constitutional onmaynew

provide for vitaland professional liberty only in ordereconomic to
of economicallyand for the solepublic interests purposenever

certain undertakings.favouring persons or
economicfor imposing restrictions andprincipal motiveThe on

protection ofliberty in the medical has been theprofessional sector
been regardedin That protection has hithertopatients security care.
constitutionalof thevital public interest. The introduction newas a

of affairs, and the rule doesintended alter thisrule notstatenot to
introduction of such restrictions.preclude the

standards alsofurther that rulesThe Committee currentnotes on are
Accordingly, restrictionsconstitutional rule.be applied theto to new

general rule beprofessional liberty shallof economic and as a
and admini-both Governmentbut theintroduced by statute, ana

in this field theissue regulationsstrative authority to extentcan
of the Riksdag parliament.indicated by Act

SwedishConvention in lawincorporation of theThe European
Theconcerning legal remedy.questionsaffects, for example,

bejudicial proceedingsthat, under Swedish law,Committee notes can
authorisation otherregard both obtainingfiled with competenceto or

withdrawal of suchconnection with theand in competence.
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regulationsFuture of Competence

The regulations used mainly in orderpresent Competence toare
achieve the societal aims of medical being of good quality andcare
catering the patient’s need of security in and i.e.to treatment,care
maintaining high standard of security for patients.a

CommitteeThe that there objective for departingnotes are no reasons
from principlesthe underlying the regulation ofpresent competence.
This that the existing grounds of should for theassessmentmeans

retained.be ln addition, findsthe Committee that,most part concern
for the patient’s security being the fundamental forcare reason a
regulation of change enlargement of thecompetence, every or
provisions be guided by the patient’s justifiable demands formust
security. At the time, the Committee underlines that Competencesame
regulation only instrument disposalthe of the State foratan
verifying that practitioners in the medical have thesector necessary

for maintaining high level of security for patients.Competence a
Competence control during training and controls and qualityrecurrent

by the employer examples of other important instru-assurance are
ments.

Committee alsoThe that several important changes affectingnotes
medical have taken place in They include therecentcare years.
deregulation of certain post-secondary training and study programmes
for caring services, organisational in publicstructuresnew care,
increased establishment of professional categories in private andcare
Sweden’s membership of the EU. To this added the introduction of

and coherent supervisory legislation. These circumstan-new more new
the need for distinct and advanced regulation ofaugmentces a

and, have diminished importance ofthe thecompetence moreover,
for distinguishing between publicly and privately employedreasons

incaring personnel essential in the regulation ofrespectany compe-
tence.

this point of departure,From the Committee has tried define andto
criteriadevelop the which should be satisfied in order for professiona

under special authorisation. whichThe criteria oughtto tocome carry
weight in this have dividedbeen by the Committeemost assessment

into three categories: the of professional role, ofthe the levelcontent
training and international conditions. question of the ofThe content

professional role for example, the and indepen-the concerns, scope
dence of the professional role, direct responsibility for the patient and

of risk entailed bythe level of treatment.errors
Committee beThe that the provisions authorisationproposes on

fourmade apply professional categories: pharmacists andtoto more
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dispensers pharmacists, occupational therapists and hospital
proposed thatphysicists. pharmacists and dispensers should have

professionsole title their through authorisation andto not, atas
theirthrough degree certificate.present,

adjunct authorisation, the Committee thatAs thetoan proposes
professional categories which obtain authorisation today shouldcan
also, in that connection, obtain professional title.protection The
Committee feels that protection of professional title should not, atas

reserved for the five professional categories of midwife,bepresent,
psychologist, psychotherapistdoctor, and dentist. As things standnow

for example, oneself ofpossible, style physiotherapistto nurse
without being trained authorised for the profession, long theor so as
professional title combined with "authorised". fairthenot term

general public/patientsthat the that with theto say assume a person
of physiotherapistprofessional title also authorised for thator nurse

profession. The fact of this necessarily being the surelynot case a
in law.lacuna the

Committee’s view, then, professional categories whichIn the the to
authorisationthe rules of apply should also, principal rule, haveas a

professionalsole right the title and only protection of the epithetto not
"authorised" in combination with the professional title. Regulation of
this kind would have the general effect of strengthening the security
of patients and of making the rules of uniform andcompetence more
distinct.

The Committee of the opinion that authorised chiropractors,
and opticians should for the be excluded from thisnaturopaths present

professions whichprotection of titles. Eventually, however, all carry
authorisation should also protective professional titles.have

professions which, according the Committee’s proposals,The to
under include professionalwill the authorisation provisionsnot come

activities which, entail risks from the patient’s point of viewper se,
which practitioner independentand in the has lessa more or pro-

fessional role. the practitioners practise outside theIn many cases
public medical sector.

This being the Committee have discussed three systems as anso,
adjunct the authorisation provisions and have decided in favour ofto

form of specially professional titles.regulation in the protected
this kind linkedright protected professional title ofThe notto a

matriculationauthorisation but particular degreetoto a or course
exclusive right practisingcertificate. Regulation does implynot orany

professionalprofession. Professional practitioners with protectedthe a
medical of their activitiestitle personnel when, in thecount courseas

professional titlein the medical they employ the protectivesector,
and, consequently, under public supervision.come
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audiologists, biomedical analysts,thatCommitteeThe proposes
of thiswithin theorthopaedic engineersanddietists scopecome

professional titles.protectedofsystem
of theCommittee enlargementtheaddition,In conceptproposes an

practitionersprofessionalalso includepersonnelmedical toso as
othercaring service who infor medicalregular trainingwith ora

examination of patients. Inengaged in the treatment orcare,arecases
influence thewhomedical practitionersall schoolthis canway,

includedprobably bedecisive willpatients inofsecurity any manner
be placed underand in thisof medical personnelin the concept way

supervision.public
activitiescertificationaccreditation andregards theCommitteeThe

governmentaladjunctimportantemergingwhich toas annoware
question ofinvestigate thealsosupervision. There to anreason

categories inpersonnelfor certainCertification procedureobligatory
analysis of legalincludewill haveThismedicalthe tosector. an

ofworkings of thetheFurthermore,safeguard systemaspects.
should be made clear.scalecertification largerandaccreditation on a

inexamining theseneed forCommitteeThe mattersurgent aansees
developed andbelight, that thecomprehensive system morecanso

implemented.widely
forneedpronouncedCommittee doesThe presentatnot see any

authorisedforlimitfixedprovisionsintroducing orupper ageon a
therestrictionsfor otherpractitioners,professionalother onnor

medicalin theauthorisedof olderactivity sector.persons

chiropractors,methodsManual naturo-treatment -
osteopathsandpaths

obtainable1989 beensincetrained chiropractors haveSpecially to
approvedbeentraining hasSweden. Swedishauthorisation in No yet

haveauthorisationobtainingInstead, theauthorisation.for persons
Scandinavian Collegetrained theChiropractorsabroad.trainedbeen at

authorisa-fordesireexpressedStockholm haveChiropractic inof a
National Boardthecommissioned1996 the Governmenttion. In May

thetrainingchiropractorand WelfareHealth atof to compare
anddurationofinof Chiropractic,CollegeScandinavian terms

UniversityOdenseprovidedtrainingthe chiropractorwith atcontent,
authorisationofquestiontheCommittee’s opinion,Denmark. In thein

Board’suntil thedeferredshould bechiropractorsSwedish—trainedfor
ChiropracticofCollegeScandinavianof theevaluationcomparative

completed.
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Manipulation form of used in manual medicine.treatmenta
According the information received, certain forms ofto manipulation

entail serious risks administered bytreatment who do notpersons
have the requisite knowledge. These risks, in the Committee’s
opinion, in favour of surrounding manipulation withtreatmentargue
further restriction.

The and importance of the activities of chiropractorsextent and
naturopaths that uniform regulation of the manualsuggests a more
methods of should be considered. The Committee thereforetreatment

that special Commission the manual methods ofproposes a on
be appointed without delay.treatment

Authorisation became available naturopaths in 1994. Theto
Committee pending closer investigation of the manualsees no reason,

methods, for amendments the rules of authorisationtreatment toany
for naturopaths.

There special regulations of for osteopaths, andcompetenceare no
the Committee does have proposals make where thisnot toany

concerned.category

Psychologists and psychotherapists

Psychologists

The Committee has studied several writings and proposals relating to
the training, and qualifications of psychologists,competence statutory
including, for example, desire for psychologists have the soletoa
right of practising their profession.

In the Committee’s view, psychological and psychotherapeutic
activity conducted by having the requisitenot competencepersons can
entail risks the patients. Therefore, would be reasonable keepto to
the right psychotic defects medical personnel.to treat grave among
This ,however, requires further investigation, partly in order arriveto

reasonable delineation of the prohibited field. No has beenat a scope
found within the Committee’s remit for such further enquiry. Forany
this the Committee refrains from putting forward proposalreason any
circumscribing the right of practising psychology psychotherapy,or
but reference be made in this connection the Committee’stocan
proposal that professional practitioners who medical personnelnotare
should be forbidden children under the of 15.to treat age

Desires have also been expressed the Committee forto statutory
regulation of the specialist of psychologists. Regulation ofcompetence
this kind have the advantage of patients being better informedcan
about the training/competence of the practitioner, which makecan
easier for the individual find the speciality required. Atto present,



39Summary1381996:SOU

trainingfor furtherpronounced needCommitteethehowever, nosees
alreadytrainingThethe State.regulated bybepsychologists alsoof to

ofcomprehensive anditselfinauthorisationofbasisforming the
wouldpatient,of theviewpointtheFromquality.high seem

throughobtainedtheStatefor thesufficient competenceguaranteeto
service.practicalandbasic trainingcombination ofthe

psychologistsauthorisedcharteredofactivitiestheregardsAs
thehealthtraditionalof theorganisation sector,theoutside care

psychologistscharteredthatsituation belegalthefindsCommittee to
publicsubjectpersonnel andmedicalregarded toalways areasare

examining,involvespracticeprofessionaltheirinsofarsupervision as
of theregardless howappliesThisothertreatingforcaring persons.or

organised.activity

Psychotherapists

whograntedbepsychotherapistAuthorisation to personamayas a
thegoverned byPsychotherapyinDiplomaUniversitytaken thehas

himselfshownwho hasOrdinance toEducationHigher or a person
oftheIncorrespondingtheacquiredotherwise competence.have case

Psychothe-inDiplomaUniversityleadingstudy tonot aprogrammes
Welfareandof HealthBoardNationalthepracticein nowrapy,

authorisationwhichspecialitiespsychotherapythedecideswhich on
founded.becan

whichpsychotherapyofbranchesdifferentofRepresentatives two
handlingcriticised theauthorisation haveapproved forbeenhave not

therelatingofWelfareHealth andof toNational Board matterstheby
concernedbranchesThepsychotherapists.ofauthorisation are

gestalt therapy.analysis andtransactional
ofkindtheCommitteethepossible for outbeenhas to carrynot

thespecialities ofthewhetherjudgein orderneededinvestigation to
basis forshould formtherapygestaltanalysis andtransactional a

shownhowever,Conditions have,psychotherapist.authorisation as a
trainingwhichindicatingrulestightening theofnecessitythe up

Universitynationalwith theequatedbespecialitiesprogramrnesl toare
Psychotherapy.inDiploma

studyswedishregards theopinion,Committee’sthe program-In as
studyonlyPsychotherapy,DiplomaUniversityleading to anmes

certainissuerightthethe Actapproved bythat toonareprogrammes
psychotherapist.authorisationleadshoulddiplomas to aas
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Restrictions of the right take certain medicalto

measures

The Committee’s task defined in its of reference includestermsas a
review of the provisions of the Quackery Act. In its SOUreport
1989:60, Main Report of the Committee Alternative Medicine, theon
Committee of that presented draft legislation alternativename on
medical activity This intended supersede theetc. towas current
Quackery Act. The draft has been circulated for Thatcomment.

together for example with thereport, received hascomments on
formed the basis of standpoints.our own

As stated earlier, the security of the patient the essential point of
departure for the Committee’s standpoints. Another important point of
departure in this connection the liberty the individual chooseto to

formthe and method of This liberty has be balancedtreatment. to
against with maintaining good protection for the individualconcern
person’s security in care.

Attitudes "alternative" forms and methodsto ofmany treatment
have changed in decades. Several of the professionalrecent categories
and methods of previously regarded quackerytreatment as now come
within the of the Competence Act. Meanwhile the significancescope
of the "quackery" has become unclear andterm somewhat ambiguous.
There certain professional categories who, in number ofare a
connections, when practising hospital, be termedate.g. toa are
medical personnel, whereas the activity which they privatelycarry on
outside the hospital ranks quackery unless they assistingas are
authorised personnel.

In the Committee’s opinion, would be obvious advantagean a
uniform view of professional categories and methods ofmore

could be achieved in the legislation. alsotreatment has be borneto
in mind that the Quackery Act than 35 old and reflectsmore years
the viewpoints of the 1950s. In short, the Committee feels that the
Quackery Act stands has had its day. Instead should beas now
possible for the restrictions professional medical practice in theon
broad which for the security of the patient besense are necessary to
accommodated in reformed legislation.competence

The Committee’s proposal mainly involves the following changes:
The limit for children treated raised from eight 150 age to years.
The prohibition of written advice without previous personal0
examination removed.
The provision of optical aids for children under the of eight0 age

without previous referral by physician prohibited.years a
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law professional activity in the healthNew on care

sector

Committee’s remit has above all been concerned with reviewingThe
and the Quackery Our work has alsothe Competence Act Act.

touched the Caring Services Personnel Duties and theActon
Disciplinary Sanctions Act.

opinion,the Committee’s several circumstances in favourIn argue
of fourof better co—ordination the Thus unsatisfactoryenactments.

different laws should duties incumbentthat four regulate the on
which certainmedical personnel, takenotpersons may or may

actions, who entitled certain authorisa-medical competenceto a or
disciplinary sanctions be resortedtion and what otheror measures can

against various professional practitioners in the health sector.to care
individual professional practitioners, employers andPatients,

likely, in opinion, the benefit fromauthorities all the Committee’sare
legislation being clear and straightforward. The Committeethe

therefore believes that this branch of the law would be made more
directly professional activity in thestraightforward rules governing

could gathered in singlemedical be enactment.sector a
therefore above mentionedThe Committee that thepropose

form Medical Professio-be amalgamated single Careenactments to a
nal Practice Act.

of amalgamating thisCommittee also points the possibilityThe to
and Medical Services the Dental Carethe Health Act, Act,Act,new

concerning theSupervision and other legislation directlythe Actnew
Services Code.medical in Health and Medicalsector separatea

Questions of in social servicescompetence

authorisation hasCommittee’s of reference make clear thatThe terms
introduction has beenhitherto occurred in social services, but itsnot

others, theproposed for welfare officers and social workers among
professionalof good,aim being the general public treatmentto assure

Deliberations concerning the need forby social services. statutory
ought, accordingregulation of these and allied professions to

based thein of reference, betostatements terms sameonour
professions in theprinciples proposed for the regulation onas are

taskThe Committee has therefore also been given themedical sector.
medicalconsidering these fields, which closely related theof toare

sector.
Committee’s opinion there good for insistingtheIn onreason a

of for taking inhigh standard training and suitability partpersons
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decision-making and the handling of transactions in socialprocesses
services. Social service however,personnel, dependent, inare a
different from the medical decisions made by political-sector,way on

appointed committee members. Social services do havenot any
specialthe responsibility of medical personnel forcounterpart to

medical actions. Therefore, in the Committee’s opinion, authorisa-an
tion procedure ought be created for professions in socialnot to
services. On the other hand there be considerto competen-may cause

regulations relating certain appointments. The Committee mainlytoce
prefers, however, await further consideration of the proposals fromto
the Social Services Committee for Social Services Act and thea new
proposals which have been made concerning trainingthe programmes
for social workers and social professions before considering thecare
introduction of regulations for professions in the social services.new

Value added medical dental andtax on care, care

social care

Medical dental and social in Sweden have been exemptcare, care care
from value added for long that form of taxation has existedtax as as
here. The has applied in the other Nordic countries since thesame
1960s, when they, like Sweden, first introduced value added tax.

The Committee’s main task in of value addedthe hasmatter tax
been consider whether changes should be made into to consequence
of the amendments proposed by the Committee to competence
legislation. Furthermore, the Committee’s of reference thatstateterms

number of problems arise due medical services provided intoa
hospitals likeand such being while the services intax exempt same
other activities in the medical only providedsector tax exemptare
by authorised personnel.

The amendments legislation proposed by theto competence etc.
Committee do refer dental and social Accordingly,not to care.care

deliberations in referthe of value added medicalmatter tax toour care
only.

Concerning the rules of in medical the Committeecompetence care,
practitioners four professionshas proposed that of another in the

occupational therapistsmedical pharmacists, dispensers, andsector -
hospital physicists enabled obtain authorisation for professionalbe to-

Committee further proposed that audiologists,practice. The has
biomedical dietists and orthopaedic engineers should obtainanalysts,

practice of theirprotection for their professional titles in the pro-
fessions.
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Committee foundThe has that medical provided by thesecare
professional practitioners satisfies the general requirements of
exemption from liability for value added and that ofthe losstax

entailed by such exemption be estimatedtaxation atrevenue can
exemptions proposed for medicalroughly MSEK 6 Taxor are care

professionalprovided by these categories.
the Committee’s opinion, the question of liability forIn tax care

raised inprovided by Swedish-trained chiropractors should be
with Govermnent’s consideration of their trainingconsideration the

following enquiry which inspecialand competence, a now
Committee otherwise changesThe does tonotprogress. propose any
taxation where alternative forms ofvalue added treatment are

concerned.

Committee’sEconomic of theconsequences
proposal

of professional categoriesCommittee that the numberThe proposes
authorisation increased and thateligible for be competencenew

Thefor professional titles.regulations be introduced, with protection
categoriesauthorisation for various professionalof approvingtask

of and Welfare which,the National Board Healthdevolves as aon
professionalfourof the Committee’s proposals, will haveresult more

this work bewith. should be possible forcategories deal toto
The rightwithin budgeting frames.accommodated tocurrent a

categoriesprofessional title after certain professionalprotected occurs
approvalspecial officialcompleted the training indicated. Nohave

amendments the chapterCommittee certainneeded. The toproposes
actions formerlyof the right take certain medicalrestrictions toon

entailthings, the amendmentsQuackery Among otherthe Act. a
consequently,of the punishable and,certain enlargement area

Nationalauthority, i.e. thetasks for the supervisoryprobably new
involves,which thisHealth and Welfare. TheBoard of expense

probably marginal.however,
authorisa-qualifying forof professionimportantOne consequence a

addedliability for valuepractitioner exempted fromtion that the
ofintroductionCommittee proposed theaddition, the hasIntax. an

thefromprofessional titles,of protectedexpanded separatesystem
loss ofestimated theauthorisation. The Committee hasofrules

approximately MSEKproposalsresulting from itstaxation atrevenue
professionaladditionaldesire authoriseThe Committee’s6 7. toor

Wheresecurity of patients.for thecategories prompted by concern
exemption onlyconcerned,professional categoriesthese tax aare
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of the taxation in force. The Committee,systernconsequence now
therefore, does feel called spending fornot cutsupon propose
offsetting the loss of taxation revenue.

The Committee’s proposal of protective professional titles also
prompted by considerations of patients’ security. The Committee finds

reasonable that the professional categories which obtaincan a
professionalprotected title of this kind shall also be fromexempted

liability for value added Their activity beneficial thetax. to
community in the of the given for the VAT exemptionsense reasons
provision. Accordingly, where these professional categories are
concerned, the Committee does feel bound spendingnot to propose

corresponding the loss of taxationcuts to revenue.
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Författningsförslag

tillFörslag1

ochhälso-yrkesverksamhet på1997:000Lag om

områdesjukvårdens

följandeföreskrivsHärigenom

bestämmelserInledande1 kap.

ochpå hälso-yrkesverksamhetbestämmelserlagdenna§ I1 omges
såvittområdesjukvårdens avser

kap.,sjukvårdspersonal 2ochför hälso-åligganden-
yrkestitel, kompetensskyddadtill yrke,legitimation, ensamrätt som-

specialist 3 kap.,ochEuropaläkare
sjukvårdandeochhälso-vidta vissaibegränsningar rätten att-

4 kap.,åtgärder m.m.
ochför hälso-legitimationåterkallelsedisciplinpåföljd och m.m.av-

kap.,sjukvårdspersonal 5
ansvarsnämnd 6 kap.,sjukvårdensochHälso--

kap.,lag 7enligt dennaSocialstyrelsens tillsyn-
8 kap.överklagandeansvarsbestämmelser, m.m.-

verksamhetsådanlagsjukvård enligt dennaochMed hälso-§2 avses
tandvårdslagen1982:763,sjukvårdslagenhälso- ochomfattas avsom

läkemedel.meddetaljhandelinomverksamhet1985:125 samt

lagenligt dennasjukvårdspersonalochhälso-Med3 § avses
tredje§stöd 3 kap. 5medlegitimation ellerharden avsom
sjuk-hälso- ochinomyrkeyrkestitel förskyddadanvänderstycket en

vården,
vårdinrättningarandrasjukhus ochvidpersonal verksam2. som

patienter,undersökningellerbehandlingi vård,medverkar av
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den i fall vid vård, behandling eller undersökningannatsom
biträder legitimerad yrkesutövare,en

övrig4. personal inom sådan detaljhandel med läkemedel för vilken
det gäller särskilda föreskrifter och personal inom den särskilda giftin-
formationsverksamheten bedrivs Apoteksbolaget Aktiebolagsom av
och tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd ochsom
upplysningar,

personal vid larmcentral förmedlar hjälp eller lämnar rådsom
och upplysningar till vårdsökande,

övriga yrkesutövare med fastställd vårdutbildning i fallannatsom
bedriver vård, behandling eller undersökning patienter,av

andra yrkesutövare inom hälso- och sjukvårdengrupper av som
skall omfattas lagen enligt föreskrifter meddelas regeringen,av som av

den i fall enligt föreskrifter har utfärdats medannatsom som
stöd denna lag tillhandahåller tjänster inom yrket under tillfälligtav ett
besök i Sverige ha svensk legitimation för yrket.utan att

Vid tillämpningen första stycket och 3 jämställsl med legitime-av
rad yrkesutövare den enligt särskilda föreskrifter har motsvarandesom
behörighet.

Åligganden2 kap. för hälso- sjukvårdspersonaloch

åliggandenAllmärma

1 § Den tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sittsom
arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
En patient skall sakkunnig och omsorgsfull vård uppfyllerges som
dessa krav. Vården skall så långt möjligt utformas och genomföras i
samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt.

2 § Den har för vården skall till patienten fåransvaret attsom se upp-
lysningar sitt hälsotillstånd och de behandlingsmetoderom om som
finns. Om upplysningar inte kan lämnas till patienten, skall de i stället
lämnas till närstående till patienten. Upplysningar skall dock inteen
lämnas till patienten eller någon närstående i den utsträckning det finns
hinder för detta i kap.7 3 eller 6 § sekretesslagen 1980:100 eller i
7 § andra stycket eller 8 § i detta kapitel.

3§ Om patient har avlidit skall den tillhör hälso- ochen som
sjukvårdspersonalen fullgöra sina uppgifter med respekt för den
avlidne. De efterlevande skall visas hänsyn och omtanke.
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sjukvårdenhälso- ochyrkesverksamhet inomi sin4§ Den som
skall utforma dethälsotillstånd eller vårdnågonsintygutfärdar ett om

ochnoggrannhetmed omsorg.

sjukvårdspersonalen bär självhälso- ochtillhör§ Den5 ansvaretsom
arbetsuppgifter.fullgör sinaeller honför hur han

får överlåtasjukvårdspersonalenhälso- ochtillhör6 § Den ensom
förenligt med goddettanågon endastarbetsuppgift till ärnär enannan

vård.och säker
formellvilken det krävsarbetsuppgift föröverlåterDen som en

för densådan kompetensnågon saknartillkompetens attsvararsom
fullgöra denna.förutsättningaruppgiften harfått attsom

Tystnadsplikt m. m.

sjukvårdspersonalenochtillhört hälso-tillhör eller har7 § Den som
obehörigen röja vadfår inteoch sjukvårdenenskilda hälso-deninom

hälsotill-enskildsverksamhet har fåtti sineller honhan veta enom
obehörigt röj andepersonliga förhållanden. Somandrastånd eller anses

ellerlagföljeruppgiftsskyldighetnågon fullgörinte att avsom
förordning.

gällerhälsotillståndpatients ävenför uppgiftTystnadsplikt om en
till ändamålethänsyndet medpatienten själv,förhållande tilli om
uppgiften inteviktsynnerligbehandlingenvården ellermed är attav

till patienten.lämnas
i sekre-bestämmelsernaverksamhet gällerallmännasdetFör

1980: 100.tesslagen

sjukvårdspersonalenochtillhört hälso-tillhör eller har8 § Den som
uppgift frånfår inte röjaoch sjukvårdenenskilda hälso-deninom en

personli-eller andrahälsotillståndenskild någon personsom annanen
denförfara uppkommerdet kanförhållanden, attantas att somomga

uppgiftslämnarennärstående till utsättsnågonuppgiften ellerlämnat
uppgiften röjs.allvarligtvåld ellerför annat men om

sekretessla-ibestämmelsernagällerverksamhetdet allmännasFör
1980:100.gen

sjukvårdspersonalenochhälso-har tillhörttillhör eller9 § Den som
röja ellerobehörigenintesjukvården fårhälso- ochenskildainom den
innehåll,tillverkning ellervissuppgiftersådanautnyttja varasenom

harochi verksamhetenkännedomhar fåtteller honhan somomsom
förunderlagellerupplysningför användasditlämnats att omsom

åtgärd.liknandebehandling eller annan



48 Författningsförslag SOU 1996:138

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i sekre-
tesslagen 1980: 100.

10 § Utöver vad följer lag eller förordning hälso-ärsom annars av
och sjukvärdspersonalen skyldig lämnaatt ut

uppgift huruvida någon vistas på sjukvårdsinrättningom en om
uppgiften i särskilt fall begärs domstol, åklagarmyndighet,ett av en
polismyndighet, kronofogdemyndighet eller skattemyndighet,

uppgift behövs för rättsmedicinsk undersökning,som en
uppgift Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala ochsom

medicinska frågor behöver för sin verksamhet,
4. uppgift behövs för prövning ärende avskiljaett attsom av om en

studerande från högskoleutbildning,
uppgift Vägverket behöver för prövning någons läm-som av

plighet ha körkort eller traktorkort.att

3 kap. Behörighets- och legitimationsregler

§ I detta kapitel1 bestämmelser för yrkesverksamhet inom hälso-ges
och sjukvården vad gäller

legitimation--
till yrkeensamrätt--

skyddad yrkestitel--
kompetens Europaläkare ochsom--
specialistkompetens.--

Legitimation

2 § Utövare yrke, i nedanstående tabell, skall efterav som anges
ansökan legitimation för yrket efter gåttha igenom denatt
utbildning och praktiktjänstgöring i tabellen.som anges

Legitimation får inte meddelas förhållandena sådanaär attom
legitimationen skulle återkallatsha enligt bestämmelserna i 5 kap. om
sökanden varit legitimerad.

Regeringen skall i de fall i tabellen besluta närmaresom anges om
föreskrifter angående vilken utbildning och praktisk tjänstgöring som
skall krävas för erhålla legitimation.att
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Yrke/Yrkestitel Utbildning Praktisk
tjänstgöring

Apotekare1 Apotekarexamen
Arbets-2 Arbetsterapeutexamen
terapeut

3 Barnmorska Barnmorskeexarnen
4 Kiropraktor F F

Logoped5 Logopedexamen
6 Läkare Läkarexamen F
7 Naprapat F F

Optiker8 Optikerexamen
9 Psykolog Psykologexamen F
10 Psykoterapeut Psykoterapeutexamen

Receptarie Receptarieexamen11
12 Röntgen-

sjuksköterska Röntgensjuksköterskeexamen
13 Sjukgymnast Sjukgyrrmastexamen

Sjukhusfysiker14 Sjukhusfysikerexamen
15 Sjuksköterska Sjuksköterskeexamen

Tandhygienist16 Tandhygienistexamen
17 Tandläkare Tandläkarexamen

Enligt föreskrifterF regeringen eller myndighet regeringenav som
bestämmer.

legitimeradEn psykoterapeut skall i sin yrkesverksamhet sinange
grundutbildning

3 § Beteckningen legitimerad får användas endast yrkesutövareav som
erhållit legitimation enligt 2

Ensamrätt till yrke

4 § Behörig yrke apotekare, barnmorska, läkare,utövaatt som
receptarie och tandläkare endast den har legitimation för yrketär som
eller särskilt förordnats yrket. fårDock endast denutövaattsom som
har legitimation läkare yrkesmässigt bedriva enskild läkarverk-som
samhet.
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Skyddad yrkestitel

yrke5 § Utövare i 2 § får legitimationen rätt attav som anges genom
ianvända tabellen angiven yrkestitel skyddad yrkestitel.

Bestämmelsen i första stycket skyddad yrkestitel gäller inteom
yrkena

kiropraktor-
naparapat-
optiker.-

följande yrken fårUtövare efter ha gått igenom denatt ut-av
bildning regeringen föreskriver använda regeringenrätt attsom av
angiven yrkestitel skyddad yrkestitel,

audionom-
biomedicinsk analytiker-
dietist-
ortopedingenjör.-

sådan specialistsjuksköterskaSjuksköterska med examen som som
i högskoleförordningen 1993: 100 bilaga 3 examensordningenanges

använda regeringen angiven yrkestitel skyddad yrkesti-har rätt att av
tel.

yrkestitel får endast yrkesutövare6 § En skyddad användas av som
till yrkestitel enligthar 5rätt en

yrkestitel,§ Om någon, saknar behörighet använda skyddad7 attsom
yrkestitel, skalltitel kan förväxlas med skyddadanvänder en som en

sjukvårdens område såtiteln i yrkesverksamhet på hälso- och attanges
den tydligt skiljer sig från skyddad yrkestitel.en

EuropaläkareKompetens som

genomgått regeringen före-8 § legitimerad läkare harEn som av
få kompetensskriven praktisk utbildning skall ansökan som

Europaläkare.allmänpraktiserande läkare
allmänprak-eller kompetensläkare får han hon harEn att somange

skyddadhan har sådan kompetenstiserande läkare endast om
för Europaläkare.beteckning

specialistkompetens

genomgåttlegitimerad läkare eller tandläkare,9§ En avsom
specialist-på ansökan fåföreskriven vidareutbildning, skallregeringen

kompetens.
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läkare eller tandläkare fårEn han eller hon har specialist-attange
kompetens inom specialitet i sitt yrke endast han har sådanom
specialistkompetens skyddad specialistbeteckning.

förfarandetBestämmelser om

Frågor meddelande legitimation, kompetens10 § Europa-om av som
läkare och specialist Socialstyrelsen.prövassom av

Visar yrkesutövare han eller hon sätt änatt annat genom
utbildning eller praktisk tjänstgöring, i 2 förvärvatsägssom
motsvarande kompetens får Socialstyrelsen meddela honom legitima-
tion.

Begränsningar vissa4 i vidta hälso- ochkap. rätten att

sjukvårdande åtgärder

Bestämmelserna i detta kapitel gäller den yrkesmässigt under-1 § som
hälsotillstånd eller behandlar för sjukdom ellersöker annans annan

därmed jämförligt tillstånd vidta eller föreskriva åtgärd iattgenom
syfte. Bestämmelserna gällerförebyggande, botande eller lindrande

sjukvårdspersonal.dock inte den enligt kap. 3 § hälso- och1 ärsom

utövning får ingen2 § Under verksamhet i 1 §av som avses
behandla sådana enligt smittskydds-smittsamma sjukdomar1 som

lagen 1988:1472 amnälningspliktiga sjukdomar,är
epilepsi2 behandla och andra elakartade svulster, diabetes,cancer

förlossning,eller sjukliga tillstånd i samband havandeskap ellermed
undersöka eller bedövning eller3 behandla under allmänannan

lokal bedövning injektion bedövningsmedel ellerunder genom av
under hypnos,

radiologiska metoder, ellerbehandla med användande4 annan av
eller tillhandahålla kontaktlinser.5 utprova

i får inte någonUnder utövning verksamhet 1 §3 § som avsesav
föregåendefemton år.undersöka eller behandla barn under Utan

tillhandahålla optiskafår inte någonanvisning läkare dockav
år.synhjälpmedel till barn under åtta
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disciplinpâföljd återkallelseRegler legiti-5 kap. ochom av
mation m.m.

Inledande bestämmelser

§ Detta kap. gäller hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutöv-1
ning på hälso- och sjukvårdens område. kap. bestämmelserI ges om

disciplinpåföljd,
återkallelse legitimation, återkallelse behörighet attav av annan

behörighetyrke inom hälso- och sjukvården, begränsningutöva attav
förskriva narkotiska och alkoholhaltiga läkemedel teknisk sprit.samt

i gäller yrkesutövning har2 § Bestämmelserna 3 5 §§ endast som-
med undersökning, vård och behandling patienter ellersamband av

klinisk forskning på människor.

Disciplinpåföljd

tillhör hälso- sjukvårdspersonalen uppsåtligen3 § Om den ochsom
fullgör åvilar honom eller henneeller oaktsamhet inte vad somav

någon föreskriftenligt kap. 7,och 8 §§ eller enligt2 annan
för vården, får disciplinpäföljddirekt betydelse säkerheten iärsom av

framstår ursäktligt får dis-åläggas. Om felet ringa eller detär om som
ciplinpåföljd underlåtas.

Disciplinpåföljd varning.erinran ellerär
Disciplinpåföljd får, till det, åläggasdet finns särskilda skälom

har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen intedenäven som men
längre det.gör

Disciplinpåföljd får inte åläggas arbetstagare därför han elleratten
stridsåtgärd.hon deltagit i strejk eller någon därmed jämförlig

någon tillhör hälso- sjukvårdspersonalen har anmälts4 § Om ochsom
intetill åtal, får disciplinärt förfarande enligt detta kapitel inledas eller

åtgärden.fortsättas i fråga den förseelse med Under-om som avses
anmälan enligt kap. får dock ske.rättelse 6 13 §om

får dis-gärning i straffrättslig ordning,Om har prövats etten
gärningen,ciplinärt förfarande inledas eller fortsättas bara om av

någotnågon orsak bristande bevisning, inte harän ansetts varaannan
brott.

disciplinpåföljdtill åtal skall ske, den vilkenAnmälan motom
begåttifrågasätts skäligen misstänkt för i yrkesutövningen haär att

fängelse föreskrivet. Särskilda regler gäller för åtalbrott, för vilket är
i forsknings-för enligt 6 § lagen 1991:115 åtgärder ellerbrott om

människa.behandlingssyfte med befruktade frånägg
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till åtal skallAnmälan Socialstyrelsen inte följergöras annatav om
kap.6 21av

Disciplinpåföljd får inte åläggas någon,5 § han eller hon inteom
inom två år efter förseelsen har underrättats anmälan enligt 6 kap.om

enligt tredje13 § eller 21 § stycket lagen 1986:765 med instruktion
för Riksdagens ombudsmän eller § förordningen 1975:1345 med5
instruktion för Justitiekanslern.

Disciplinpåföljd får inte åläggas årfem efter förseelsen.änsenare

Återkallelse legitimationav m. m.

6 Legitimation yrke inom och sjukvården skall§ hälso-utövaatt
återkallas den legitimeradeom

varit oskicklig vid utövning sitt yrke eller sättannatgrovt av
olämpligvisat sig uppenbart yrket,utövaatt

på grund sjukdom eller någon liknande omständighet inte kanav
tillfredsställande,yrketutöva

begär legitimationen skall återkallas och det inte finns hinderatt
frånåterkallelse allmän synpunkt.mot

någon på grund auktorisation land inom Europeis-Har i ett annatav
ekonomiska samarbetsområdet fått legitimation inom hälso-ka EES

sjukvården och återkallas auktorisationen, skalloch den även
legitimationen återkallas.

det finns grundad anledning legitimationen bör7 § Om att anta att
första föreläggasåterkallas enligt 6 § stycket får den legitimerade

låta sig undersökas eller henne.läkare anvisas honomatt av som
fårföreläggande läkarundersökning har beslutats,Om ett om

legitimationen återkallas för tiden till frågan återkallelsedess avom
legitimationen har slutligt.prövats

legitimerade inte följt föreläggande läkarundersök-denHar ett om
år från fick detta, fårning inom det han eller hon delett att av

legitimationen återkallas.

behörighetOm läkare eller tandläkare missbrukar sin8 § atten
sprit,förskriva narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk
ocksåbehörighet dras in eller Behörigheten fårfår denna begränsas.

själv det.in begränsas läkaren eller tandläkaren begärdras eller om

missbrukfinns sannolika skäl för misstanke sådant9 § Om det om
får dras in eller begränsasi 8 den aktuella behörighetensom avses

begränsningen behörighetentill frågan indragningen ellerdess avom
slutligt.har prövats
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Beslut enligt första stycket gäller i högst månader. Om det finnssex
särskilda skäl får beslutets giltighet förlängas med ytterligare högst sex
månader.

l0§ Har legitimation återkallats eller har behörigheten atten
förskriva narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit
dragits in eller begränsats, skall legitimation respektiveen ny
behörighet meddelas förhållandena medger det.när

Återkallelse behörighetav annan

§11 Annan behörighet yrke inom hälso- sjukvårdenutöva ochatt än
legitimation meddelats enligt kap.3 får återkallas densom om som
fått behörigheten

varit oskicklig vid utövningen yrket eller visatsättannatav
sig olämplig yrket,utövaatt

2. på grund sjukdom eller någon liknande omständighet inte kanav
tillfredsställande.yrketutöva

Om det finns grundad anledning behörigheten böratt anta att
återkallas, får den återkallas för tiden till dess frågan återkallelseom
har slutligt.prövats

6 kap. sjukvårdensHälso- och ansvarsnämnds verksamhet

Hälso- sjukvårdensoch ansvarsnämnd

§ Frågor1 disciplinpåföljd enligt denna lag Hälso- ochprövasom av
sjukvårdens ansvarsnämnd.

Nämnden frågor i kap.prövar även 5 6--11 §§.som avses

2 § Ansvarsnämnden består ordförande och åtta andra ledamöter.av
De regeringen för år. Ordföranden skall ha varit ordinarieutses treav

Övrigadomare. ledamöter skall ha särskild insikt i hälso- och
sjukvård.

För ordföranden skall för tid eller flera ställföreträ-utsessamma en
dare. En sådan ställföreträdare skall eller ha varit ordinarievara
domare. varjeFör ledamot skall det finnas tillräckligt antalettannan

skall för tidersättare ledamoten.utsessom samma som

3 § Ansvarsnämnden beslutför med ordförande ochär andrasex
ledamöter. Till sammanträde med nämnden skall samtliga ledamöter
kallas. Om ledamot förhinder,anmäler skall kallas.ersättareen en
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beslutfattafårOrdföranden§4 ensam
inte beslutdocki sak,avgörandeslutligtinnefattarinte omsom

första§enligt 5 kap. 7läkarundersökninggenomgåföreläggande att
stycket,§ andrakap. 7enligt 5återkallelsetillfälligellerstycket om

§ ivite enligt 11utdömandeellerstycketandra§eller 119 § avom
kapitel,detta

sak,idisciplinpåföljd avgörsärendeinnebär2. omatt ett omsom
finnsoch detbeskaffenhetprincipiellfrågagällerintebeslutet aven

till någonledakanärendet inteanledninggrundad anta attatt
disciplinpåföljd,

begäranbehörighetellerlegitimationåterkallelse egenavom
ellerföreligga,kanåterkallelse intehinderfall antasi när mot

dåtredje stycket§kap. 7enligt 5legitimationåterkallelse4. avom
läkarundersökning.föreläggandeföljtintelegitimeradeden om

vidÄrenden anmälasskallstycketförstaavgjorts enligtharsom
nämnden.medsammanträdenästa

ansvarsnämndeniärendenhandläggerdenjävfråga§ I5 mot somom
domarejävrättegångsbalkeni 4 kap.bestämmelserna motskall om

tillämpas.

ibestämmelsernaskallansvarsnämndenomröstning ifråga6 § I om
endastmeddomstoliomröstningrättegångsbalkenkap.29 om

först.meningsinOrdföranden sägertillämpas.ledamöterlagfarna

ansvarsnämndeniHandläggning

Socialsty-anmälanpådisciplinpåföljd skallFrågor7 § tas avuppom
intepatientengäller eller,sakenpatientdenellerrelsen omsomav

patienten.tillnärståendesaken,anmälakansjälv en
Social-anmälan§§kap. 6 11i 5Frågor tas avuppavsessom -

gäller.sakendenansökanellerstyrelsen somav
Justitie-förochombudsmänför RiksdagensBestämmelser rättom

andraellerförstaii ärendeanmälankanslern göra avsesatt som
förinstruktionmed1986:765stycket lagentredje§finns i 6stycket

13391975:lagenstycket§ förstaoch i 6ombudsmän omRiksdagens
tillsyn.Justitiekanslerns

ansvarsnämndenskall skriftligen.görastillansökanAnmälan eller8 §

uppgiftinnehållaskallansökningshandlingellerAnmälan om9 §
ochfödelsetidsökandenselleranmälarensenskildeden namn,

postadress,
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och adress för ställföreträdare eller ombud talan försnamn om
sådan,av

anmälan eller ansökan och, uppgift kan lämnasvem avser om
särskild utredning, dennes yrke, adress och arbetsplats,utan
vilken4. anmärkning riktas anmäld,motsom en
de omständigheter åberopas till stöd för anmälan ellersom

ansökan.
Anmälan eller ansökan enskild skall egenhändigt under-av vara

tecknad.
Om företräds ombud skall fullmakt in.part av ges

Är10 § anmälan eller ansökan så ofullständig den inte kan läggasatt
till grund för prövning i sak, skall ansvarsnämnden förelägga
anmälaren eller sökanden inom viss tid inkomma med komplet-att en
terande uppgifter vid påföljd ärendet inte tillatt tasannars upp
prövning.

§11 Ansvarsnänmden skall till varje ärende blir tillräckligtattse
Överflödig utredning skall avvisas.utrett.

fårNämnden förelägga den tillhör hälso- och sjukvårds-som
personalen in patientjournaler eller andra handlingar behövsatt ge som
för utredningen. föreläggandetI får vite Vitet dömssättas ut. ut av
nämnden.

12§ Förfarandet skriftligt. Muntlig förhandlingär får dock före-
komma, det kan till fördelnär för utredningen.antas vara

13 § Anmälan eller ansökan enligt §7 och det hör till handlingensom
skall överlämnas till den anmälan eller ansökansnarast som avser.
Mottagaren skall föreläggas inom viss tid.att svara en

sådanEn underrättelse behövs inte det uppenbart anmälanär attom
eller ansökan inte kan bifallas eller underrättelsen onödig.äratt

14 § Den förelagts skall det skriftligen, integöraattsom svara om an-
svarsnämnden bestämmer får lämnas vid muntligatt svaret en
förhandling.

Av skall framgå den svarande godtar eller sigsvaret motsätterom
den åtgärd i fråga. I det falletsätts bör svarandensom senare ange
skälen för sin inställning och de omständigheter åberopas.som

15§ Kräver fråga särskild sakkunskap, får ansvarsnämndenen
inhämta yttrande från myndigheter, tjänstemän eller andra ärsom
skyldiga lämna yttrande i Nämnden får också anlitaämnet. andraatt
sakkunniga i frågan.
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fråga sådana sakkunniga i första tillämpasI stycketom som avses
och 12 rättegångsbalken i tillämpliga delar.40 kap. 2--7

Ersättning för utlåtande myndigheter, tjänstemän eller andraav som
skyldiga lämna yttrande lämnas endast det särskiltärär att om

föreskrivet.
sakkunniga till ersättning förAndra har allmänna medel sitträtt av
Nämnden får bevilja förskott sådan ersättning.uppdrag.

finner16 § Om ansvarsnämnden vittne eller sakkunnigatt ett en
höras vid domstol eller någon behöver föreläggasbehöver attatt

tillhandahålla skriftlig handling eller föremål bevis, skalletten som
tingsrätt områdenämnden begära detta hos den inom denvars person

vistas skall höras eller berörs åtgärden.sättannatsom av
finns hinder hålla förhör ellerOm det inte laga det skall rättenmot

föreläggande. fråga sådana åtgärder skall i tillämpligameddela I om
föreskrivs bevisupptagning i rättegångdelar gälla vad utomsom om

huvudförhandling.

muntlig förhandling kallas. enskild får§ Till skall En17 parterna
inställa sig personligen vid påföljd han eller honföreläggas attatt om

inte hinder för ärendets vidare handläggning ochuteblir det utgör
avgörande.

enskild har inställt sig till muntlig förhandling fårEn part som en
beviljas skälig ersättning allmänna medel föransvarsnämnden avav

får bevilja förskottför och uppehälle. Nämndenkostnader resa
förskottersättning ochersättningen. Närmare bestämmelser om

regeringen.meddelas av

i förvaltningslagen 1986:22318 § Bestämmelserna 20 och 21 §§
första och andraskall tillämpas på beslut enligt kap. 7 §5även

stycket.styckena, kap. 9 § första stycket och kap. § andra5 5 11

Överlämnande vissa ärendenav

delvisanmälan beträffande arbetstagare får helt eller19 § En
ansvarsnämnden till arbetsgivaren för den åtgärdöverlämnas somav

ärendetspå arbetsgivaren, det uppenbartkan ankomma år attom
förinte påkallad från allmän synpunkt ellerbehandling i nämnden är

tillvarata patientens rätt.att

bristerklagomål§ Innehåller anmälan till ansvarsnämnden20 överen
sjukvårdspersonalen hosmellan patient och hälso- ochi kontakten en

liknandelandsting eller kommun någoteller över annatett en
inteförhållande och finns det grundad anledning anmälanatt anta att
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kan föranleda disciplinpâföljd enligt denna lag, får nämnden överläm-
anmälan i den delen till landstinget eller kommunen för åtgärd.na

21 Finner§ ansvarsnänmden i ärende de i kap.5 4 § tredjeett att
stycket angivna förutsättningarna för anmälan till åtal föreligger, skall
nämnden sådan anmälan.göra

22 § Bestämmelser handläggning sådana ärenden dis-om av om
ciplinpâföljd eller återkallelse eller begränsning behörighetom av som

efter anmälan Riksdagensprövas ombudsmän eller Justitiekanslernav
finns i 6 § femte stycket lagen 1986:765 instruktionmed för
Riksdagens ombudsmän och i 6 § tredje stycket lagen 1975: 1339 0
Justitiekanslerns tillsyn.

.j

7 kap. Socialstyrelsens tillsyn

§ Hälso- sjukvårdspersonalen1 och står i sin yrkesutövning under
tillsyn Socialstyrelsen. Detta innebär ingen inskränkning i denav
tillsyn myndighet kan för enligt särskildasom en annan ansvara
föreskrifter.

2 § Den tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig påär attsom
Socialstyrelsens begäran lämna handlingar, och materialannatprover

verksamheten styrelsen de upplysningarrör dennasamtsom ge om
styrelsen behöver för sin tillsyn. Socialstyrelsen får föreläggasom

sådan personal lämna vad begärs. föreläggandet fårI viteatt som
sättas ut.

3 § Socialstyrelsen eller den styrelsen förordnar har in-rätt attsom
spektera hälso- och sjukvårdspersonalens verksamhet. Den utförsom
inspektion har få tillträde till lokaler där verksamheten bedrivsrätt att
och tillfälligt omhänderta handlingar, och materialrätt att annatprover

verksamheten. inspekterasDen verksamhet skyldigrör är attsom vars
lämna det biträde behövs vid inspektionen.som

§4 Vid inspektion i har den utför inspektionen3 § rättsom avses som
polismyndighet få det biträde behövs för inspektionenatt attav som

skall kunna genomföras.

§ Om Socialstyrelsen finner finns skäl ifrågasätta5 detatt att
disciplinpâföljd, återkallelse begränsning för-legitimation eller avav
skrivningsrätt enligt kap. skall styrelsen anmälan detta hos5 göra om
Hälso- sjukvårdensoch ansvarsnämnd.
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Ansvarsbestämmelser8 kap. m.m.

Ansvarsbestämmelser

behörig-återkallats ellerlegitimation harläkare,1 § Utövar varsvars
behörighet,begränsadhareller läkare,upphört,eljest harhet som

hon till böterhan ellerläkaryrket, dömsersättningobehörigen och mot
månader.i högstfängelseeller sex

tandläkaryrketersättningochobehörigen utövar2 § Den motsom
månader.i högsteller fängelsetill böterdöms sex

yrkes-inte dentandläkaryrketutövningobehörigSom ansesav
tandhygienistlegitimationden harverksamhet utövas somsomavsom

tandskö-tandhygienist ellerföreskriven kompetenshareller somsom
terska.

döms till6 9 §§kap.bestämmelserna i 3bryter3 § Den motsom -
böter.

underkap. elleri 4bestämmelsernanågonbryter4 § Den mot avsom
elleruppsåtligeni 4 kap.,verksamhet,utövning sägs avsomav

inteskada,behandladeellerundersöktetillfogar denoaktsamhet som
ellersig skadanskada,för sådanfaraellerlframkallarringa,är vare
elleriavbrottellerbehandlingolämpligfaran orsakats genomav

straffbelagd medgärningen inteläkarvård, döms, ärmeddröjsmål om
år.i högstfängelsetill böter ellerkapiteli detta ett3enligt 1 -

brist igrundpågärningsmannenomständighetenDen att av
ellersjukdomensinseinte kunnaterfarenhetutbildning och natur

fråninteeller hennehonomfaran befriarskadan ellerförutse ansvar.

Vitesföreläggande m.m.

i sinnågonmisstänkaskälsannolikaföreliggerdet att§ Om5 att
kap.§§, 46 eller 7kap.bestämmelserna i 3bryterverksamhet mot

viss tidförförelägga denneSocialstyrelsen§§, fåreller 3 att2
medförenasföreläggande fårsådantEttverksamhet.med sinupphöra

vite.
intestycket fårenligt förstavitesföreläggandeDen överträtt ettsom

vitesföreläg-omfattasverksamhetsådanstraff förtilldömas avsom
gandet.

brottkraft,vunnit laga övertygatsdom,någon6 § Har omsomgenom
ellerför honomförbudmeddelasocialstyrelseni 4 ägerangessom
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henne under viss tid eller för alltid verksamhetutöva iatt som avses
4 kap. Ett sådant förbud får förenas med vite.

Den vitesförbudöverträtt enligt första stycket får inte dömasettsom
till straff för sådan verksamhet omfattas vitesförbudet.som av

7 § Den bryter förbud meddelats jämlikt 6 § straffasmotsom som
såsom för brott i 4som anges

Överklagande beslutav

8§ Ansvarsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9 § Ansvarsnämndens slutliga beslut får överklagas av
Socialstyrelsen för tillvarata allmänna intressen,att
enskild, enligt 6 kap. § första7 stycket har anmält frågasom en

disciplinpåföljd, beslutet har gått den enskilde emot,om om
någon beslutet angår, det har gått honom ellerannan som om

henne emot.
Överklagande Socialstyrelsen skall ske inom veckor från dettreav
beslutet har meddelats.att

Bestämmelser för Riksdagens ombudsmän föroch Justitie-rättom
kanslern överklaga beslut disciplinpåföljd eller i behörighets-att om
fråga med anledning fel i yrkesutövning finns i lagen7 §av
1986:765 med instruktion för Riksdagens ombudsmän ioch 7 §
lagen 1975:1339 Justitiekanslerns tillsyn. Sådant överklagandeom
skall ske inom veckor från det beslutet har meddelats.tre att

10§ Andra beslut ansvarsnämnden i 9§ i fåränav som avses
överklagas den beslutet angår, det har gått honom ellerav som om
henne emot.

11 § Beslut ansvarsnämnden inte innebär ärende avgörs,att ettav som
får överklagas endast i samband med överklagande det slutligaav
beslutet i ärendet.

Ett beslut inte slutligt får dock överklagas särskiltär närsom
nämnden

ogillat invändning jäv ledamot nämnden ellermoten om av en
invändning finns hinderdet prövningen,att motom

avvisat ombud eller biträde,
förordnat saken i avvaktan på ärendet avgörs,attom

4. förelagt någon genomgå läkarundersökning enligt 5 kap. 7 §att
första stycket,
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stycket§ andranågon vid vite enligt 6 kap. 11förelagt att
eller andra handlingar,med patientjournalerinkomma

vite ellerutdömt
i ärendet.för någons medverkanersättningförordnat om

gäller omedelbarti kap. 6i frågor 5 11Beslut12 § avsessom -
i beslutet.inte annat angesom

tillSocialstyrelsenföreskrivits,någotOm inte13 § är motpartannat
domstols slut-ansvarsnämndens elleröverklagatyrkesutövareden som

disciplinärendetanmältenskild hardenna lag. Ombeslut enligtliga en
hon yrkesutövarensockså han ellerär motpart.

Överklagande Socialstyrelsens beslutav

allmänöverklagas hosenligt denna lagbeslutSocialstyrelsens14 §
förvaltningsdomstol.

förvaltningsdomstoleller allmänSocialstyrelsenBeslut som
inteomedelbartskall gällaenligt denna lagmeddelar annatom

förordnas.
kammarrätten.överklagande tillPrövningstillstånd krävs vid

föreskrifterYtterligare

föreskrifter i deytterligarebemyndigas meddelaRegeringen§15 att
Socialstyrel-överlåtaRegeringen fårlag.i dennafrågor som avses

föreskrifter.sådanameddelaattsen

föråliggandenföreskriftersådanaRegeringen får meddela§16 om
enskildaskydd förbehövs tillsjukvårdspersonalenhälso- och som

övrigt.bedrivande isjukvårdenshälso- ocheller
föreskriftermeddelaSocialstyrelsenöverlåtafårRegeringen att

i första stycket.avsessom
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2 tillFörslag
Lag l997:0O ändring i Mervärdesskattelagenom

1994:200

Härmed föreskrivs 3 kap. 5 § mervärdesskattelagen 1994:200att
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Med sjukvård förstås åtgärder för medicinskt förebygga, utredaatt
eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador vård vidsamt
barnsbörd,

åtgärderna vidtas vid sjukhus eller någon inrättningom annan som-
drivs det allmänna eller vid inrättningar i § 1970:881av som avses

enskilda vårdhem ellerom m.m.,
åtgärderna vidtas åtgärderna vidtasannars av annars av- -

någon med särskild legitimation någon med särskild legitimation
yrke inom sjukvården. yrke inom sjukvårdenutöva utövaatt att

eller audionomer, biomedi-av
cinska analytiker, dietister eller
ortopedingenjörer med skyddad
yrkestitel.

Med sjukvård förstås Sjuktransporter utförs medäven transport-som
medel särskilt inrättade för sådanaär transporter.som

Med sjukvård jämställs medicinskt betingad fotvård.
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BakgrundI

Inledning1

uppdragKommitténs1.1

kommit-betänkandet bilaga hardirektiven vilka fogas tillEnligt som
samlad principernauppgift varitfrämstaténs göra översynatt en av

lämnabehörighet och bakgrundlegitimation ochför översynenmot av
förbehörighetsföreskrifterfråga legitimation ochbl.a. iförslag om

närliggandesjukvården ochinom hälso- ocholika yrkesgrupper
områden.

beslutat den itilläggsdirektiv till kommitténRegeringen har i att
skolpsyko-behandlade fråganskrivelse 1993/94:41Oriksdagens om

skalll993/94:SOU26, 3rättsliga ställninglogers övervägas avmom
kommittén.

kommittén överlämnathar tillRegeringen Miljödepartementet
strålskyddsinstitut med förslag tillskrivelse från Statensdelar av en

i svensk sjukvård.strålskyddskompetensenför förbättraåtgärder att
överlämnat den delhar till kommitténSocialdepartementet av

hälso-Förstärkt tillsyndepartementspromemorian 1995:35Ds över
kvacksalverilagen.avsnitt 8.2 berörsjukvårdenoch som

skivelserflertalhar till kommittén överlämnatRegeringen även ett
de frågoroch enskilda med synpunkterfrån olika yrkesgrupper som

Kommittén därutöveruppdrag utreda. harkommittén haft i att
organisationer ochfrån antalmottagit skrivelser yrkesgrupper,ett stort

mottagit fårde synpunkter kommitténenskilda. skrivelser ochDe som
betänkande.besvarade dettagenomanses

uppläggningArbetets1.2

påbörjade arbetet1994 ochtillsattes underKommitténs sommaren
tjugotal protokollfördaKommittén har haftdärefter. ettstrax samman-

inkluderande två internat.träden
berörtuppgift haringått i kommitténs göraDen översyn attsom

frågor med dessadiskutera olikayrkesgrupper. För kunnamånga att
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har kommittén genomfört flera s.k. hearingar. Vid dessa harmöten
kommittén träffat och haft diskussioner med förrepresentanter ett stort
antal yrkesgrupper och intresseorganisationer. Dessa och ytterligare
yrkesgruppers verksamhet redovisar kommittén i avsnittm.m.

För få inblick i det praktiska arbetet med legitimationsfrågoratt en
har kommittén gjort studiebesök på Socialstyrelsens enhet för legitima-
tions- och behörighetsfrågor. Kommitténs ordförande och sekretariat
har också varit närvarande vid sammanträde i Hälso- och sjukvård-ett

ansvarsnämnd.ens
Kommittén har i sitt arbete haft kontakt med andra myndigheter och

utredningar. detta sammanhang kan kommitténs sekretari-nämnas att
träffat för Statens strålskyddsinstitut. Kommitténat harrepresentanter

samrått med Utredningen förbättrad tillsyn hälso- ochöverom
sjukvårdspersonalen se SOU 1995: 147 och för dåvaran-representant
de Kanslersämbetets utvärdering de medellånga vårdutbildningarnaav
se Högskoleverkets rapportserie 1996:7 R. Representanter för
Styrelsen för teknisk ackreditering SWEDAC företrätthar inför
kommittén och redogjort för sin verksamhet. Inför kommittén har

företrätt föräven Socialtjänstkommittén och Läkeme-representanter
delsförsörjningsutredningen.

I kommitténs uppdrag har ingått beakta intresset likformigaatt av
regler i de nordiska Med anledning härav har delarstaterna. av
kommittén besökt Finland där sarrnnanträffat med representanterman
för finskadet Hälso- och sjukvårdsministeriet och Rättsskyddscentra-
len. Vid besök i Danmark har kommitténs sekreterareett samman-
träffat med för den danska Sundhetsstyrelsen. Kommit-representanter

har också inhämtat upplysningar från övriga nordiska länder, frånten
några andra europeiska länder och från EU.

Kommitténs sekretariat har besökt Diabetesmottagningen vid
Universitetsjukhuset i Lund och träffat för denrepresentanter
medicinska fotvården besökt Radiofysikavdelningen på Universi-samt
tetssjukhuset MAS och träffat för sjukhusfysikerna.representanter
Representanter för kommittén har besökt Naprapathögskolan ochäven
Skandinaviska kiropraktorhögskolan i Stockholm.

I kommitténs uppdrag har bl.a. ingått belysa de eventuellaatt
skattetekniska konsekvenserna lämnade förslag, bl.a. bakgrundmotav

förhållandetdet legitimerade yrkesutövare inom hälso- ochattav
sjukvården befriade från mervärdesskatt. Ulf Janzon,är generalsek-

i Nordiska läkemedelsnänmden, och Urban Hansson Bruse-reterare
witz, departementssekreterare Finansdepartementet, har till kom-
mittén bidragit med beräkningar i denna fråga.
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1.3 Betänkandets disposition

Betänkandet framgår innehållsförteckningen indelat i tvåär som av
delar. Del I innehåller redovisning bakgrundsmaterial. delI IIen av

Ävenredovisar kommittén främst förslag.överväganden och i anslut-
ning till övervägandena ibland visst bakgrundsmaterial förpresenteras

läsningen och förståelsenunderlätta bilaga tillIatt av resonemangen.
betänkandet finns regeringens direktiv till kommittén.

Betänkandet inleds med sammanfattning på svenska och engelskaen
föüattningsförslag. Kommentarer till författningsförslaget finnssamt
avslutande avsnitt.i ett

2 finns kortfattad redovisning gällande lagstiftning.I avsnitt en av
valt också iKommittén har samband med presentationen lagstift-att av

ningsförslagen förtydligande syftei redovisning viss centralgöra en av
lagstiftning. I detta avsnitt redovisar kommittén också statistiska
uppgifter angående legitimerade yrkesutövare och omfattningen av
verksamheten hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnänmd.

redovisar kommittén vissa regleringar i nordiskaavsnitt 3 deI
några europeiskaländerna och andra länder.
redovisar vi den nordiska överenskommelsenavsnitt 4I om en

för viss sjukvårdspersonal.arbetsmarknad hälso- och Härgemensam
redovisar kommittén också EG-direktiven ömsesidigt godkännandeom

kompetensbevis.av
har kommittén gjort sammanfattande redovisningI avsnitt 5 aven

hos huvuddelen de kommitténverksamheten yrkesgrupperav som
kommit i kontakt med under utredningsarbetet.

Del inleds med avsnitt 6 där kommittén redovisar och diskuterar
utbildningsfrågor vissaDet gäller främst avregleringenm.m. av
vârdutbildningar högskolereformen, fråga kommitténgenom en som

direktiven särskilt skall fästa vikt vid. Kommittén i dettaenligt tar
framföravsnitt sjuksköterskeutbildningen och då alltäven upp

sjuksköterskornas vidareutbildningar. Kommittén diskuterar av-
slutningsvis i avsnittet frågor och hur prövning lämplighetnärom av

yrken inom hälso- och sjukvården bör ske.för
för regleringaravsnitt 7 redovisar kommittén konsekvensernaI

grundlagsskyddethälso- och sjukvården det nyligen infördainom av
införlivandenärings- och yrkesfriheten Europakonventionensför samt

med svensk rätt.
ställningstaganden till de8 till 10 innehåller kommitténsAvsnitten

haft uppgift avsnitt 8 diskuterarcentrala frågor vi har i studera. Iatt
således övergripande vilka grundläggande principerkommittén som

beskriver viför framtida behörighetsreglering. I avsnitt 9bör gälla en
principer. avsnittet finns också kommitténssedan dessa I detnärmare

legitimationens huvudfunktioner iallmänna överväganden om
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framtiden diskussion olika komplement till legitimationen.samt en om
finns också avslutningsvisHär diskussion behovet fasten om av en
åldersgräns för legitimationen. I avsnitt 10 preciserar kommitténövre

vilka yrkesgrupper bör komma i fråga för olika regleringar.nya som
Kommittén i avsnitt 11 vissa frågor rörande vissa utövaretar upp

manuella behandlingsmetoder, i första hand kiropraktorer,av
och osteopater.naprapater

kommittén har framförts vissa behörigheten förTill synpunkter
psykologer och psykoterapeuter. Dessa yrkesgrupper diskuterar
kommittén i 12.avsnitt

kommitténs uppdrag har ingått kvacksalverilagen.I överatt se
Frågor lagstiftningen kommitténberör den behandlar i avsnitt 13.som

Kommittén har under sitt arbete kunnat konstatera det finnsatt ett
lagstiftning inombehov samlad yrkesverksamhetenav en mer om

hälso- sjukvården. kommittén förslag tilloch I avsnitt 14 lämnar ett
lagstiftning innebär sammanslagning de fyra centralaen ny som en av

lagarna området.
kommitténs uppdrag har ingått i samband med diskussionenI att om

behörighetsregleringen inom hälso- och sjukvården studera vissaäven
områden. främst frågan legitimation inomnärliggande Det gäller om

fråga isocialtjänsten. Denna kommittén avsnitt 15.tar tar upp
Kommittén skall bakgrund bl.a. den omständighetenmot attav

sjukvården frånlegitimerade yrkesutövare inom hälso- och befriadeär
mervärdesskatt belysa de eventuella skattetekniska konsekvenserna av

kommitténförslag. Mervärdesskatteregleringen diskuterar ilämnade
16 och de övergripande ekonomiska konsekvensernaavsnitt avmer

förslagkommitténs redovisar vi i avsnitt 17.
statliga vissa generella kommittédi-Alla utredningar skall beakta
Kommitténs ställningstaganden till direktiv redovisas irektiv. dessa

avsnitt 18.
finns författningskommentar kommitténs förslagSlutligen till tillen

lagstiftning i avsnitt 19.ny
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2 Nuvarande lagstiftning

Inledningl

Kommitténs uppdrag enligt direktiven främstär göra översynatt en av
behörighetsregleringen inom hälso- och sjukvården närliggandeoch
områden. I direktiven konstateras kommittén i sitt arbete i alltatt
väsentligt bör kunna lägga de hittillsvarande grundläggande prin-
ciperna för legitimation och behörighet till förgrund även översynen
och de överväganden behöver Samtidigtgöras. attsom anges
förändringen och utvecklingen inom vårdomrädet bl.a. ställer krav på
förbättrade möjligheter till kontroll från sida hälso- ochstatens av
sjukvårdspersonalens yrkesutövning, särskilt utanför den offentliga
vården.

denna bakgrund skall kommitténMot vilka allmännaöverväga
principer bör gälla för utfärdande olika kompetensbevis. Försom av

dettakunna bör ha bild vilka förreglergöraatt man en av som
närvarande gäller för behörighet och legitimation inom ochhälso-
sjukvården hur tillsynen dessa regler följs utformad.över ärsamt att

detta avsnitt finnsI översiktlig beskrivning hälso- ochen av
sjukvârdslagstiftningen med särskild tyngdpunkt lagd behörighets-
och tillsynslagstiftning.

I avsnitt 2.2 redovisas kortfattat hälso- och sjukvårdslagen och på
vilka denna lagstiftning har samband med övriga regler påsätt
området vad gäller hälso- och sjukvårdens verksamhet och personal.

avsnitt 2.3 redogörs för behörighetslagen.I sedan utformningen av
avsnitten 2.4 och respektive dis-I 2.5 beskrivs åliggandelagen

ciplinpåföljdslagen tillkom är 1994.som
avsnitt 2.6 redovisas kortfattat innehållet i s.k. kvacksalverila-I den

diskussionEn denna lag finns i avsnitt 13.ävengen. om
I avsnitt 2.7 redovisas något Socialstyrelsens tillsyn samtom

handläggning legitimationsärenden, i 2.8 beskrivs verksam-avsnittav
heten i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och i avsnitt 2.9 finns

vissaslutligen statistiska uppgifter.
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2.2 Allmänt hälso- sjukvårdslag-ochom

stiftningen

Inledning2.2.1

grundläggande bestämmelserna förDe hur hälso- och sjukvården skall
utformad i Sverige finns i hälso- och sjukvårdslagen 1984: 763,vara

trädde i kraft årHSL. Lagen 1983 1981/82:97prop. harmen
vid flertal tillfällenändrats därefter. För utförlig redogörelseett en av

bakgrunden till lagen och de enskilda bestämmelserna hänvisas till Jan
Sahlins kommentar Hälso- och sjukvårdslagen, Med kommentarer,

uppl. 1994, Norstedt juridik. övergripande4:e I HSL det måletanges
för och sjukvården vilkahälso- och krav kan ställas vården.som

inledande bestämmelserna i HSL gäller all hälso- sjukvård,De och
offentligsåväl enskild, medan HSL i övrigt i huvudsak reglerarsom

offentliga hälso-kraven den och sjukvården dvs. landstingens och
kommunernas HSL gäller såväl sluten vård. Denöppenansvar. som

tvångsvården.gäller även

2.2.2. Hälso- och sjukvårdens mål

Med hälso- och sjukvård enligt § HSL åtgärder förl attavses
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar Tilloch skador.

sjukvårdenhälso- och hör också ambulanstransporter handsamt att ta
tandvårdenavlidna. För finns särskilda bestämmelser i tandvårds-om

lagen 1985:125.
Målet för hälso- och sjukvården enligt 2 § god hälsa ochär en en

vård på lika villkor för hela befolkningen. § därefterI 2 atta anges
hälso- sjukvårdenoch skall bedrivas så den uppfyller kraven påatt en

vård.god I bestämmelsen preciseras i fyra punkter vadnärmare som
vård.med godmenas

Vården skall tillgodose patientensgod kvalitet och behovvara av
vårdentrygghet i och behandlingen.av

2. En god vård kännetecknas den tillgänglig.lättärattav
god vård skall bygga för patientens självbestämmandeEn respekt

integritet.och
4. god vård skall främja mellan patientenEn goda kontakter och
hälso- och sjukvårdspersonalen.

Hälso- och sjukvården skall också enligt 2 b § arbeta för att
förebygga ohälsa. Den vänder sig till hälso- och sjukvården skallsom

det lämpligt upplysningar metoder för förebygganär är attges om
sjukdom eller skada. Enligt sjukvårdens2 § skall hälso- ochc
uppgifter avliden fullgöras efter-med respekt och deäven mot n
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förstaoch med denomtanke. Frånskall visas hänsyn ochlevande
därkommerd § i kraft. l denjanuari 1997 träder 2 att attangesen ny

personal, desjukvård skall det finnas denochbedrivs hälso-det
vård skall kunnabehövs för godutrustningoch denlokaler attsom

bestämmelsentill grund för denproposition liggerdenI nyasomges.
lagväsentliga ändringar i HSLockså andrafinns samt ny omen

skalltillsynslag bl.a.sjukvården 1996 årshälso- ochtillsyn över som
kraftträder iårs tillsynslagenskilda vårdhem. 1996stadganersätta om

l995/96:SoUl8, rskrbet1995/96:176,ljanuari 1997 seden prop.
1996:794.1995/96:281, SFS

olika kravställer samhälletgod vårduppnå måletFör att om en
och sjukvårdenshälso-gäller såväl kravsjukvården. Dethälso- och

ochhälso-verksamhetutformning dessorganisation och som--
sjukvårdspersonalens kompetens.

ochoffentliga hälso-på denkraven2.2.3 Allmänt om
sjukvårdens verksamhet

antyddes allgällerbestämmelserna i HSLinledandeDe nysssom
Huvuddelenenskild.offentligsåvälsjukvård i landet,ochhälso- som

3-16 §§landstingensig tillriktar däremotbestämmelser i HSLav
§§.17-25och till kommunerna

primärahar detframgår landstingenHSL3 och 7Av att
i denrespektive landstinginomsjukvårdenhälso- ochföransvaret

Vadkommun.bestämmelserna åliggerenligtintemån detta enansvar
förhinderdock intebestämmelsernai attutgörsägs annansom

landstingen skallinnebärsjukvård.och Ansvaretbedriva hälso- att
och hälso-god vårdlandstingeninomde bosattaerbjuda är attensom

befolkningensutgångspunkt imedplanerassjukvården skalloch
behov.

be-motsvarandehar kommunernaEnligt 18 och 20 ansvar
bostadellerboendeformi sådandem borträffande avsessomensom

socialtjänstlagenstyckettredjeoch 21 §andra stycketi 20 §
omfattasdagverksamhetvistas idem1980:620 samt avsomsom

socialtjänstlagen.10 §
ochsamverkanförutsätterlagstiftningen näraIntentionerna i en

och kommunerlandstinginomverksamhetersamordning samtav
innebärenskilda. Detorganisationer ochfriståendeochmellan dessa

densamarbeta medskyldighetharlandsting och kommuner attatt en
denomfattningentillsjukvården och hänsynochprivata hälso- ta av

HSL.och 21framgår 8sin planering. Dettaiverksamheten av
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2.2.4 Allmänt kraven på den enskilda hälso- och sjuk-om
vårdens verksamhet

principI råder närings- och yrkesfrihet huvudregel inomävensom
hälso- och sjukvården. Som tidigare omfattas den privatanämnts

Ävenhälso- och sjukvården HSL:s inledande bestämmelser. dennaav
verksamhet skall således drivas så den uppfyller kraven på godatt
vård. Det medför vissa krav måste ställas på den enskilda hälso-att
och sjukvårdsorganisationen och utformningen vården. Denav
enskilda vården berörs också direkt de särskilda bestämmelserav som
reglerar personalens kompetens inom hälso- och sjukvården.

Vad gäller organisation och utformning den privata hälso- ochav
sjukvårdens verksamhet finns endast fåtal regler, främst stadganett
1970:88 enskilda vårdhem vårdhemsstadganI finnsom m.m.
bestämmelser för enskild verksamhet hälso- och sjukvårdens och
socialtjänstens område. Grundläggande för denna reglering är att
enskilda inte får driva verksamhet tillstånd från länsstyrelsen.utan

Stadgan reglerar enskild sluten sjukvård och omvårdnad och tillsyn
äldre boende i servicehus och helinackordering.motsvararav som

Bestämmelserna kompletterar de bestämmelser krav på hälso- ochom
sjukvården gäller enligt 2 § och 2 2 §§ HSL ochsom a c som-
redovisats ovan.

För enskild sjukvård finnsöppen ingen motsvarande reglering i
särskild författning. Inom den hälso- och sjukvårdenöppna kan därför
enskild verksamhet etableras någon författningsregleradutan att
tillståndsprövning måste ske.

Vissa legitimerade yrkesutövare har dock i författning regleraden
skyldighet till Socialstyrelsen anmäla de driver enskildatt att
mottagningsverksamhet enligt förordningen 1994:1290 åliggan-om
den för personal inom hälso- och sjukvården, den s.k. åliggande-
förordningen. Enligt denna förordning skall läkare, tandläkare,
barnmorskor och sjuksköterskor inom två veckor efter verksam-att
heten anmäla detta till Socialstyrelsen.startat

Etablering inom enskild öppenvård har därutöver till del byggtstor
på landstingens medverkan. Inom för det s.k. Dagmar-avtaletramen
har landstingen haft godkänna läkare och vissa andra legitimeradeatt
yrkesutövare driva privat mottagningsverksamhet.attsom avser

Stadgan enskilda vårdhem har nämndes i avsnitt 2.2.2 varitom som
föremål för Riksdagenöversyn. har beslutat stadgan från och medatt
den januaril 1997 skall upphävas och med 1996 års till-ersättas
synslag.



lagstiftning 71Nuvarande1996:138SOU

sjukvårdspersonalenpå hälso- ochkravenAllmänt2.2.5 om

förkvalitetskravvissatidigareSamhället har nämnts satt uppsom
vård ochgodmåletupprätthållaförsjukvårdenochhälso- att om en

föri vården. Ettoch trygghet sättsäkerhetpatienternasökaför att
denoffentligasåväl denkvaliteten iupprätthållasamhället somatt

grundläggandevilkasjukvårdenochhälso- ärenskilda att ange
personalen har.skyldigheter som

ochoffentliga hälso-deniHSLrespektive 2313I attanges
godmeddelaförbehövspersonalfinnas denskallsjukvården attsom

januari 1997med den 1från ochkommerBestämmelserna attvård.
paragrafer finnsdessad §. Inämnda 2den tidigaretillöverföras

bestämmelsersärskildafinnstill dethänvisningockså att omen
tillsynenochsjukvårdspersonal överochhälso-föråligganden om

lageni denfrämstbestämmelser finnsSådanapersonal.denna nya
sjukvårdenochhälso-personal inomåligganden för1994:953 om

hälso-disciplinpåföljdpå1994:954i lagenåliggandelagen samt om
och med denfråndisciplinpåföljdslagenområdesjukvårdensoch som

hälso- ochtillsyn1980:ll överlagen1994oktober1 ersatte om
m.fl.sjukvårdspersonalen

personalbegreppetdisciplinpåföljdslagenoch äråliggandelagenI
till-tidigaredenöverensstämmelse medihuvudsakidefinierat

personalföråliggandenalagregleradedeinnebärDetsynslagen. att
främstdennatillsynochsjukvårdenochhälso-inom statens av

sjukvår-ochinom hälso-legitimation för yrkehardemomfattar som
vård,iyrkesutövarelegitimeradbiträderellermedverkarellerden en

omfattarRegleringenpatienter.behandlingellerundersökning av
enskildoffentliginom såvälsjukvårdspersonalochhälso- som

avsnitt.följandelagstiftning itill dennaVi återkommerverksamhet.
omfattarochvidaremening däremotpersonal i HSL:s ärBegreppet

ekono-tillgängligaförför inombehövspersonalall att ramensom
ochändamålsenlig hälso-rationell ochbedrivamiska enresurser
till-skyldighetföreskriver attsjukvård. Lagen angetts ensom nyss

sjukvårdhälso- ochgodförbehövspersonalhandahålla den attsom
dennavilketpåföreskriver inte sättmeddelasskall kunna men

bestärnmel-särskildasaknasmån detdenuppfyllas. Iskyldighet skall
önskar.personalanlita denfrihetvårdgivarenhar att manser

deni såvälkvalitetenupprätthållasamhälletförEtt sätt attannat
ställasjukvårdenoch ärenskilda hälso-den attoffentliga som

personalen.hosutbildningskvalitetenpåkravsärskilda
regeringenförbemyndigandenHSL finns attrespektive 25 §16 §I

sjukvårdenochhälso-kommunalleddaochlandstings-deninom
tillsättning.ochtjänsterbehörighet tillföreskriftermeddela omom
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Behörigheten meddela sådana föreskrifteratt får också överlåtas av
regeringen till Socialstyrelsen.

Regeringen har främst meddelat sådana föreskrifter genom
förordningen 1982:771 behörighet till vissa tjänster inom hälso-om
och sjukvården och tillsättning sådana tjänster.om av

Kvaliteten i vården bestäms också reglerna vilka ärgenom om som
behöriga vissa yrken.utöva Dessa frågoratt regleras främst i lagen
1984:542 behörighet yrke inomutöva hålso- ochatt sjukvårdenom

behörighetslagen den därtill anslutnam.m. samt regeringenav
utfärdade förordningen 1984:545 behörighet yrke inomutövaattom
hålso- och sjukvården behörighetsförordningen.m.m.

behörighetslagenI och i behörighetsförordningen finns regler om
särskilda kompetensbevis för vissa yrken, behörighetskrav för att

vissautöva yrken skydd för yrkestitlar ochsamt yrkesbeteckningar. I
lagen 1960:409 förbud i vissa fall verksamhet på hälso- ochom mot
sjukvårdens område, allmänt benämnd kvacksalverilagen, har staten
förbjudit den inte behörigär läkaryrketutöva eller i sinattsom annars
verksamhet inom hälso- och sjukvården inte står under Socialstyrelsens
tillsyn ersättning vissaatt formermot utöva verksamhet inomav
hälso- och sjukvården.

Kvacksalverilagen redovisas kortfattat i avsnitt 2.6. I avsnitt 13 för
kommittén sedan utförlig diskussion frågor berören mer om som
kvacksalverilagstiftningen.

2.2.6. Offentlig tillsyn

Staten enligtutövar 27 och 28 §§ HSL verksamhetstillsyn lands-över
tingens och kommunernas hälso- och sjukvårdsverksamhet. Tillsynen

främstutövas Socialstyrelsen. Tillsynen den privata hälso-övergenom
och sjukvårdsverksarnheten sker huvudsakligen med stöd denav
tidigare nämnda stadgan privata vårdhem och utövasom genom
länsstyrelsen meddelar tillstånd driva enskilt vårdhem ochsom att som
har den primära tillsynen várdhemmen.över Socialnämnden i kommu-

har den löpande tillsynen. Socialstyrelsen har dennen övergripande
tillsynen vilket innebär styrelsen har verka för vårdenatt att äratt av
godtagbar standard och gällande bestämmelser följs iatt fråga denom
enskildes rättigheter och säkerhet i vården. Som tidigare nämnts
överförs från och med den 1 januari 1997 tillsynsreglerna till 1996 års
tillsynslag. Då upphör också Förordningen 1982:772 skyldighetom

anmäla vissa allvarliga skadoratt hålso-i och sjukvården " Lexm.m.
Maria" och bestämmelserna överförs till § iden5 tillsynslagen.nya

Socialstyrelsen individtillsynutövar även deöver personalgrupperen
omfattas åliggandelagen och disciplinpåföljdslagen.som Socialsty-av

relsen kontrollerar dessutom förbuden vissa verksamheteratt mot en-
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ligt kvacksalverilagen upprätthålls. Denna tillsyn gäller personal inom
såväl den offentliga den privata hälso- och sjukvården. Genomsom
behörighetslagens regler krav på viss kompetens för utövandeom av
vissa yrken sker också statlig kontroll kraven hälso- ochatten av
sjukvårdens kvalitet upprätthålls.

den angivna tillsynenUtöver kommer det tillsynsansvarnu som
hararbetsgivaren enligt arbetsrättslagstiftningen personalenssamt

enligt straffrättsliga regler.ansvar
den arbetsrättsliga lagstiftningens har arbetsgivarenInom rättramar

sin arbetsledning. innebär bl.a. vidta deDettautöva rättatt atten
befogade fall fel,åtgärder vid försumligheter eller miss-ärsom av

från sida.skötsamhet arbetstagarens Detta gäller inom hälso- ochäven
sjukvården. Med stöd kollektivavtal kan arbetsgivaren ha rätt attav

disciplinansvar dvs. vidta disciplinära åtgärder.utkräva
ocksåBestämmelser disciplinansvar för offentligt anställda finnsom

i lagen 1976:600 oflentlig anställning. har nyligenLagen settsom
se 1993/94:65, bet. 1993/94AU:16, rskr. 1993/94:257.över prop.

Bestämmelserna disciplinansvar i behållas oförändrade.skall sakom
mindre ändringar emellertid gjorts det gäller grundernaVissa har när

för bedömningen frågan försummelse ringaär attav om en anse som
eller inte.

detta sammanhang bör observeras arbetsgivarens möjligheterI att
anställda begränsad till arbetgivar-arbets-äratt motagera rena

tagarrelationer. omfattar inte den medicinska verksamheten.Den rätten
åvilar SocialstyrelsenTillsynen denna häromseöver närmare prop.

1993/94:149 32 och s.49f.s.
straffrättsliga uppsåtligen ellerEnligt det regelverket kan den som

vidoaktsamhet myndighetsutövning handling eller under-av genom
låtenhet åsidosätter vad för uppgiften enligt §gäller 20 kap. 1som
brottsbalken dömas för tjänstefel fängelse i två år.till böter eller högst

brottet har begåtts uppsåtligen och kanOm är att grovt,anse som
dömas för tjänstefel till fängelse, lägst månader och högstgrovt sex
sex ar.

20 kap. brottsbalken finns också särskilda straffbestämmelserI 3 §
för brott tystnadsplikten. sig skyldig till sådant brottDen görmot som

till fängelse år.kan dömas böter eller i högst Regler sekretessett om
itystnadsplikt för hälso- och sjukvårdspersonal finns delsoch

åliggandelagen privat personal och dels i sekre-vad gäller anställd
personal.tesslagen 1980: 100 vad gäller offentligt anställd

tjänstefel tystnadsplikten allmännaFörutom och brott kan andramot
också sjukvårdsper-regler i brottsbalken bli tillämpliga på hälso- och

sonal i fråga handlingar i deras yrkesverksamhet. gällerDet t.ex.om
olika brott liv och lem mord och dråp, misshandel ochmot som
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vållande till död eller vållande till kroppsskada fram-samtannans
kallande fara förav annan.

2.3 1984 behörighetslagårs

2.3. Inledningl

Som tidigare finns inget generellt förbud i Sverigenämnts utöva
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. princip råderI
närings- och yrkesfrihet. Möjligheterna fritt sådan yrkesverk-utövaatt
samhet i realiteten inskränkta flera offent-dock på Inom denär sätt.
liga vården inskränks frihetdenna bestämmelserna i HSLgenom som

vårdgivarna för vilken personal de anlitar i vården,ettger ansvar
bestämmelser från den januari 1997 gäller de privatal ävensom
vårdgivarna. 16 och också regeringen, efterI 25 §§ HSL ellerges
regeringens bemyndigande Socialstyrelsen, möjlighet meddela före-att
skrifter behörighet och tillsättning tjänster inom denom om av
offentliga vården.

utformadSamhällets krav på hur hälso- och sjukvården skall vara
begränsningarna finnskommer till uttryck olika viktigasteDesätt.

års behörighetslag, därtill behörighetsförordningeni 1984 den knutna
föreskrifter råd i kvacksalveri-och Socialstyrelsens och allmänna samt

får offentligalagen. Dessa bestämmelser betydelse för såväl den som
den privata vården.

Genom behörighetslagen inskränks verksam på hälso-rätten att vara
och sjukvårdens område endast hälso- och sjukvårdspersonalattgenom

genomgått viss utbildning kan erhålla särskilda kompetensbevissom
formi legitimation. Legitimationens främsta ändamål är att geav

allmänhet och myndigheter upplysningar yrkesutövaresom en
kompetens och lämplighet legitimationendet yrkeutövaatt som avser.

några legitimationen villkor för fåFör yrken dessutomär utövaattett
dessutomyrket och använda yrkestiteln. Legitimationenatt ger en

för yrkesutövaren för allmänheten han eller honensamrätt att attange
legitimerad.är

reglerat vilkaRegeringen har i behörighetsförordningen närmare
legitimationställs på olika yrkesgrupper för erhålla ellerkrav attsom

för godkännande utländskasärskild kompetens vad krävssamt som av
utbildningar omfattas EES-avtalet.som av

viss utsträckningLandstingen och kommunerna kan också i genom
för olika tjänster.kollektivavtal påverka vilken kompetens krävssom
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enskilda2.3.2 De bestämmelserna

Särskilda kompetensbevis legitimation-

särskilda kompetensbevis finns i 2 i behörig-Bestämmelser 5om -
hetslagen.

tio yrken i vilka yrkesutövare efter genomgången2 § räknasl upp
fåpraktisk tjänstgöring efter ansökanutbildning och har rätt att

logopeder,legitimation för yrket. gäller barnmorskor, optiker,Det
psykoterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor,läkare, psykologer,

och tandläkare.tandhygienister
of Chiropracticskall den har DoctorEnligt 5 § somsom examen
för kiropraktoreller motsvarande utbildningvid utländsk högskolaen

Bestämmelsen träddeansökan få legitimation kiropraktor.efter som
kraft juli 1989.i den 1

gått igenom sådanenligt § den i Sverigeskall 2Härutöver a som
praktisk tjänstgöringför och fullgjort sådanutbildning naprapater som

legitimationföreskrivit efter ansökan fåregeringen har naprapat.som
1994.började gälla den oktoberBestämmelsen l

legitimationframgår frågor meddelande3 § prövasAv att avavom
legitimation och med-och frågor återkallelseSocialstyrelsen att avom

disciplinpå-regleras ilegitimation efter återkallelsedelande av ny
för-legitimationSocialstyrelsen får inte meddelaföljdslagen. om

återkallatssådana legitimationen skulle hahållandena är att om
varit legitimerad.sökanden

Europaläkare

be-Europaläkare. Dennasärskilda bestämmelser s.k.§ finnsI 3 oma
1992/93:SoU8,bet.tillkom år 1993 1992/93:83,stämmelse se prop.

bestämmelse och 18 § i be-Enligt denna87, SFS 1992:1562.rskr.
legitimerad läkare påhörighetsförordningen i Sverigehar rått atten

Europaläkareallmänpraktiserande läkarefå kompetensansökan som
ipraktisk utbildningföreskriveni Sverige han eller hon efter ettom

allmänpraktiserande läkare.EES-land har kalla sigrätt att

Specialistkompetens

fåansökanenligt 4 §och tandläkare skallLegitimerade läkare
vidareutbildninggenomgått denefter de harspecialistkompetens att

Socialstyrelsenbemyndigande,efter regeringensregeringen eller,som
föreskriver.
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Behörighet yrkeutövaatt

I 6 8 §§ regleras frågor behörighet yrke. I 6 §utövaatt attom anges-
endast den har legitimation eller särskilt förordnande meddelatsom -

myndighet regeringen bestämmer barnmorska, läkareav som som-
eller tandläkare får dessa yrken. fårDessutom endast denutöva som
har legitimation läkare yrkesmässigt bedriva enskild läkarverk-som
samhet. Denna bestämmelse får till följd för barnmorskor, läkareatt
och tandläkare legitimationen i princip förutsättning förär fåatten

yrket. övrigaFör yrkesgrupper iutöva de tidigaresom anges
paragraferna innebär legitimation främst bevis de harett att en av

godkänt kompetens. Däremot innebär legitimationen inte någonstaten
yrket.ensamrätt utövaatt

Enligt § endast den behörig7 yrke apotekare ochär utövaatt som
receptarie har avlagt apotekarexamen respektive receptarieexamensom
eller visar han förvärvat motsvarande kompetens.sättatt annatsom
Socialstyrelsen frågor behörighet för den inte harprövar om som
apotekar- eller receptarieexamen.

I 8 § regeringen eller myndighet regeringen be-attanges som
Socialstyrelsen meddelar föreskrifter behörighetstämmer attom

yrke för den utomlands genomgått utbildning.utöva Bestämmel-som
tillkom år 1994 se 1992/93:83, bet. 1992/93:SoU8, rskr.sen prop.

87, SFS 1992:1562.

Skydd för yrkestitel och yrkesbeteckning

Frågor yrkestitel och yrkesbeteckning främst iregleras 9om
I 9 § första stycket l ingen verksam inom hälso-ärattanges som

och sjukvårdens eller tandvårdens område obehörigen får sig förutge
barnmorska, läkare eller tandläkare eller på skensättatt annatvara ge

ha sådan kompetens.attav
Som tidigare framgått kan enligt legitimerade4 § läkare och

tandläkare specialistkompetens efter ha genomgått specialistut-att
bildning. den bestämmelsenl endast den läkare elleräven attanges
tandläkare har specialistkompetens inom sitt yrke får dettasom ange
för allmänheten.

I 9 § första stycket 2 ingen får sig föratt utge attanges vara
legitimerad optiker, kiropraktor, logoped, sjukgymnast,naprapat,
sjuksköterska eller tandhygienist ha legitimation för yrket.utan att

Slutligen i 9 § första ingen heller får förstycket 3 sigatt utgeanges
psykolog eller psykoterapeut legitimation förha yrketatt utan attvara

eller, såvitt gäller psykologtiteln, ha genomgått sådan praktiskutan att
tjänsgöring psykolog i 2 Bestämmelsen kompletterassom som anges
också med regel någon, saknar behörighetsäger atten som om som
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psykoterapeut, haranvända titeln psykolog ellerenligt punkt 3 att
titelnförväxlas med dessa titlar, skalltitel kanförvärvat angessomen

psykote-skiljer sig från psykolog- ochden tydligtpå sådant sätt attett
ellerhälso- och sjukvårdensdet gäller verksamhetrapeuttitlarna om

tillkom år 1994omrâde. bestämmelse setandvårdens Denna prop.
1992/93:SoU8, rskr. 87.1992/93:83, bet.

Ansvarsbestämmelser

för den bryteransvarsbestämmelserfinns särskilda10 §I motsom
behörighetslagens regler.

ersättningobehörigen ochbörja med kan läkareTill motatt som
ieller behörighetenlegitimationen återkallatssedanläkaryrketutövar
ieller fängelsedömas till bötereller begränsatsfall upphörtannat

månader.högst sex
tandläkaryrket kanersättningobehörigen och utövarDen motsom

legitimationhargäller dock inte denstraff. Dettilldömas somsamma
tandsköter-tandhygienist ellertandhygienist eller kompetens somsom
obehörigenbehörighetslagenstraffbelagt idäremot inteska. Det är att

barnmorskeyrket.utöva
bestämmelsernabryterdentredje stycketI 10 § motatt somanges

tilldömasyrkesbeteckning kanyrkestitel ochskydd föri §9 om
böter.

behörighetslagenenligtbeslutfår SocialstyrelsensEnligt §11
Prövningstillstånd krävsförvaltningsdomstol.allmänöverklagas hos

ellerSocialstyrelsenBeslutöverklagande till kammarrätten.vid av
förordnas.integäller omedelbartförvaltningsdomstolallmän annatom

meddelaregeringenförbemyndigandefinns i 12 §Slutligen attett
i lagen. Dennaföreskrifter i frågor rättytterligare attsom avses

Socialstyrelsen.överlåtaföreskrifter kan regeringenmeddela
endasti4 §bestämmelsenobserverassammanhang bördettaI attatt

yrkesittinomhar specialistkompetenstandläkareläkare ellerden som
medkompletteradallmänheten inteförfår detta är motsvaran-enange

1983/84:179propositionen prop.Enligtansvarsbestämmelse.de s.
sistalegitimationeneftersombehövligansågs sådan inte37 ensomen

ochtandläkareellerläkareåterkallas för denkan är utgerutväg som
det.specialistförsig utan attatt varavara
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Åliggandelagen2.4

2.4. l Bakgrund

Från och med den 1 oktober 1994 1980 års tillsynslag medersattes
åliggandelagen disciplinpåföljdslagen. Sesamt närmare prop.
1993/94: 149, bet. l993/94:SoU26, rskr. 410. Till grund för regering-

proposition låg Tillsynsutredningens huvudbetänkande Tillsynenens
hälso- och sjukvårdenöver SOU 1991:63 departementspro-samt

memorian Samordnade bestämmelser åligganden för hälso- ochom
sjukvårdspersonalen Ds 1992:61.

I propositionen regeringen det syftet med tillsynenatt ytterstaangav
hälso- och sjukvården,över individtillsynen,även bevakaär att

kvalitet och säkerhet i vården och förebygga risker för skador för
patienterna. Härutöver har självfallet varje patient intresseett attav
kunna hävda till ändamålsenlig och god vård.rätt Det därförären
främst i de fall då patients liv eller hälsa i fara det finns skälsätts som

kunna gällande särskiltgöra för personalen.att I andra fallett ansvar
saknas enligt regeringens mening anledning ha vidsträcktatt ett mer

för hälso- och sjukvårdspersonal för andra yrkesgrupper.änansvar
Vad enligt regeringen viktiga skäl förangetts översom attnu var se
den dåvarande tillsynslagen prop. 1993/94: 149 49.s.

Regeringen anförde också vissa bestämmelserna hälso-att av om
och sjukvårdspersonalens åligganden har funnits i tillsynslagen. Andra
bestämmelser i har funnits i olika instruktionerämnet och reglementen
främst läkar- och tandläkarinstruktionerna och reglementena för
sjuksköterskor och barnmorskor. Det har funnits uttalade behov både

revidera vissa författningar, bort andra och iatt vissav rensa
utsträckning tillskapa bestämmelser överensstämmernya som mera
med dagens förhållanden.

Ett skäl för tillsynslagenersätta med lagstiftning enligtatt ny var
regeringen öka överskådligheten och isamla fall de regleratt vart som

personalens allmänna skyldigheter och Socialstyrelsens tillsynavser
personalen iöver särskild författning. Genom skapa särskildatten en

lag personalens åligganden har dessutom de reglerom som avser
åtgärder den inte fullgör sina åligganden kunnat samlas imot som en
särskild lag disciplinpåföljd Härigenom klargörs bättre syftetom m.m.
med och tillämpningsområdet för respektive lag. Konstruktionen
illustrerar samtidigt det finns skillnad mellan å sidan detatt en ena
ganska vida område Socialstyrelsens tillsynsansvar omfattar ochsom
å andra sidan det inskränkta område där det finns skäl ställaattmer
någon bland hälso- och sjukvårdspersonalen till i särskildansvar en
offentligrättslig ordning prop. 1993/942149 45f.s.
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sjukvårdspersonalhälso- och2.4.2 Begreppet

Åliggandelagen bestämmelser omfattasinleds med avom vem som
i åtta punktersjukvårdspersonal. § indeladhälso- och 1lagen är som-

åliggandelagen hälso-personal enligtde olika ärsomgrupper avanger
sjukvårdspersonal.och

legitimation för yrke inomförsta punkten personal harEnligt är som
sjukvårdspersonal. Isjukvården hälso- ochochhälso- att anse som

legitime-tandvård. Vilka deoch sjukvård ingårhälso-begreppet även
behörighetslagen. Deframgår 2 och 5 §§rade ärgrupperna av

föregående avsnitt. Föribestämmelserna har redovisats närmare
således tolv yrkesgrupper.omfattar legitimationsreglernanärvarande

läkare, psykologer,barnmorskor, optiker, logopeder,Dessa är
tandhygienister,sjuksköterskor,sjukgymnaster,psykoterapeuter,

utbildning.med visskiropraktorer ochtandläkare naprapatersamt
Åliggandelagens legitimerad hälso- ochbestämmelser gäller

privati offentlig ellersjukvårdspersonal oberoende de arbetarav om
hargäller denenligt ordalydelsenregi. Eftersom reglerna som

omfattar deinom hälso- och sjukvårdenlegitimation för yrke även
traditionella hälso-utanför denyrkesutövare arbetarlegitimerade som

elevvårdskolanspsykologer inomsjukvårdsorganisationenoch t.ex.
arbetarlegitimationkriminalvården. Om medinomeller en person

åliggandela-och sjukvård skalluppgifter slag hälso-med änannatav
punkttillämpningen dennainte tillämplig. Viddäremot avvaragen

enligt särskildadenmed legitimerad yrkesutövarejämställs som
behörighet.föreskrifter har motsvarande

och sjukvårds-omfattar begreppet hälso-Enligt andra punkten
sjukhusverksam videnligt åliggandelagen personalpersonal ärsom

behandling ellermedverkar i vård,vårdinrättningaroch andra som
faller inomdenna bestämmelseundersökning patienter. Genomav

legitimerad ellerpersonal intetillämpningsområdelagens äräven som
entreprenadanställd utför arbeteinte direktår utan t.ex. mensom

patienter.undersökningmedverkar i vård, behandling eller avsom
någotarbetsuppgifter inte harpunkt faller personalUtanför denna vars

hänföraintemed vården, städpersonal. Dedirekt samband är attt.ex.
och sjukvårdspersonal.till hälso-

också densjukvårdspersonaltredje punkten hälso- ochEnligt är som
undersökning biträderellerfall vid vård, behandlingi annat en

exempelvis inomblir tillämpligpunktlegitimerad yrkesutövare. Denna
ledslaboratorieroch på vissakommunernas äldreomsorgdelar somav

Även yrkesutövarebiträderdenlegitimerade yrkesutövare. som enav
behörighet omfattasmotsvarandeföreskrifter harenligt särskildasom

denna punkt.av
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Fjärde punkten gäller apotekspersonal och personal vid den
särskilda giftinformationsverksamheten drivs Apoteksbolagetsom av
AB i de fall deras arbete kan påverka den medicinska säkerheten för
någon.

Femte punkten omfattar larmoperatörer och därmed jämställd
personal vid larmcentraler i den mån de förmedlar hjälp eller lämnar
råd och upplysningar till vårdsökande.

Enligt sjätte punkten arbetsterapeuterär betrakta hälso- ochatt som
sjukvårdspersonal i åliggandelagens mening det gäller åtgärder förnär

förebygga, utreda eller behandla medicinska besvär.att
För den händelse det i framtiden tillkommer yrkesutövare med

sådana arbetsuppgifter de bör räknas till hälso- och sjukvårdsperso-att
nalen finns i sjunde punkten möjlighet för regeringen meddelaatten
föreskrifter sådana skall omfattas lagen.att grupper av

I åttonde punkten finns hänvisning till 8 § behörighetslagen. Deten
gäller medborgare i omfattas EES-avtalet ochstat ären som av som
behöriga tillhandahålla tjänster inom hälso- och sjukvårdenatt utan att

Ävenha svensk legitimation. dessa omfattas åliggandenapersoner av
för hälso- och sjukvårdspersonal.

Åliggandelagens definition begreppet hälso- och sjukvårdsper-av
sonal i huvudsak med den tidigareöverensstämmer tillsynslagens
definition. Vad gäller personal vid larmcentraler p. 5 arbets-samt

p. 6 omfattades de den tidigare tillsynslagens reglerterapeuter av
särskilda föreskrifter Socialstyrelsen SOSFSM 1987:3 ochgenom av

1987:23.
I förhållande till den tidigare tillsynslagen åliggandelagen någotär

begränsad bl.a. på så enligt punkt 2 endastsätt personalattmer som
verksam vid sjukhusär eller andra vårdinrättningar medverkarisom

vård behandling eller undersökning patienter betraktaär attav som
hälso- och sjukvårdspersonal. Tidigare omfattades all personal vid
sjukhus och andra inrättningar för vård patienter drevs detav som av
allmänna eller enskilda med bidrag från det allmänna eller efterav
särskilt tillstånd tillsynslagen.av

Enligt åliggandelagen §l 2 med hälso- och sjukvårdspersonalavses
icke legitimerad personal fullgöräven direkta eller indirektasom upp-

gifter inom området individinriktad patientvård eller åligganden med
Ävenanknytning därtill. icke medicinsknära personal kan omfattas i

den utsträckning den har fullgöra indirekta patientuppgifter. Medatt
sådana uppgifter i detta sammanhang åtgärder inte direktäravses som
riktade patienter den medicinskt behandlande personalenmot men som

beroende vid behandlingen patienter.är Det gäller t.ex.av av
inställning dialysmaskiner och Således omfattasröntgenapparatur.av
medicinsk-teknisk personal och sjukhusfysiker begreppet hålso- ochav

Ävensjukvårdspersonal. dietister och personal arbetarannan som
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individuella patienters omfattasutifrån behov åliggandelagen. Påav
hittills omfattar ocksålagen personal med admini-sättsamma som

uppgifter klinik- eller nivå deras uppgifterstrativa motsvarande om
påverkar förutsättningarna för det praktiska arbetet med vården av
enskilda patienter se 1993/94:l49 57f.prop. s.

verksamma vid sjukhusMed och andra vårdinrättningar inteavses
enbart anställd personal de utför arbete påävenutan t.exsom
entreprenad.

Allmänna åligganden2.4.3

Bestämmelser allmänna åligganden för hälso- och sjukvårds-om
personalen finns i 2 §§.7-

personalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse2 §I attanges
vetenskap och beprövad erfarenhet. patient skall sakkun-med En ges

och omsorgsfull vård uppfyller krav. Vården skall sånig dessasom
utformaslångt möjligt och genomföras i samråd med patienten och

denne skall visas omtanke och respekt.
åliggandelagens tillkomst gällde principen vården ochFöre att

behandlingen patienten skall meddelas i överensstämmelse medav
och beprövad erfarenhet formellt endast för läkare ochvetenskap sett

uttryckliga krav i allmänna läkar- respektive tand-tandläkare genom
läkarinstruktionen. praktiken torde principen dock redan tidigare haI

för alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.gällt Begreppet är
år fast förankrat i hälso- och sjukvården.sedan många

skyldigheter ingårhälso- och sjukvårdspersonalens grundläggandeI
hälsotillståndtill patienten får upplysningar sitt ochattatt omse om

behandlingsmetoder finns. Sådana upplysningar skall i ställetde som
undertill närstående de inte kan lämnas till patienten ochlämnas om
lämnaförutsättning det inte hinder enligt sekretesslagenmöteratt att

sjukvårdspersonalen vidareuppgifterna. Hälso- och skallut om
fullgöra sina uppgifter med respekt för den avlidnepatienten avlidit

frågor reglerasoch visa de efterlevande hänsyn och omtanke. Dessa
i 3 och 4 §§.

skyldigheterna inte för hälso-del de här uppräknadeEn är nyaav
delsjukvårdspersonalen tidigare ingåttoch har ävenutan en avsom

uttryckta i lagtexten.vården. åliggandelagen de dock direktGenom är
myndig-för personalens ochfår emellertid konsekvenserDe ansvar

möjligheter till disciplinåtgärder.heternas
åliggandelagens har införts särskild bestämmelseI 6 § som angeren

sjukvårdspersonal själv bär för hur han ellerhälso- och ansvaretatt
Även yrkesansvar har funnitsfullgör sina arbetsuppgifter. dettahon

i lagen. innebär bl.a.tidigare uttryckligen angivet Ansvaretär numen
uppgifter till den enskilde utför han eller hon dessadelegerasatt om
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under yrkesansvar. Den delegerat uppgifternaeget som ansvarar
därefter inte för deras fullgörande väl för sitt delegationsbeslutmen
vilket inkluderar bedömningen möjlighet fullgöramottagarens attav
uppgifterna.

Bestämmelser delegation finns i 7 Där hälso- ochsägs attom
sjukvårdspersonal får överlåta arbetsuppgift till någon endasten annan

detta förenligt med god och säker vård. Vidarenär är densägs atten
överlåter arbetsuppgift för vilken det krävs formell kompetenssom en

till någon saknar sådan kompetens för denattannan som svarar som
fått uppgiften har förutsättningar fullgöra den. åliggandelagensFöreatt
tillkomst fanns frågadenna endast reglerad i begränsad omfattning och
då främst i Socialstyrelsens allmänna råd inte bindande.ärsom

2.4.4 Tystnadsplikt m.m.

Bestämmelser tystnadsplikt finns samlade i 8 §§.11 De mot-om -
6 och 6 b i den tidigare tillsynslagen. I bestämmelsernasvarar a
hälso- och sjukvårdspersonal inom den enskilda hälso- ochattanges

sjukvården inte obehörigen får röja vad han eller hon i sin verksamhet
fått enskilds hälsotillstånd eller andra personliga för-veta om en
hållanden. Sådan tystnadsplikt kan gälla patienten själväven mot om
det med hänsyn till ändamålet vårdenmed eller behandlingen är av
synnerlig vikt uppgiften inte lämnas till patienten. offentligtFöratt
anställd personal finns motsvarande bestämmelser i kap.7 1 och 3 §§

14 kap. 4 § sekretesslagen.samt
I 9 § vidare hälso- och sjukvårdspersonal inte får röjaattanges en

uppgift från enskild någon hälsotillstånd elleren om annan persons
andra personliga förhållanden, det kan fara uppkommerattantasom
för den lämnat uppgifterna eller någon närstående tillatt som
uppgiftslämnaren för våld eller allvarligtutsätts annat men om
uppgiften röjs. Motsvarande bestämmelse finns för offentligt anställd
personal i 7 kap. 6 § sekretesslagen.

10 § finns särskildaI bestämmelser tystnadsplikt vad gällerom
tillverkning och innehåll hälso- och sjukvårdspersonal fåttvarors som

kännedom i verksamheten. bestämmelse har också sinDennaom
motsvarighet för offentligt anställd personal i 8 kap. 12 § sekretessla-

gen.
Hälso- och sjukvårdspersonal skyldig lämna uppgifterär att ut om

denna skyldighet grundar sig förordning.bestämmelser i lag eller
Dessutom enligtpersonalen § skyldig lämna uppgifter11är att ut om
någon vistas på sjukvårdsinrättning till vissa rättsliga myndigheteren
exempelvis domstol. Personalen skyldig lämna vissa andraär även att
uppgifter nämligen uppgifter förbehövs rättsmedicinsk under-som
sökning, Socialstyrelsens rättsliga råd i dess verksamhet, förav
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prövning ärende avskilja studerande från högskoleut-ett attav om en
bildning för Vägverkets prövning någons lämplighet hasamt attav
körkort eller traktorkort. Denna bestämmelse Överförd från 7 §är a

den tidigare tillsynslagen.i
patientjournallagen 1985:562 finns särskildaI regler ut-om

formning patientjournaler offentlighet och sekretess församtav om
journalhandlingar inom den enskilda hälso- och sjukvården. Såvitt

journalhandlingar inom den offentliga vården gäller tryckfrihets-avser
förordningen och sekretesslagen.

Tillsyn2.4.5 m.m.

Åliggandelagen avslutas med bestämmelser tillsyn i 12 §§.17om -
Dessa bestämmelser överförs från och med den januari 1997 till den1
tidigare nämnda tillsynslagen se 1995/96: 176.nya prop.

Hälso- och sjukvårdspersonal står enligt § åliggandelagen i sin12
yrkesutövning under tillsyn Socialstyrelsen. Härmedav avses
Socialstyrelsens individtillsyn. Tillsynen verksamheten kanöver
tillkomma Socialstyrelsen också åligga myndig-den kan andramen
heter.

tidigare särskilt tillsynsansvar förSom har länsstyrelsennämnts ett
enskilda vårdhem. Verksamhetstillsynen för offentligt bedrivenannan

och sjukvård inom för respektivehälso- sker huvudmansramen
ansvarsområde. Således har Kriminalvårdsstyrelsen, Skolverket,
Strålskyddsinstitutet och sjukvårdsstyrelse tillsynsansvaretFörsvarets

sina respektive områden. tillsyninom Slutligen har Läkemedelsverket
tillverkning Socialstyrelsenoch beredning läkemedel medanöver av

förskrivninghar tillsynen och användning sådana.över av
13 § hälso- sjukvårdspersonal skyldig påI och är attattanges

Socialstyrelsens begäran lämna handlingar, och materialannatprover
Socialstyrelsen behöver för sin tillsyn. Personalen ocksåärsom

skyldig Socialstyrelsen nödvändiga upplysningar verksam-att ge om
såheten. För detta ändamål har Socialstyrelsen möjlighet att, om

behövs, vid vite förelägga material upplys-personalen lämna ochatt ut
ningar. Beslut förelägga vite kan överklagas hos länsrättenattom
enligt också17 Socialstyrelsen eller särskilt förordnad harperson

ochinspektera hälso- och sjukvårdspersonalens verksamheträtt att att
tillfälligt omhänderta materialhandlingar, och rörannatprover som

ocksåverksamheten. framgår inspekterar harDetta 14 Denav som
få biträde polismyndighet.enligt 15 § rätt att av

Enligt skall Socialstyrelsen anmälan till Hälso- och16 § göra
finns skälsjukvårdens ansvarsnämnd HSAN den finner det attattom

ifrågasätta be-disciplinpåföljd, återkallelse legitimation ellerav
gränsning förskrivningsrätt enligt disciplinpåföljdslagen. Genomav
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denna bestämmelse Socialstyrelsen skyldigär anmälangöraatt om
styrelsen under tillsynsarbetet eller på sättannat t.ex. attgenom
patient framför klagomål, finner sådana omständigheter föreliggeratt

disciplinpåföljd kan ifrågasättas. Socialstyrelsen och i vissa fallatt
HSAN har också skyldighet anmäla misstänkt brott till åtalatten om
det föranledakan fängelse.

Slutligen får regeringen enligt 18 § meddela sådana föreskrifter om
åligganden för hälso- och sjukvârdspersonalen behövs till skyddsom
för enskilda eller hälso- och sjukvårdens bedrivande i övrigt. Denna

kan regeringen överlåta till Socialstyrelsenrätt

Disciplinpåföljdslagen5

2.5.1 Bakgrund

anförts i föregåendeSom avsnitt syftena med uppdelningenettvar av
års tillsynslag1980 tydligare särskilja och renodla dels de reglerattav

åliggandengäller för personal inom hälso- sjukvården,och delssom
tillsynen dessa regler och dels de regler åtgärderöver motsom avser
den inte fullgör sina åligganden.som

Disciplinpåföljdslagen gäller hälso- och sjukvårdspersonal i deras
yrkesutövning inom hälsoä och sjukvården §.1 Med hälso- och
sjukvårdspersonal förstås enligt lagen personal omfattas ålig-som av
gandelagen 2 §.

I disciplinpåföljdslagen har samlats bestämmelser disciplinpå-om
följd 4 6 §§, återkallelse legitimation och behörighet 7av annan- -
8 §§ andra begränsningar i behörigheten 9 12 §§. lagenIsamt -
finns också bestämmelser HSAN 13 18 §§, handläggningenom om-
i HSAN 19 34 §§ överklagande 35 40 §§.samt om m.m.- —

Disciplinpåföljder2.5.2

Bestämmelserna disciplinpåföljd enligtgäller 3 § endast yrkes-om
utövning har samband med undersökning, vård och behandlingsom

patienter eller klinisk forskning människor.av
Med disciplinpåföljd erinran och varning enligt 4 § andraavses

stycket. Sådan påföljd kan åläggas hälso- och sjukvårdspersonalom
uppsåtligen eller oaktsamhet inte fullgör vad åvilar honomav som
eller henne enligt åliggandelagen eller enligt någon föreskriftannan

direkt betydelse för vårdenär enligt första stycket.som av
Om felet ringa eller det framstår ursäktligt får dis-är om som

ciplinpåföljd underlåtas. Detta framgår 4§ tredje stycket. Be-av
dömningen skall HSAN så långt möjligt utifrån generellagöras av som
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Även ringa kan detobjektiva grunder. fel inteoch ärett varaom
bristande rutinerursäktligt på grund felaktiga ocht.ex. somav

tillhandahållitinte rått arbetsgivaren intearbetstagaren över, att
organisationen varit olämpligtillräckliga för vården eller attresurser

1993/94:149 122.prop. s.
tillhört hälso- och4§ tredje stycket kan denEnligt även som

åläggas disciplinpåföljdinte längre detsjukvårdspersonalen görmen
enligt § sista stycket,särskilda skäl. får, 4det finns Däremotom
därför han eller honåläggas arbetstagaredisciplinpåföljd inte atten

stridsåtgärd. denjämförlig Ideltagit strejk eller någon därmedi
Någonbestämmelser.fanns i 12 § motsvarandetidigare tillsynslagen

avsedd.tidigare har inte varitändring rättmot
fåranmälts till åtaloch sjukvårdspersonal§ hälso-l 5 att omanges

fortsättasinte inledas ellerförfarande enligt denna lagdisciplinärt
hälso- och sjukvårds-förseelse. Vidareavseende sägs att omsamma

förfarande skäligenför disciplinärtföremålpersonal ärärsom
vilket föreskrivetyrkesutövningen förför brott imisstänkt ärett

ÄvenSocialstyrelsen. HSANskall anmälan till åtalfängelse göras av
motsvarande fall.åtal enligt 33 § ianmälan tillskyldig göraär att

tillförtydligande syfte lagtsstycket har i§ andral 5 att om en
förfarandefår disciplinärtstraffrättslig ordningigärning prövats ett
anledningnågonförseelsenfortsättas endastinledas eller annanavom

något brott.bevisning inte harbristandeän ansetts vara
tillsynslagens 13motsvarighet i tidigaresin5 § har

disciplinpåföljdinnebördpreskripitionsregel6 § finnsI attaven
blivit underrättadinom två årnågon intefår åläggasinte omsom

JOgäller förinstruktioner§ eller enligt deanmälan enligt 25 som
år efterfemfår aldrig åläggasDisicplinpåföljdeller JK. änsenare

lagstiftningtidigarepreskriptionsregel Iförseelsen. Denna är ny.
anmälan ellerfrån underrättelsetvåårig preskriptiongällde omen

för JO eller JK.instruktionerna gälleranmaning enligt som

Återkallelse legitimation2.5.3 m.m.av

skäl,enligt återkallaslegitimation kan 7 §En treav
yrkeutövning sittoskicklig vidlegitimerade varitden1.om grovt av

yrket,olämpligvisat sig uppenbart utövaeller sätt attannat
omständig-liknandesjukdom ellerlegitimerade grundden2. avom

tillfredsställande elleryrkethet inte kan utöva
detåterkallas ochskalllegitimationenlegitimerade begärden attom

synpunkt.återkallelse från allmänfinns hinderinte mot
personallegitimeradför alllegitimationen återkallaskanHärutöver

EES-land.återkallad i någotfått sin auktorisationsom
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Om det finns grundad anledning legitimationen böratt anta att
återkallas grund sjukdom enligt punkt 2 kan den legitime-av ovan
rade föreläggas låta sig läkarundersökas. Om det finnsatt beslutett

läkarundersökning får legitimationen återkallas tills fråganom om
legitimationens återkallelse slutligt s.k. interimistiskprövats, åter-
kallelse. Om föreläggande läkarundersökning inteett följs inomom ett
år får legitimationen återkallas.

I till det nämnda fallet kan legitimationenmotsats inte återkallasnu
interimistiskt då fråga uppkommit återkallelse på grundom av grov
oskicklighet eller uppenbar olämplighet punkt eller1 begäranegen
punkt 3. främstaDet skälet för den möjligheten saknas enligtatt är,
regeringens uttalande i propositionen, bedömningen de fallenatt ärav
svåra och besluten därför ställer krav beslutsunderlagetsatt stora
fullständighet och tillförlitlighet. Det gäller särskilt grunden förom
återkallelsen misstankeär brott se 1993/942149 100.om prop. s.
Socialutskottet hemställde till riksdagen i sitt betänkande 1993/94SoU-
:26 25 regeringen på bör och förutsättningslöstatt nytt ta prövas. upp
frågan öka möjligheterna till interimistisk delegitimering.att Påom
regeringens uppdrag har särskild utredare bl.a. dennaövervägten
fråga. Förslagen har i betänkandet Förbättrad tillsynpresenterats över
hälso- och sjukvårdspersonal, SOU 1995: 14, och bereds för närvaran-

ide regeringskansliet, avsnittäven 2.5.6.se
Om legitimation återkallats eller förskrivningsrätt dragits inen en

eller begränsats skall enligt 11 § legitimation respektive behörighetny
meddelas förhållandenanär medger det. Ansökan legitimationom ny

HSAN.prövas av

2.5.4 Inskränkningar i förskrivningsrätten

Utöver återkallelse legitimation får enligt 9 § behörighet för läkareav
eller tandläkare förskriva narkotiska eller tekniskatt spritpreparat
dras in eller begränsas vid missbruk förskrivningsrätten. Inskränk-av
ningar i behörigheten får enligt 10 § interimistisktgöras det finnsom
sannolika skäl för misstanke missbruk förskrivningsrätten.om av
Sådant beslut gäller månader med möjlighet till förlängningsex en
ytterligare högst månader det föreligger särskilda skäl.sex om

Även andra behörigheter enligt behörighetslagen legitimation kanän
enligt 12 § återkallas den fått behörighetenom som

varit oskicklig vid utövningen yrket eller på visat sigsättannatav
olämplig yrket ellerutövaatt

på grund sjukdom eller liknande omständighet inte kanav annan
yrket tillfredsställande.utöva

Kraven för sådan behörighet i första hand s.k. förordnandebe-att -
hörigheter skall kunna återkallas inte lika högtär ställda vidsom-
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frågaintesåledesbehöverlegitimation. Detåterkallelse omvaraav
kanbestämmelseni ävenbehörigheterfel. De avsessomgrova

enligtbörmissbrukasförskrivningsrättOminterimistiskt.återkallas en
beträffandereglerSpeciellaåterkallas.behörighetenhelapropositionen

erforderliga sedärförharförskrivningsrätten ansetts prop.
125.1993/94:149 s.

ansvarsnämndsjukvårdensochHälso-2.5.5

sjukvårdensochHälso-bestämmelser34 ansvars-14I omges-
nämnden.ihandläggningenochsammansättningHSAN:s,närrmds,

tidigaredenireglernadelartillBestämmelserna storamotsvarar
medsambandidockgjordesförändringarVissatillsynslagen.

tillkomst.disciplinpåföljdslagens
förordnadochheltidsanställdordförande är somHSAN:s numera

disciplinärendeni ärförfarandetBestämmelsernageneraldirektör. om
ansökanochanmälanuppgiftervilkareglermedkompletterade om

dentillöverlämnasskallanmälaninnehålla, somskall snarastatt
skall räknas.överklagandetidSocialstyrelsenshuranmälan samtavser

fattaordförandenförmöjlighet attinförtsharVidare ensamen
deibegäranlegitimationåterkallelseärendenibeslut egenavom
dåfallisynpunktfrån allmän samtföreliggerintehinderfall

Beslutsmotiveringar,följts.läkarundersökning inteförelägganden om
beslutinterimistiskagällervadbesvärshänvisningarochunderrättelser

särskildåterkallelseinterimistiskförskrivningavseende samt av
förvaltningslagensföljaövrigtibeslutHSAN:sliksomskallbehörighet

föreläggandegällttidigare attsedanharDetregler.1986:223 om
återkallelse närinterimistiskvidochläkarundersökninggenomgå

givits.läkarundersökningföreläggande om

Överklagande2.5.6 m.m.

beslut kanHSAN:s38 §§.finns i 35överklagandeBestämmelser om -
Allakammarrätten.tillöverklagastidigareliksom35§enligt

Stockholm. KammarrättensiKammarrättenhosöverklaganden görs
därPrövningenRegeringsrätten.hosöverklagassedanavgörande kan

förvaltningsprocesslagen§enligt 35prövningstillståndkräver
huvudsakÄven ibestämmelserlagensövrigti1971:291. motsvarar

regler.tidigare
instansordningenreformering1994/95:27 Fortsatt m.m.I avprop.

hundratalföreslogsförvaltningsdomstolarna att ettallmännadei
tillförvaltningsmyndighetfrånöverklagasdagimâltyper som

förstafortsättningen länsrättskall prövasi somkammarrätt av
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domstolsinstans och det skall krävas prövningstillståndatt vid
överklagande till kammarrätt.

Vad gäller mål från HSAN har regeringen gjort särskiltett ut-
talande i propositionen s. 157f. Där sammanfattningsvisanges att
den principiella utgångspunkten tyngdpunkten i rättskipningen skallatt
ligga första instans bör fåäven genomslag i aktuella ärendennu
och den första domstolsprövningen beslutatt i HSAN alltså skallav
ske i länsrätt. Vid riksdagsbehandlingen disciplinpåföljdslagenav
gjordes emellertid vissa tillkännagivanden till regeringen. Bl.a uttalade
riksdagen regeringen bör återkomma till dennaatt med förslag till ett

differentierat sanktionssystem för hälso- och sjukvårdspersonalenmer
och regeringen på bör fråganatt pröva öka möjligheternanytt attom
till interimistisk delegitimering. Med hänsyn till detta ansåg regeringen
i nämnda proposition det för tidigt i samband medatt dennyss attvar
lägga fram förslag nedflyttning mål angående överprövningom av av
HSAN:s beslut till länsrätten.

Regeringen tillsatte därefter, tidigare nämnts, särskildsom en
utredare Dir 1994:118 med uppgift bl.a. överväga ytterligareatt om
former disciplinpåföljd eller andra liknande åtgärder för höjaav att
patientsäkerheten bör införas inom hälso- och sjukvården, om
möjligheterna till interimistisk återkallelse legitimation börav
utsträckas till fler situationer riksövergripande registersamt ettom

hälso- och sjukvårdspersonalöver med uppgifter disciplinpåföljderom
och därmed sammanhängande frågor bör inrättas. Utredaren har i
betänkandet Förbättrad tillsyn hälso- och sjukvårdspersonal,över SOU
1995: 147, lämnat förslag i dessa frågor.

Utredaren föreslår bestämmelse interimistisk återkallelseen om av
legitimationen för de allvarligaste de fall kan föranledaav som
återkallelse legitimationen. Det gäller vid misstankeav om grov
oskicklighet i yrkesutövningen eller vid misstanke brott.om grova
Utredaren föreslår treårigäven prövotid för fortsatt behörighet viden
oskicklighet vid utövning yrket. Denna prövotid skall också kunnaav
föreskrivas vid sjukdom eller någon liknande omständighet.annan
Utredaren föreslår vidare, för beakta den enskildes krav påatt rättssä-
kerhet, införande strikt skadeståndsansvar för det allmänna iettav
anslutning till möjligheten till interimistisk återkallelse legitimatio-av

Utredaren slutligen förslag riksövergripandeattnen. ettanser om
register hälso- och sjukvårdspersonalöver bör utredas särskilt
parallellt med vissa andra utredningar i närliggande frågoratt
genomförs eller efter det skett. För det fall sådan lösning inteatt en

möjlig harär utredaren lagt fram förslag till register för till-ett
synsändamål.

Utredarens förslag bereds för närvarande i regeringskansliet.
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Kvacksalverilagen2.6

generellt förbud verksamhet inom hälso- ochNågot utövamot att
syfte skydda allmänhetensjukvård finns inte i Sverige. I haratt

fåttemellertid näringsfriheten inom detta område vidkännas vissa
förbudinskränkningar. Genom lagen 1960:409 i vissa fall motom

verksamhet på hälso- och sjukvårdens område, den s.k. kvacksalveri-
har lekmäns behörighet hälso- och sjukvård be-lagen, utövaatt

gränsats.
Kommitténs principerna för legitimation och behörighetöversyn av

direktiven omfatta i kvacksalverilagen.skall enligt bestämmelserna
år in förslagFlera de yrkesgrupper under kommit medsomav senare

de skall få legitimation i dag underkastade kvacksalverila-ärattom
finnsbestämmelser. redovisning kvacksalverilagen iEn ävengens av

ställningstaganden till frågor direktavsnitt 13 där kommittens som mer
den lagen återfinns.berör

sedanKvacksalverilagen trädde i kraft den januari 1961. Den har1
Även föredess varit föremål för flertal ändringar. kvacksal-ett

tillkomst fanns i 1915 års lag behörighetverilagens utövaattom
bestämmelser förbjöd icke-läkare behandla vissaläkaryrket attsom

kvacksalverilagen blisjukdomar. Behandlingsförbudet kom i att mera
s.k.tidigare. Syftet minska riskerna deutsträckt än att avvar

kvacksalvarnas verksamhet.
kvacksalverilagen föregicks vissa diskussioner.Terminologin i av

avsåg departementschefen sådan osakkunnigMed kvacksalveritermen
betecknadesbehandling sjuka som i det allmänna språkbruket somav

ansågs intekvacksalveri 1960:141 130.prop. Däremot termens.
kvacksalveri omfatta sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdensall
område den inte har läkarbehörighet.utövassom av som

Samhället departementschefen, intaborde, menade meraen
ansågsnegativ hållning till kvacksalveri vadmarkerat än som

motiverat i års mån kvacksalveri tolererats på grund1915 lag. I den
brist på läkare eller svårigheter nå läkare hade dessa skälattav

totalt förbudminskat i betydelse. huvudsakliga skälet tillDet att ett
förbud inomallt kvacksalveri inte infördes att ettmot uppgavs vara

och inte respekteras.folkgrupper troligen skulle omotiveratstora anses
opinion kunna väckasupplysning skulle, enligt propositionen,Genom

där det alltjämt harkvacksalveriet i de kretsardet ävenmot rena
möjliggörasförbud framdeles kunnaanhängare. Därigenom skulle ett

konsekvensi avlägsen framtiden,och yttersta av upp-en som en
sig kvacksalverilysningen, alla bestämmelser riktar motsom

onödiggöras 1960:141prop. 139.s.
propositionen, krävatotalförbud kvacksalveri skulle, enligtEtt mot
område ansågsall verksamhet på hälso- och sjukvårdensatt som
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önskvärd och därför borde tillvaratas inordnades bland övrigasom
erkända verksamhetsformer inom hålso- och sjukvården ettgenom
auktorisationssystem, förenat med kontinuerlig kontroll deöver

Årauktoriserade yrkesutövarnas verksamhet. 1960 ansågs tiden inte
för förbud kvacksalveri och auktoriseringett motmogen en av

verksamhet bedömdes värdefull.som som
Förbuden i kvacksalverilagen har främst betingats strävan attav en

så långt möjligt eliminera de risker till liv och hälsasom som
osakkunniga verksamhet på hälso- sjukvårdensoch områdepersoners
innebär för dem kommer under dessa behandling prop.som personers
1960:141 31.s.

De förfaranden omfattas kvacksalverilagen beskrivs i lagenssom av
inledande paragraf den ersättning undersökermotsom som annans
hälsotillstånd eller ersättning behandlar någon för sjukdommot annan
eller därmed jämförligt tillstånd vidta eller föreskriva någonattgenom
åtgärd i förebyggande, botande eller lindrande syfte.

förarbetenaI uttalades endast verksamhet bedrivs iatt som
förvärvssyfte borde underkastas inskränkningar. Släktingars, vänners
och ömsesidiga hjälp vid sjukdom och olycksfall ansågs integrannars
böra omfattas lagen. Den hjälp i akuta nödsituationerav som gavs
skulle. också, allmänna grunder, undantagen från lagensvara
tillämpningsområde.

När det gäller undersökningar hälsotillståndet bör utredningav en
inskränker sig till utfrågning hjålpsökandeden intesom en av

betecknas undersökning i kvacksalverilagens mening prop.som en
1960:141 187.s.

Som behandling i lagens mening räknas helt otjänliga åtgärderäven
eller föreskrifter, syftet verka förebyggande, botande ellerär attom
lindrande. Däremot kan inte allmänna hälsoråd samband medutan
någon förhandenvarande eller befarad sjukdom enligt propositionen

behandling i lagens mening. Med tillståndutgöra äranses som
jämförligt sjukdommed bör enligt uttalanden i förarbetena förstås
exempelvis normala besvärande förändringar i samband medmen
graviditet, fysiologiskt betingade åldersförändringar jfr.etc. prop. s.
187.

Från lagens tillämpningsområde undantas den har behörighetsom
läkaryrket eller i sin hälso- eller sjukvårdandeutöva verksam-att som

het underställd Socialstyrelsens tillsyn.är Lagen gäller således i dag
inte för sådan personal omfattas åliggandelagen. I behörig-som av
hetslagen finns bestämmelser straffbelågger obehöriga läkaressom
verksamhet och obehörig utövning tandläkaryrket.av

Förbudet i kvacksalverilagen gäller enligt 2 §
behandling vissa smittsamma, sarnhällsfarliga sjukdomar,av
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behandling kräfta och andra elakartade svulster, sockersjuka,av
epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller
förlossning,

undersökning behandling åtta år,och barn underav
lämnande skriftliga råd eller anvisningar för behandling någonav av

genomfört undersökning densammeha personlig samtutan att aven
utprovning och tillhandahållande kontaktlinser.av
Förbud gäller också enligt § ersättning utföra3 motmot att

förskriva åtgärdundersökning eller behandling vidta ellerattgenom
eller jämförligt tillstånd under allmän bedövning ellerför sjukdom

ellerlokal bedövning injektion bedömningsmedelunder genom av
förbjudetVidare det enligt bestämmelseunder hypnos. är attsamma
radiologiskasammanhang behandla med användandei dessa avannan

metoder.
kvacksalverilagens 6 § finns erinran bestämmelserI att omen om

viss yrkestitel eller yrkesbe-för den obehörigen användersomansvar
finns i behörighetslagen.teckning

kanförbuden i eller 3 § kvacksalverilagenbryter 2Den motsom
till böter eller fängelsedömas för hälsofarligt kvacksalverienligt 7 §

undersökningår. för den vid sådani Detsamma gällerhögst ett som
omfattas lagen med uppsåt eller oaktsamheteller behandling avsom av

inte ringa ellerundersökte eller behandlade skadatillfogar den ärsom
straffbar både i de fallfara för sådan skada. Gärningenframkallar är

behandling och då orsakenfaran orsakats olämpligskadan eller av
i eller dröjsmål med läkarvård.varit avbrott

subsidiär i förhållande tillKvacksalverilagens straffbestämmelse är
kanbehörighetslagen. sammanhangetstraffbestämmelsen i 10 § I

gällerlagstiftning kan bli tillämplig deterinras närävenatt annanom
exempelvishälsofarlig verksamhet. Verksamheten kansanktioner mot

istraffbar enligt olika stadgandenochbrottutgöra mot person vara
också möjlighetanställd finns detbrottsbalken. Om yrkesutövaren är

vidta de åtgärderarbetsrättsliga lagstiftningensinom denatt somramar
befogade.är

fritar inte från DenBrister i utbildning och erfarenhet ansvar.
ellerbrist i utbildningomständigheten gärningsmannen på grundatt av

förutse skadaellererfarenhet inte kunnat inse sjukdoms natur enen
hälsofarligtfrån förfara befriar honom således inteeller ansvar

kvacksalveri.
förförbjuda någon dömtsSocialstyrelsen kan med stöd 9 § somav

utföraför all framtidkvacksalveri viss tid ellerhälsofarligt underatt
sådantomfattas lagen. Ettundersökning eller behandlingsådan avsom

verkan intemed omedelbarförbud skall enligt § gällall annatom
förordnats.
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Ett beslut förbud kan enligt bestämmelse överklagas tillom samma
allmän förvaltningsdomstol. Den bryter beslut förbudmot ettsom om
kan enligt 10 § dömas för hälsofarligt kvacksalveri.

Tidigare gällande förbud verksamhet utövades undermot som
kringresande från till eller utövades utländskort annan som av
medborgare har upphävts lagändring 1992.genom en

2.7 Socialstyrelsens tillsyn handläggningsamt av

gitimationsärenden

2.7. Inledningl

Handläggningen kompetensbevis inom hälso- och sjukvården skerav
vid Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsgrupp, behörighets- och
utbildningsenheten.

Kompetensbevisen består legitimationer, bevis specialist-av om
kompetens, intyg vissa behörigheter för exempelvis sjuksköter-om
skor, distriktssköterskor och barnmorskor, intyg förskrivningsrättom
i vissa fall, intyg med anledning EES-avtalet andra intygsamtav om
utbildning eller behörigheter begärs beträffande hälso- ochm.m. som
sjukvårdspersonal dels från enskilda, dels från organisationer, t.ex.
Röda Korset.

Till denna ärenden kan också räknas förordnande ickegrupp av av
legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor.

2.7.2 Handläggning legitimationsärendenav

Legitimation för den inte tidigare varit legitimerad meddelassom av
Socialstyrelsen. Har legitimationen återkallats kanHSAN legi-av ny
timation utfärdas nämnden förhållandena medger det. Beslutnär attav

legitimation kan överklagas till förvaltningsdomstol.vägra allmän
Handläggningen legitimationsärenden hos Socialstyrelsen blirav

beroende yrkesutövaren har svensk eller utländsk utbildning.av om
Personal utbildats i land omfattas EES-avtalet ochsom som av som

har godkänt kompetensbevis från sådant EES-land i enlighet med
gällande EU-direktiv har motsvarande legitimation i Sverigerätt att

speciella villkor, krav kunskaper i svenska språket ochutan t.ex.
kunskaper gällande medicinallagstiftning.om

Personal med utbildning från land inte omfattas EES-avtaletsom av
kan hos Socialstyrelsen begära villkor för legitimation. Socialstyrelsen
meddelar beslut eventuell kompletterande utbildning olikaom av
omfattning och utformning beroende på yrke och kvalifikationer. Se
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rubriken "Kompetenskrav för hälso- och sjukvårdsper-vidare under
utländsk utbildning".sonal med

legitimationsgrupper2.7.3 Gemensamt för alla

behörighetsförordningen avgift skall för prövningI tas utattanges av
tvålegitimation. Avgiftsförordningen 1992:191ansökan angerom

Enligt 40avgiftsklasser för de legitimerade yrkesgrupperna. §
psykolog,behörighetsförordningen tillhör läkare, tandläkare, naprapat,

avgiften enligtkiropraktor avgiftsklass 4 för vilkapsykoterapeut och
Övriga barnmorska,avgiftsförodningen 1.450 kr. dvs.är grupper,

tandhygienist harlogoped, optiker, sjukgymnast, sjuksköterska och
Legitimationtill avgifts klass 2 för vilken avgiften 500 kronor.förts är

avgiften kommit in till Socialstyrelsen.utfärdas harnär
finns särskild blankett för ansökanvarje yrkesgruppFör om

Till ifylld blankett skall fogas vidimerad kopialegitimation. av
personbevis månader i före-examensbevis, äldre än samttre --

praktisk tjänstgöring.kommande fall intyg föreskrivenöver
diariesystemdiarieförs i särskilt databaseratAnsökan ärett som

sjukvårdspersonalregistret. Ansöknings-hälso- ochkombinerat med
legitimation.fastställda kravhandlingarna granskas och prövas mot

vid HSAN. Legitima-håller sig underrättad verksamhetenEnheten om
föreligger,inte utfärdas sådana omständighetertion skall attom

meddelatsåterkallats sökanden redanlegitimationen skulle ha om
legitimation sällsynt blandlegitimation. Beslut vägrad är ytterstom
utbildning.sökanden med sedvanlig svensk

och kontrollen vid HSANhandlingarna granskats ochNär prövats
utformninggrafiskagjord utfärdas legitimationen harär som samma

utfärdandetsamband medför samtliga legitimationsgrupper. I av
Information meddeladeregistrering i registret.legitimationen sker om

form särskildasänds olika i vissa fall ilegitimationer till mottagare, av
legitimationsbeviset.fall i form kopiorförteckningar, i andra av

legitimationskravmed särskilda2.7.4 Yrkesgrupper

Läkare

allmäntjänstgöring ATavlagd läkarexamenFör läkare krävs utöver
finnsFör ATmånader avlagt kunskapsprov.omfattande 21 samt

1992:18. Kunskapsprovetsärskild målbeskrivning fastställd, SOSFS
tillförteckningarinstitutet sänderanordnas Karolinska somav

legitima-samband medavlagda godkända ISocialstyrelsen över prov.
på dessafinnssärskilt den sökandetionen kontrolleras upptagenatt

fullgörasTjänstgöringen skallförteckningar godkändaöver prov.
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särskilt blockförordnande och dokumenteras i änstgöringsboken som
skall bifogas ansökan. händelse tillfredsställandeI fullgjord ATav
eller del skall SocialstyrelsenAT besluta konsekvenserna härav,av om
oftast i form beslut ytterligare tjänstgöring. Intyg nöjaktigtöverav om

sådanfullgjord ytterligare tjänstgöring krävs för legitimation.

Tandläkare

Även tandläkare har tidigare haft krav på godkänd med kunskaps-AT
för erhålla legitimation.attprov

juli 1995 avskaffades för tandläkare och grundutbildningenDen l
förlängdes från nio till tio terminer, varefter legitimation kan utfärdas

praktisk tjänstgöring.kravutan

Psykolog

legitimation psykolog krävs psykologexamen årsFör samt ettsom
praktisk tjänstgöring Tjänstgöringen skall ske under handledningPTP.
och erfarenhet inom verksamhetsområden för psykologer, delsge
individinriktat omfattande psykologisk utredning,psykologarbete t.ex.
rådgivning och behandling enskilt i dels övrigt psykolog-eller grupp,

omfattande psykologisk utredning avseende ocharbete t.ex. grupper
förebyggande utvärdering metodutveckling.organisationer, arbete, och

åberopad särskild utredning.Bedömningen PTP kan ibland krävaav
fall före tillgodoräknasI vissa kan psykologarbete PTP.examen som

Psykoterapeut

legitimation psykoterapeut krävs statlig psykoterapeutexamenFör som
jämförbareller den påbyggnadsutbildning i psykoterapi kan ansessom

med den statliga utbildningen. Legitimerad psykoterapeut skall i sin
jfryrkesverksamhet sin grundläggande yrkesutbildning medde-uppge

landeblad 19/90 och 19/95 från Socialstyrelsen.nr

Kiropraktor

legitima-Legitimation för kiropraktorer infördes den juli 1989. Förl
oftion krävs teoretisk grundutbildning i form Doctorexamen somav

års handledd tjänstgöring inomChiropractic från godkänd skola, ett
hälso- ochhälso- och sjukvård kunskap svenskasvensk samt om

sjukvårdsförfattningar kiropraktiska verksam-betydelse för denav
skiljer från övriga såtillvidaheten. Kiropraktorerna sig attgrupper

utbildning grund för legitimation.ingen svensk har accepterats som
Australien.Godkända skolor finns i England, USA, Kanada och
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Socialstyrelsen har utfärdat särskilda riktlinjer för den praktiska
tjänstgöringen.

Naprapat

fördes in bland legitimationsberättigadeNaprapater de dengrupperna
oktober 1994. För legitimation krävs of1 Doctorexamen som

Naprapathy års praktisk tjänstgöring under handledning.samt ett
Socialstyrelsen har utfärdat särskilda riktlinjer för denna praktiska
tjänstgöring. Till skillnad från kiropraktorerna godkänns här svensk
utbildning med ovannämnda examen.

Övriga barnmorska, logoped, optiker, sjukgymnast, sjuk-grupper:
sköterska och tandhygienist

ingen praktisk tjänstgöring för legitimation.För dessa krävsgrupper
Examensbevis, personbevis tillräcklig grund föroch ansökan är
legitimation. Handläggningsrutinerna likartade för dessa yrkes-är

grupper

Handläggning2.7.5 ärenden rörande personalav
utbildningmed utländsk

Socialstyrelsen skall bedöma kompetensen föreskriva komplette-och
yrkeserfarenhetring för invandrare med utbildning och i yrken som

rättsligt reglerade i Sverige i princip yrken omfattasär som av-
legitimationsbestämmelserna.

för-Regler den kompletterande utbildningen finns i 32§om
ordningen 1984:545 behörighet yrke inom hälso- ochutövaattom
sjukvården bemyndigande för Socialstyrelsen utfärdaEtt attm.m.

föreskrifter återfinns i 37 har skett för två yrkes-Dettanärmare
för läkare i för iSOSFS 1985:11 och psykologer SOSFSgrupper,

finns praxis.1986:43. För övriga riktlinjer eller tilllämpadgrupper
nordiskSedan längre tid gäller särskilda regler för den harsomen

regelverkutbildning och sedan den januari 1994 har särskilt1 ett
införts för den har utbildning inom EES-området.som

förfogar för olika utbildnings-Socialstyrelsen särskilda medelöver
insatser skall underlätta för invandrare med vårdutbildning attsom
uppnå legitimation i Sverige. Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster,
tandläkare och barnmorskor har tillgång till kurser och prov som

olikaanordnas institutioner på uppdrag Socialstyrelsen.av av
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Svenska språket

Cirka hälften de anslagna medlen används till få till ståndattav
yrkesinriktad undervisning i svenska språket och de språkprov ärsom

grundläggande villkor för övrig kompletterande utbildning. Sedanett
några år genomförs denna verksamhet enligt avtal med Folkuniversite-

centralt. Kurser och anordnas fem i landet, i Umeå,tet orterprov
Uppsala, Stockholm, Lund och Göteborg. Socialstyrelsens kurser
erhåller ekonomiskt stöd från Arbetsmarknadsverket och genom
avgifter.

Kunskapsprövning

Socialstyrelsen har långtgående samarbete olikamed högskoleen-ett
heter i syfte säkerställa den individuella kompetensenatt att motsvarar
svenska krav. Karolinska institutet för kunskapsprövningsvarar av
utomnordiska läkare, tandläkare och sjukgymnaster och Vårdhög-
skolan i Lund samordnar för sjuksköterskor och barnmorskor.prov
Prövningen innefattar såväl teoretiska kunskaper praktiskasom
färdigheter.

Författningskunskap

flestaDe hälso- och sjukvårdsyrken förutsätter kännedom denom
lagstiftning reglerar yrkesutövningen och de kurser anordnassom som
för detta ändamål ibland benämnda socialmedicin eller svenska-
medicinalförfattningar anordnas på Socialstyrelsens uppdrag av-
reguljära utbildningsenheter inom vårdhögskolan, Karolinska institutet
respektive samhällsmedicinska institutioner. Utbildningen har

formersuccessivt ändrat och domineras alltmer distansundervis-nu av
ning handledardagar.med

Praktik/provtjänstgöring

Vid sidan ovannämnda kompletteringsvillkor, huvudsakligenav som
finansieras med statliga medel, förekommer krav på yrkespraktik i
olika former. Läkare, kan visa de genomgått specialistut-attsom
bildning omfattning EES-området, har möjlighetviss i land utanförav

provtjänstgöring inom specialitetenvisa reell kompetensatt genom
under månader. Provtjänstgöringen således alternativ tillär ettsex
kunskapsprov.

inte funnits för flertaletSärskilda utbildningsinsatser enligt harovan
övriga legitimationsyrken, optiker, psykologer, psykoterapeuterdvs,

fåtaliga utbildning för dessa yrkenoch logopeder. invandrarna medDe
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i hemlandet har därför bedömts reguljär institution inomav en
gymnasie- eller högskolan. Bedömningen har då skett på grundval av
ingiven dokumentation och skillnader i utbildningsinnehåll har lett till
kompletteringskrav i kurser i den svenska utbildningen eftertermer av
beslut Socialstyrelsen. Gyrrmasie- eller högskolan har därefterav
kunnat tillhandahålla erforderliga kurser Socialstyrelsenutan attm.m.
varit direkt administrativt eller ekonomiskt involverad.

Kiropraktorer i dag kan erhålla legitimation har uteslutandesom
utländsk utbildning kanoch delta i sjukgymnasternas författningskurs.
Detsamma gäller i undantagsfall eftersom helanäranaprapater nog
yrkesgruppen har svensk utbildning. Någon tandhygienist med
utomnordisk utbildning har inte förekommit.ännu

2.7.6 Handläggning specialistkompetensärendenav om

Läkare

läkare får för allmänhetenEn han specialist inom sitt yrkeärattange
han har specialistkompetensendast jfr. 39 § behörighetsför-om

ordningen. Bevis specialistkompetens meddelas Socialstyrelsen.om av
specialistkompetens kan meddelas tvåenligt regelsystem. äldreDet

gäller enligt övergångsbestämmelserna utgången årsystemet t.o.m. av
1998, dvs. den legitimerats före januariden 1992 har1 rätt attsom

den 31 december 1998 specialistkompetensansöka enligtt.o.m. om
äldre regler. legitimerats efter januari följaDen den 1992 skall1som

regler.nya
äldreDet SOSFS 1985:11 bygger på tidsbaseradesystemet

änstgöringsperioder för och de specialiteter förtecknatsvar en av som
i behörighetsförordningen. Kraven fördelar sig mellan huvudut-
bildningen fastställd regeringen och sidoutbildning fastställdav av- -
Socialstyrelsen. Härtill kommer krav på fullgjörande särskilda kur-av
ser.

specialiseringstjänstgöringen gäller för demDen legitime-nya som
efter januari 1992 och grundar sig fastställda målbeskriv-1ras

ningar för och de fastställda specialiteterna.var en av
§behörighetsförordningen föreskrivs legitimerade läkareI 3 denatt

vill uppnå specialistkompetens genomgå vidareutbildningskallsom
minst fem år för förvärva färdigheter ochunder de kunskaper,att

specialistkompetensen.förhållningssätt föreskrivits för den söktasom
Specialistkompetensen skall förvärvas tjänstgöring läkaregenom som

handledning utbildning.under och deltagande i kompletterandegenom
Socialstyrelsen således fastställthar målbeskrivningar för de

fastställda specialiteterna. Chefsöverläkaren skall i samråd med
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berörda handledare utfärda intyg läkaren har tillägnat sigöverett att
målbeskrivningens innehåll.

Med kompletterande utbildning i första hand teoretiska studieravses
läroböcker, handböcker, tidskrifter ST-läkaren skallgenom m.m. som

bedriva på initiativ och i samråd med handledaren. Till komplet-eget
terande utbildning hör också deltagande i de Socialstyrelsenav
anordnade specialistkompetenskurserna, SK-kurser.Kursverksan1heten
omfattar innevarande verksamhetsår cirka 315 kurser enligt publicerad
kurskatalog. För 1995/96 planeras cirka 335 SK-kurser. Något fixerat
antal kurser eller kursdagar krävs inte för specialistkompetens. SK-
kurserna skall komplement i de delar den praktiskaettses som
tjänstgöringen och lokala utbildningsinsatser inte fullt deut motsvarar
krav i mälbeskrivningen.som anges

År 1994 behandlades 1.450 ansökningar specialistkompetens.om
1.400 specialistkompetenser utfärdades ansökningaroch 50 resulterade
i avslag. 16 avslagsbeslut föranledde överklagande till kammarrätten.

Tandläkare

Tidigare specialistutbildning för förordningentandläkare reglerades i
behörighet yrke inom hälso- och sjukvården 1984:545.utövaattom

förordningen finns angivet sjuI specialiteter krav såvälsamt
huvudutbildningens sidoutbildningens omfattning i tid. I Socialsty-som

föreskrifterrelsens tandläkares specialistutbildning SOSFSom
1987:26 detaljerat specialistutbildningens innehåll inom deanges mer
olika specialiteterna.

Genom förordningen 1992:64 ändring i förordningenom
1984:545 behörighet yrke inom hälso- och sjukvårdenutövaattom

ändrades regelverket för tandläkares specialistutbildning. Im.m.
förordningen finns ytterligare Specialistkompetensenspecialitet.en
skall förvärvas tjänstgöring tandläkare under handledninggenom som
vid klinik godkänts Socialstyrelsen och deltagandeen som av genom

utbildningi kompletterande specialiseringstjänstgöring. I Socialsty-
relsens föreskrifter rådoch allmänna SOSFS 1993:4 närmareanges
de villkor gäller för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring medsom
målbeskrivningar tidigare detaljerade föreskrifterersätter omsom
innehållet i specialistutbildningen. den utbildningen detI ärnya

och vederbörande de årenshandledaren tandläkare, när tresom -
specialiseringstjänstgöring huruvidafullgjord kommerår överens om-

för uppnåtts.kunskapsmålen den aktuella specialiteten har När kraven
för uppfyllts tandläkaren ansöka hos Socialstyrelsenslutprov har kan

bevis specialistkompetens.om
övergången från specialistutbildningenFör underlätta den äldreatt

till specialiseringstjänstgöringen vissa Övergångsbe-den tillämpasnya
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stämmelser. Dessa upphörde dock gälla fr.o.m. den juli 1995.1att
Antalet utfärdade specialistbevis för tandläkare för cirkanärvarandeär
45 år.per

2.7.7 Förordnande icke legitimerade läkareav

stöd behörighetsförordningensMed 6 § föreskriver Socialstyrelsenav
i SOSFS 1992:23 landsting får följandei fall på tjänst läkareatt som
förordna den inte har svensk legitimation:som

avlagt läkarexamenA. Den i Sverige eller i nordiskt landannatsom
eller Socialstyrelsen föreskrivits AT villkor för legitimation fårav som
förordnas på läkartjänst för allmäntjänstgöring AT-block.

På vikariatB. läkartjänst AT-block får förordnasdenänannan som
avlagt läkarexamen i Sverige eller nordiskt land ellerannat av
Socialstyrelsen föreskrivits villkor för legitimation. fårAT Vidaresom

vikarie förordnas läkare med utorrmordisk utbildningsom som
genomgår kompletterande utbildning för erhållande svenskav
legitimation och fullgör s.k. provtjänstgöring enligt beslut So-som av
cialstyrelsen.

övriga fall får huvudmannenI inte själv förordna icke legitimerade
läkare Socialstyrelsens medgivande. de rådenI allmänna iutan
ovannämnda författning anförs vikariat inte tillsättas läkarebör medatt

inte legitimerad personalsituationen oundgängligenär änannat omsom
Vidare vikariatkräver det. bör sjukvårdshuvudmannen inte tillsätta

med läkare vikarierat 12 månader fr.o.m. den januari1änsom mer
tiden vikariatet1993, lägger för det och hansman nyaom samman

fåtidigare vikariat. Avsikten läkaren inom denna tid bör kunnaär att
förordnande AT-block och fullfölja sin utbildning fram till legitima-
tion. Socialstyrelsen understryker inte kommer meddelaattatt man
bemyndigande förordna medicine studerande, änannatatt om
sjukvårdshuvudmannen hänsyn till personallägetkan visa, det medatt
i få tillsätta vederböran-sjukvârdsområdet synnerligen angelägetär att
de på vikariat. Bemyndigande förordnanden personligameddelaatt av
skäl kommer inte gäller från den 1 septemberDessa regleratt ges.

År bemyndiganden1993. 1994 meddelade Socialstyrelsen 90 av
ovanstående slag och 9 avslag på huvudmännens begäran. Det stora
flertalet bemyndiganden gällde vikariat över sommaren.

Ovanstående tidigare dispensreglerregler innebär skärpning moten
bemyndigandei vissa preciserade fall huvudmännen attsom gav

förordna Grundregelnmedicine studerande på vikariat. är attnu
undantagsvis skall ickeläkarexamen skall avlagd och endastvara

legitimerade förordnas läkare.som
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I
2.7.8 Förordnande icke legitimerade tandläkareav

förordningEnligt 2 § 1985:884 behörighet till vissa tjänster inomom
folktandvården tillsättningoch sådana tjänster den behörigärom av
till tjänst för allmäntjänstgöring har avlagt tandläkarexamen.som

tillsätts sådanaEnligt 7 § tjänster landstingskommunen.av
Vad gäller tillfälligt förordnande för tandläkare med utländsk

utbildning tillfälligt önskar uppehålla tjänst i Sverige ankommersom
det på tandvårdshuvudmannen söka tillfälligt förordnande hosatt
Socialstyrelsen. Under år har enstaka sådana ansökningarsenare
kommit in till Socialstyrelsen från företrädesvis utbildningsinstitutioner

Odontologiska fakulteter och institutionen för specialistutbildning i-
Jönköping.

Godtagbara språkkunskaper och arbetsgivarens garanterande denav
Odontologiska kompetensen har varit utslagsgivande för Socialsty-

beslut. Antalet sådanarelsens ansökningar sig 2-4 år.rör om per
Vid införandet tionde studietermin ersättning för förATav en som

tandläkare kan situationen komma förändras. blirDet sannoliktatt
aktuellt för de studenter fullgjort nio terminers studier vidsom
odontologisk fakultet under ferie till den tionde terminen försökaatt

förordnandeerhålla tillfälligt hos någon tandvårdshuvudman.

2.7.9 Förordnande icke legitimerade sjuksköterskorav

förordningenEnligt 6 § 1982:771 behörighet till vissa tjänsterom
sjukvårdeninom hälso- och och tillsättning sådana tjänsteravom

gäller följande: "Behörig till tjänst sjuksköterska den harärsom som
legitimation för sådant ifrågayrke. gäller vikarie påDetsamma om
sådan tjänst Socialstyrelsen inte medgett undantag."om

skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnderna i landstingI ochen
kommuner den 19 april 1993 Socialstyrelsen vilka förut-angav
sättningar gäller för dispensansökan skall kunna beviljas,attsom om
nämligen endast synnerliga sjukvårdsmässiga skäl föreligger,att att
vikariatet omfattar minst 4 veckor, maximala åtgärder vidtagits föratt

rekrytera legitimerad sjuksköterska tilltänktaden vikarienatt samt att
arbetsgivaren. tjänstgöringväl känd Dispens medges för vidär av

enstaka kortvariga tillfällen, för tjänstgöring nattetid, som
i ledande ställning ansvarig sjuksköter-sjuksköterska eller som ensam

ska.
Under år 1994 behandlades sammanlagt 279 ärenden 189varav

resulterade i bifall. Absoluta dispenserna gälldemerparten av
sommarvikariat.
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distrikts-barnmorskor ochFörskrivningsrätt för2.7.1O
sköterskor

Barnmorska

barnmorskalegitimerad1993 kandecemberden 1Fr.o.m. som
ochpreventivmedelsrådgivningantikonceptiongenomgått fortbildning i

fåjanuari 1974efter denbarnmorska 1utexamineratseller somsom
fåsyfte. dennafödelsekontrollerande För rättläkemedel iförskriva att

minst 30genomgåtthaskall barnmorskanläkemedelförskrivaatt
mödravårdscentral, ungdoms-preventivmedelsrådgivning påitimmar

preventivmedelsråd-mottagningsavdelning,gynekologiskmottagning,
EfterRFSU-klinik.mottagning såsomsärskildellergivning annan

förskriva vissadärefterSocialstyrelsen medgestill rättanmälan att
ochregister hälso-styrelsensuppgift införs i överläkemedel. Denna

NågotAB.Apoteksbolagetvidarebefordras tillsjukvårdspersonal och
förberederSocialstyrelsenbarnmorskan utfärdas inte.tillsärskilt intyg

förfråga påbarnmorskan i sättintyg tillpersonligt somett samma
nedan.distriktssköterska se

Distriktssköterska

vidareutbildning tillgenomgåttsjuksköterskaLegitimerad som
efterfårdistriktssköterskaockså anställddistriktssköterska och är som

Läkeme-läkemedel enligtvissamedgivande förskrivaSocialstyrelsens
1994:3anvisningar LFSdelsverkets

dis-krävsSocialstyrelsenmedgivande frånsådantFör attett
genomgåtthargodkänt resultatantingen medtriktssköterskan en

8minstomfattandesjukdomslärafarmakologi ochisärskild kurs
dennauppnåtthonkan dokumenteravårdhögskola ellervid attpoäng

distriktssköterska.tillvidareutbildningsinkompetens genom
ingranskning förefterSocialstyrelsenställs tillAnsökan som

sjukvårdspersonal-ochi hälso-förskrivningsrättenuppgiften om
AB.Apoteksbolagettilluppgiftenvidarebefordrarochregistret

distriktssköter-utfärdas tillförskrivningsrättbevis dennaSärskilt om
tidgäller underförskrivningsrättpåpekandet dennamedskan att som

distriktssköterska.faktiskt tjänstgördistriktssköterskan som

EES-avtaletanledningbehörighet medIntyg2.7.11 avom
m.m.

begäranSocialstyrelsenutfärdartillsynsmyndighetegenskapI av
legitimationen ärintygarbehörighet, dvs.intyg atten personsom

kravytterligareEES-avtaletmedsambandhar igiltig. Härutöver
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införts på tillsynsmyndigheten skall utfärdaatt särskilt utformade intyg
för stöd förutgöra individen vidatt tjänstgöringett iatt annat
medlemsland styrka sin behörighet. Sammanlagt utfärdade Socialsty-
relsen cirka 1.000 sådana intyg år 1994.

Dessutom har kategori tillkommit, s.k. Europaläkare. Enen ny
läkare efter föreskriven praktisk utbildning i EES-landsom ett annat

Sverige harän kalla sig allmänpraktiseranderätt läkareatt skall enligt
3 § behörighetslagen på ansökan få kompetens allmänpraktise-a som
rande läkare Europaläkare här i landet läkaren har svenskom
legitimation. Ett 50-tal sådana bevis Europaläkare utfärdades årsom
1994.

2.8 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds

verksamhet

Inledning1

Förändringarna och utvecklingen inom vårdområdet kan enligt
kommitténs direktiv komma ställa krav på förbättrade möjligheteratt
till kontroll från sida hälso- och sjukvårdspersonalensstatens yrkes-av
utövning, särskilt utanför den offentliga vården. Likaså kan Sveriges
anslutning till EU medföra ökat behov kompetensbevis för flerett av

Ävenyrkesgrupper. avregleringen vissa vårdutbildningarav genom
högskolereformen kan ha betydelse i det sammanhanget. Dessa frågor
skall kommittén enligt direktiven fästa särskild vikt vid. Kommittén
bör också enligt direktiven kunna frågan återkallelseta upp om av
legitimation eller andra kompetensbevis.

I kommitténs direktiv inte uttryckligen något HSANanges om :s
verksamhet. Eventuella förslag från kommittén i bl.a. de nämndanyss
frågorna kan emellertid komma påverka omfattningen nämndensatt av
verksamhet. I detta avsnitt beskriver vi därför kortfattat HSAN:s
organisation och verksamhet. I avsnitt 2.8.2 redovisas HSAN:s
tillkomst och uppgifter enligt disciplinpåföljdslagen.

2.8.2 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds tillkomst och
uppgifter

Inledning

Särskilda nämnder för prövning disciplinpåföljder inom hälso- ochav
sjukvården har funnits sedan år 1947. Då inrättades inom förramen
Medicinalstyrelsen sådan nämnd, Medicinalstyrelsens disciplin-en
nämnd. När Medicinalstyrelsen och den tidigare Socialstyrelsen slogs
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omvandladesSocialstyrelsenämbetsverk1968 tillår ettsamman --
nämndansvarsnämnd. DennaMedicinalväsendetstilldisciplinnämnden

då den bröts1980till årSocialstyrelsen fram utverkade inom ur
HSAN. Ut-myndighetsjälvständigblevochSocialstyrelsen en -

hänsynmed detfrämstpropositionenimotiverades attbrytningen av
sjukvårdspersonalensåväl patienternaförrättssäkerhetentill varsom

tillsynsmyndigheten.tillförhållandestod fri inämndenfördel atten
åtgärden1978/79:220 22prop. attpropositionenI varangavss.

nämndensförförtroendepersonalensochallmänhetensstärkaägnad att
opartiskhet.ochsaklighet

handi första1994oktoberfram tillregleradesverksamhetHSAN:s
frågor1994oktoberden prövasoch med 1Fråntillsynslag.års1980i

tandvårdenochsjukvårdenochhälso-inomdisciplinpåföljd avom
reglerasdisciplinpåföljdslagen. DessutomireglernaenligtHSAN

förinstruktionmed1996:571förordningeniverksamhetHSAN:s
instruktionenIinstruktionen.ansvarsnämndsjukvårdensochHälso-

Som1995:1322.Verksförordningentillhänvisningarfinns även
förvaltningslagendessutomföljandeframgå i den ärtextenkommer att

verksamhet.HSAN:stillämpligavissa delarrättegångsbalken ioch
iredovisatskortfattatinnehåll har ettDisciplinpåföljdslagens

tillredovisningenkoncentrerasföljandedenavsnitt. Itidigare texten
verksamhet.HSAN:sberördirektlagendelarde somav

uppgifterHSAN:sNärmare om

i 13-huvudsakligenHSANfrågorreglerasdisciplinpåföljdslagenI om
gällerdessförinnan. DetHSANfrågor§§. De prövas34 angesavsom

§varning 4ocherinrandisciplinpåföljdernaåläggandefrågor avom
legitimation dvs.ochbehörighettillanknytningmedfrågorandrasamt

då frågaläkarundersökninglegitimation 7 §,återkallelse omav
begränsningaruppkommit 8 §,legitimationåterkallelse avav

§§,sprit 9-10ochnarkotiskaavseendeförskrivningsrätten preparat
inombehörighetåterkallelserelegitimering 11 § samt annanav

varning dendisciplinpåföljderna är12 §. Avsjukvårdenochhälso-
allvarligare.

disciplinärtsyftet intelegitimationen äråterkallelseVad gäller av
frånallmänhetenskyddaförvidtasåtgärd personerattutan somen

endastkanHSANgodtagbart sätt.sitt yrkeinte utövar ettsom
ansökanellerSocialstyrelsenanmälanlegitimationåterkalla aven

legitimationen.inneharden somav
yrkes-vilkenberoende påkonsekvenserolikafåråterkallelseEn

innebärbarnmorskorochtandläkareläkare,gäller. Fördet engrupp
formprincipisåledesifråga,yrketinte kande utövaåterkallelse enatt

yrkesförbud.av
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För sjuksköterskor och sjukgymnaster innebär återkallelseen av
legitimationen inte de förhindras yrketatt utöva de får intemen
tjänstgöra inom den offentliga vården på sådana tjänster. Däremot kan
de arbeta inom enskild verksamhet eller undersköterska it.ex.som
offentlig vård. De får dock inte använda begreppet legitimerad.

Övriga yrkesgrupper legitimeradeär dvs. psykologer,som
psykoterapeuter, logopeder, optiker, tandhygienister, kiropraktorer och

kan vid återkallelse legitimationennaprapater, i fall i teorinen vartav
fortsätta sina yrken såvälutöva inom offentlig enskild verksamhetsom

legitimerade. Vad gäller ickeutan att legitimerad psykologvara en
eller psykoterapeut får de dock inte använda de titlarna i samband med
marknadsföring eller dylikt jfr. 9 § första stycket 3 behörighetslagen.

HSAN består enligt 14 § ordförande och ytterligare åttaav en
ledamöter regeringen för år. Ordförandenutses skallsom treav vara
ordinarie domare och övriga ledamöter skall ha särskild insikt i hälso-
och sjukvård. En ledamot efter förslag från Landstingsförbundetutses
och Svenska kommunförbundet tillsammans. LO, TCO och SACO
föreslår vardera ledamot. De fyra återstående ledamöternaen utses
bland kan särskilt företräda allmänhetens intresse;personer som anses
i regel dessa fyraär riksdagsledamöter eller f.d. riksdags-personer
ledamöter. För ordföranden finns särskilt utsedd ställföreträdareen
medan varje ledamot har ersättare.tre

Till nämndens förfogande står kansli. Kansliets verksamhetett
regleras främst i instruktionen och i verksförordningen. Sedan den 1
april 1993 nämndens ordförandeär heltidsanställd med titeln general-
direktör. Ordföranden ocksåär chef för kansliet. Kansliet består av
omkring 30 cirka hälften juristhandläggare.är Tillpersoner, varav
nämndens kansli också knutetär medicinskt sakkunniga vilka även är
föredragande i nämnden.

Nämnden enligt 15 §är beslutsför med ordföranden och andrasex
ledamöter. Till sammanträdena skall dock samtliga ledamöter kallas
och ledamot anmäler förhinder skall kallas.ersättareom en en

Ordföranden får fatta vissa beslut i 16 Detensam som anges
gäller beslut inte innefattar slutligt avgörande i sak, dock intesom
föreläggande genomgå läkarundersökning eller interimistiskatt
återkallelse legitimation i anledning sådant föreläggande,av av
interimistisk återkallelse förskrivningsrätt eller interimistiskav
återkallelse behörighet.av annan

Ordföranden får vidare enligt bestämmelse fattasamma ensam
beslut innebär ärende disciplinpåföljd i sakatt ett avgörssom om om
det inte gäller fråga principiell beskaffenhet och det finnsen av
grundad anledning ärendet inte kan leda till någon disciplinpâ-anta att
följd, ärende återkallelse legitimation eller behörighet påom av egen
begäran då hinder återkallelse inte kan föreliggamot ärendeantas samt
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återkallelse legitimation då föreläggande läkarundersökningom av om
inte följts.

Reglerna i rättegångsbalkens kapitel jäv4 domare skallmotom
enligt 17 § tillämpas den handlägger ärenden i nämnden ochmot som
reglerna i rättegångsbalkens kapitel29 omröstning med endastom
lagfarna ledamöter skall enligt 18 § tillämpas vid omröstning i

Vid sådannämnden. omröstning skall ordföranden först sinsäga
mening.

Behörig anmälan i frågor disciplinpâföljd enligt 19 §göra äratt om
den patient saken gäller, eller patienten inte själv kan anmälasom om
saken, närstående till patienten. Behöriga anmälangöra är ävenatten
Socialstyrelsen, JO och JK. Ansökan indragning legitimationom av
kan endast nämnda myndigheter och den legitimeradegöras av av
själv.

Anmälan eller ansökan skall skriftligt och i 21 §göras anges
vad handlingarna innehålla.skall Om de inte fullständiganärmare är

närrmden enligt föreläggandekan 22§ komplettering vidge om
påföljd anmälan eller ansökan inte till prövning.att tas upp

I 23 § det nämnden för blirärendeäratt ettattanges som svarar
tillräckligt Nämnden kan enligt förelägga och27§ hälso-utrett.
sjukvårdspersonal in journaler och andra handlingar behövsatt ge som
för ärendets utredning och nämnden föreläggakan såväl utdömasom
vite för få in dessa handlingar. Nänmden kan också inhämtaatt

frånyttrande myndigheter, tjänstemän och andra det krävs särskildom
sakkunskap i ärendet. Angående sådana sakkunniga tillämpas reglerna

rättegångsbalkensi 40 kapitel 2-7 och 12 §§ där regler finnsnärmare
sakkunnigas skyldigheter och ställning.om

Ett ärende berör skall, det inte uppenbartär attsom annan om
ärendet inte skall bifallas eller underrättelse onödig,är snarastom
överlämnas till den det med föreläggande inom viss tid.attavser svara

Handläggningen i nämnden enligt skriftlig muntlig24 §är men
förhandling får förekomma det kan till fördel förnär antas vara
utredningen. Om finnernämnden vittne eller sakkunnig behöveratt
höras eller någon behöver föreläggas tillhandahålla skriftligatt att
handling skall nämnden begära detta hos tingsrätten. I fråga sådanaom
åtgärder skall tillämpas föreskrivs bevisupptagning ivad som om
rättegång huvudförhandling härom kap.se 35närmareutom

gångsbalkenrätte
.

Enligt i instruktionen får9 och 10 §§ för HSAN generaldirektören
dennes ställföreträdare upplysningaroch bl.a. begära in förklaringar,

tilloch yttranden i ärenden hos närrmden. frågor får delegerasDessa
andra tjänstemän vid nämndens kansli.

Förvaltningslagens 20 och disciplinpåföljds-21 §§ enligt 30 §är
lagen tillämpliga på vissa interimistiska beslut i nämnden. för-Iäven
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valtningslagens bestämmelser regleras hur beslut skall motiveras och
hur underrättelse besluten skall ske. beslut det gällerDe beslutärom

läkarundersökning enligt 8 § disciplinpåföljdslagen och interimis-om
tiskt återkallelsebeslut legitimation i anledning beslutom av av om
läkarundersökning. angivna förvaltningslagenDe bestämmelserna inu

också tillämpliga interimistiska inskränkningbeslutär om av
förskrivningsrätten interimistiska återkallelsebeslutsamt om av annan
behörighet enligt §disciplinpåföljdslagen. Enligt 8 instruktionen12 §

förvaltningslagen tillämplig verksamhet.19 § HSAN:s Därär även
Ävenfå avvikande mening antecknad. i övrigtregleras ärrätten att

bestämmelser tillämpliga på HSAN:s verksamhetförvaltningslagens
disciplinpåföljdsla-inte avvikande regler meddelats särskilt, it.ex.om

gen.
kan enligt 31 disciplinpåföljdsalgen överlämnaNämnden och 32 §§

beträffande arbetstagare till arbetsgivaren för åtgärdärendeett som
denne det ärendets behandlingkan ankomma uppenbartär attom

inte påkallad från synpunkt eller för tillvaratai nämnden allmänär att
patientens Nämnden också överlänma anmälan tillkanrätt. en

innehållerlandstinget eller kommunen för åtgärd anmälanom
klagomål brister i kontakten mellan patient och hälso- ochen

det finns anledning anmälansjukvårdspersonalen och grundad anta att
föranleda disciplinpåföljd. kan gälla ärendeninte kan Det ärsom mer

för-lämpliga för förtroendenämnd enligt lagen 1992:563 omen
hälso- och sjukvårdentroendeverksamhet inom m.m.

anmälan till åtal nämnden iNämnden skall enligt 33 § göra ettom
ifrågasattfinner den vilken disciplinpåföljdärende är äratt mot

skäligen misstänkt för i yrkesutövningen ha begått brott för vilketatt
fängelse föreskrivet. Om ärendet inte anhängigt i nämnden detärär är

sådan amnälan.enligt § Socialstyrelsen skyldig5 är göraattsom
enligt till kammarrättenNämndens slutliga beslut överklagas 35 §

Över-meddelats.i Stockholm inom veckor från det beslutettre
gjort anmälan detklagande kan enligt 36 § enskildgöras av som om

gåttbeslutet angår detgått honom eller henne emot, av annan som om
Socialstyrelsen för tillvarataeller hennehonom attsamtemot av

intressen.allmänna
slutligt får huvudregelbeslut nämnden inteEtt är somav som

slutligen Vissaöverklagas i samband med ärendetendast avgörs.att
särskilt.inte slutliga får enligt 38 § överklagas Detbeslut dockärsom

interimistiskt återkalla legitimationbland beslutgäller attannat om
förskrivningsrätten.interimistiskt dra in eller begränsaeller

hundratalavsnitt har överklagande angåendeSom i 2.5.6 ettangetts
i ställetallmän förvaltningsdomstol länsrättmåltyper överflyttats till

till kammarrättenöverklagande från länsrättenför till kammarrätt. För
prövningstillstånd. Vadför måltyperhuvudregel desssakrävs som
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gäller mål från HSAN har denna ändring genomförts.ännu
Angående skälen härför avsnitt 2.5.6.se

2.9 Statistiska uppgifter

den statistik HSAN tagit fram för sinAv anslagsframställning försom
budgetåret 1997-1999 framgår antalet anmälningar har ökat medatt

50 under den femårsperioden. Genomän procent senaste attmer
nämnden tillförts ökade och vissa rationaliseringar harresurser genom
handläggningstiderna ändå förkortats ehuru målet genomsnittligom en
handläggningstid månader inte uppnåtts. För närvarandeännuav sex
uppgår den till cirka nio månader. Av anmälningarna till nämnden
kommer omkring 90 från patienter och 10 frånprocent procent
Socialstyrelsen. Vad gäller ärendenas fördelning olika yrkesgrupper
dominerar amnälningar läkare med cirka 80 Anmälningarmot procent.

tandläkare uppgår till 5-10 medan anmäl-mot procent resten av
ningarna främst sjuksköterskor barmnorskor. Tabellen nedanochavser
visar utvecklingen antalet ärenden i nämnden under de femsenasteav
aren.

Tabell.

uppgifterStatistika 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95
HSAN

Antal anmälningar 1504 1600 1933 2355 2352

Avgjorda ärenden 1567 1813 1962 2027 2300

Behandlade vid 896 882 990 872 995
nämndsammanträde

ordförandenBeslut 319 588 585 724 815av

Balanserade 1338 1710ärenden 1811 1532 1374

Antalet beslutade påföljder i HSAN har i följt ären-stort sett
deutvecklingen och uppgår till omkring 20 de fall därprocent av

fråga eller andra hinderpåföljd kan komma i dvs. preskription
föreligger inte.

påtagligAntalet delegitimeringar tämligen få, dock harär en
trettiotal.ökning under år. 1993 uppgick de till drygtskett ettsenare

samtliga närvarande knappt 200 yrkes-Det gäller yrkesgrupper. För är
delegitimerade hälften sjuksköterskor,drygtutövare är ettvarav

femtiotal 100läkare och tjugotal tandläkare. Knapptett personer
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fjärdedelarvarav läkare och tandläkare har begränsningartre resten
förskrivningsrätten.i Dessa siffror bör jämföras med antalet legitime-

rade yrkesutövare inom respektive yrkesgrupp. närvarande finnsFör
det drygt 29.000 läkare, 12.500 tandläkare och 115.000 sjuksköter-
skor. Under 1980-talet har omkring fyrtiotal läkare blivit delegiti-ett
merade, dvs. i genomsnitt cirka är.4 per

Av de ärenden HSAN överklagas mellan 20 och 30avgörsom
dessa cirka instans.Av ändras 10 i högreprocent. procent
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iRegleringar andra länder3

Inledning1

särskilt bör beaktakommittén i sitt arbetedirektivenI attanges
därförtordenordiska länderna. Detlikformiga regler i deintresset av

behörighets-legitimations- ochbeskrivalämpligt närmareattvara
i länder.reglerna dessa

konsekvensernasärskild vikt vidKommittén skall fästaäven av
ocksåanledningen kan detEU-medlemskap. denSveriges Av vara av

sjukvårdspersonalenshälso- ochhur regleringenintresse studeraatt av
inomutformad i några länder EU.verksamhet är

yrkesut-lagstiftning i Finlanddenavsnitt 3.2I presenteras omnya
3.3sjukvården. avsnittinom hälso- och Ibildade presenteraspersoner

norskförslag tilllagstiftningenmotsvarande norskaden ettsamt ny
någotmycket kortfattatredovisashelsepersonell. avsnitt 3.4Ilov om

kortredovisasavsnitt 3.5isländsk lagstiftning. Idansk ochom
i Nederländerna,lagstiftningen

Tyskland.Storbritannien och
sjuk-också hälso- ochreglerasSverige och andra länderMellan

överenskommelser. Deolikaverksamhetvårdspersonalens genom
överenskommelsemånga år särskildländerna har sedannordiska en

sjukvårdspersonal.för ocharbetsmarknad viss hälso-gemensamom en
fritt tjänsteutbytedirektiv för möjliggörahar införtsEUInom ettatt

Direktivensjukvården.ochinom hälso-för yrkesutövareinom EU
praktikutbildning ellerpåkan ställasreglerar de minimikrav ensom

frittföremål förochgodkänd inom EUden skallför ettatt varavara
vissupprätthållandetbetydelse förregler fårtjänsteutbyte. Dessa enav

därigenomsjukvården ochochinom hälso-utbildningsstandard
patienterna.skyddetkvalitetssäkringen ochindirekt för av

speciellareglerassjukvårdeninom hälso- ochyrkenFem genom
barn-sjuksköterskor,tandläkare,sektorsdirektiv. gäller läkare,Det

generellaEGfinns inomsyfteoch farmaceuter. Imorskor samma
gäller de yrkendirektivgodkännande olika yrken. Dessdirektiv för av
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inom hälso- och sjukvården inte regleras i speciella sektors-som
direktiv. De nämnda direktiven beskrivs i avsnittnärmare 4.3.nu

3.2 Finland

3.2.1 Lag yrkesutbildade inom hälso- ochom personer
sjukvården

I Finland har nyligen samlat reglerna hälso- och sjukvårdsper-man om
sonal i särskild lag yrkesutbildade inom hälso- ochen om personer
sjukvården. Den bygger på den finska regeringens proposition 1994
rd RP 33. lagen finnsI samlat de centrala reglerna-

vilka har verksammarätt yrkesutbil-attom personer som vara som-
dade inom hälso- och sjukvården,personer

vilka allmänna skyldigheter sådana har i vården,om personer-
hur styrningen och tillsynen sker inom hälso- och sjukvårdenom-

inklusive bestämmelser säkerhetsåtgärder dvs. delegitimering ellerom
begränsning behörighet samtannan av

disciplin- och straffansvar i övrigt.om-
Syftet med den lagen enligt propositionen 21är s. attnya

modernisera den lagstiftning gäller yrkesutövning inom hälso- ochsom
sjukvården och den enhetlig. har, det,göra Det varit svårtsägsmer

få den hittillsvarande lagstiftningen helhet ochatt ett grepp om som en
tillämpningen den har inte varit problemfri. Såväl den minskadeav
styrningen kommunerna, internationaliseringen, den ökadeav
konsumentmedvetenheten och konkurrensen den tekniskasom
utvecklingen har, enligt propositionen, ställt krav det finskanya
hälso- sjukvårdssystemet.och

Även det gäller patientsäkerheten har, enligt propositionen,när den
tidigare lagstiftningen medfört problem. finskaInom den hälso- och
sjukvården arbetar sådana yrkesgrupper står utanför yrkes-som
utövningslagstiftningen i utförpraktiken liknande uppgiftermen som
i samband med undersökning och vård patienterna deav som som
omfattas lagstiftningen. Enligt propositionen bör lagstiftningenav
beröra dem deltar i vården på enhetligt harsätt änettsom mera som
varit fallet hittills.

Även tillämpningen den gällande patientlagen och patientskadela-av
avsnittse 3.2.2 har krävt den ställning de yrkesutbildadeattgen

har inom hälso- och sjukvården preciseras i lagstiftningen.personerna
Slutligen har, enligt uttalanden i propositionen, den tekniska

utvecklingen inom hälso- och sjukvården, vårdmetoder och s.k.nya
alternativa vårdmetoder ökat behovet tillsyn de yrkesutbildadeöverav

yrkesutövning inom hälso- och sjukvården.personernas
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beslutades i enlighet medtill främst dessa förhållandenMed hänsyn
lagstiftningmotiveringarna i propositionenförslagen och om en ny
sjukvården.inom hälso- ochavseende yrkesutbildade personer

gäller yrkesutöv-Lagstiftningen utgår från de begränsningaratt som
motiverade.sjukvården undantag ochinom hälso- ochningen ärutgör

propositionenyrkesutövningsrätten bör enligtBegränsningarna av
verksamhet, där behovetomfatta endast sådana yrkesgruppers attav

patientsäkerhetentjänsterna, dvs.använder sigskydda den som av
myndigheternas till-det. haroundvikligen förutsätter Härutöver

tillsynsåt-tillsynsmöjligheter preciserats. Måletsynsmedel och är att
såför närvarandeskall vidtas i tidigare skedegärderna än attett

grad möjligt prop.skall kunna förebyggas i så högpatientskador som
23 l.sp.s.

beviljanödvändigtutgår från det fortfarandePropositionen är attatt
sjukvårdeninom hälso- ochyrkesutbildade utövavissa rätt attpersoner

Vidyrkesutbildade.yrkesbeteckningarna för deskyddayrket och att
åtgärder måste denviktiga nödvändiga dessabedömningen hur och är

uppgifteryrkesutbildadeför patientskador derisk personernassom
särskilt.sjukvården medför beaktasochinom hälso-

skallfrågan vilka yrkesutbildadegällerNär det sompersonerom
kriterier särskildföljande femenligt propositionenlegitimeras har

betydelse.
utbildning leder tillgodkänddefinierbar, myndighetklartl En av en

i fråga.yrket
självständigt såpåverksamyrkesutbildade sätt2 Den är ettpersonen

behörig yrkeskompetens.patientsäkerheten förutsätteratt
medföryrkesutövningenrisk för patientskador större3 ärDen som

genomsnittet.iän
omfattarpatienterna ochomedelbar kontakt medArbetet innebär4

ochmänniskan fysisktåtgärder intimt påverkarockså ofta som
psykiskt.

överenskommelser.praxis och internationellaInternationell5
ipropositionenutförs enligt uttalande iUtifrån kriterierdessa ett

patient-risk förmedförsådana uppgifterantal yrken störresom
därför nödvändigti genomsnittet och detsäkerheten ärän attatt

hjälpyrkesbeteckningar medyrkesutbildadeskydda dessa avpersoners
motsvarandeföljandelegitimationsförfarande. Dessa yrken ärett

titel inom parentes.svenska
taltera-psykologer,provisorer apotekare,tandläkare,Läkare,

sjuksköterskor,farmaceuter, sjukskötarenäringsterapeuter,peuter,
fysioterapeuterdistriktssköterskor,hälsovårdarebarnmorskor,

laboratorieassistenter,laboratorieskötare rönt-sjukgymnaster,
optikerarbetsterapeuter,tandhygienister,genskötare, ergoterapeuter

tandtekniker.och
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Vad gäller vissa andra yrken utförs i de, enligt propositionen, inte
sådana uppgifter i praktiken medför sådan risk för patientskadorsom

skulle förutsätta uppgifterna skulle skyddas med hjälpattsom av
legitimationsförfarandet. Däremot förutsätter patientsäkerheten och
konsumentskyddet de använder sig dessa tjänsteratt som av personers
skall kunna klarlägga sådan yrkesutbildad ställning ochen persons
kompetens. Av den anledningen skall dessa yrkesgrupper höra till s.k.
yrkesutbildade med skyddad yrkesbeteckning. Det gällerpersoner
enligt uppräkning i Förordningen yrkesutbildade inomen om personer
hälso- och sjukvården Nr 564/94 följande yrken.
Barnskötare, fotvårdare, älpskötare, konditionsskötare, medikalvakt-
mästare-ambulansförare, mentalvårdare, närvårdare, ortopedtekniker,
primärskötare, psykoterapeuter, sinnesjukvårdare, tandskötare,
utbildade kiropraktorer, utbildade utbildademassörer, naprapater,
utbildade sjukhuscellbiologer, sjukhusfysiker, sjukhus-osteopater,
genetiker, sjukhuskemister och sjukhusmikrobiologer.

Dessa yrkesutbildade skall få använda irätt attpersoner en
förordning nämnd yrkesbeteckning på basis sina examensbevis.av
Även yrkesutbildadeandra skyddadmed yrkesbeteckningän personer
skall kunna utföra sådan uppgifter, de får inte användaen persons men
yrkesbeteckningen i fråga. Eftersom de yrkesutbildade medpersonerna
skyddad yrkesbeteckning hänförs till de yrkesutbildade personerna
inom hälso- och sjukvården, ocksåskall den övriga hälso- och
sjukvårdslagstiftningen patientskadelagen och patientlagent.ex.
tillämpas på dem.

Härutöver kan under vissa förutsättningar med-ärperson som
borgare i utanför EES beviljas tillstånd verksamstat atten vara som
yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården s.k. yrkesutbildadeperson

beviljats tillstånd.personer som
De angivna reglerna hindrar inte legitimerad yrkesutbildadattnu en

yrkesutbildad beviljats tillstånd ellerperson, en person som en
yrkesutbildad med skyddad yrkesbeteckning utför sådanaperson
uppgifter tillhör inom någonsom en annan person av grupperna om
det motiverat med tanke på arbetsarrangemangen och producerandetär

hälsovårdstjänster.av
Styrning och tillsyn den verksamhet de yrkesutbildadeöver som

bedriver inom hälso- sjukvårdenoch skall alltjämtpersonerna
påankomma Rättsskyddscentralen för hälsovården. primäraDe målen

för denna tillsynsverksamhet patientsäkerheten och kvalitetssäkring-är
Häri ingår bl.a. granskning mottagningsverksamheten.en. av

Rättsskyddscentralen för hälsovården skall i särskilt central-ett
register den hälsovårdspersonalen förayrkesutbildade inöver
legitimerade yrkesutbildade yrkesutbildadepersoner, personer som
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beviljats tillstånd och yrkesutbildade med skyddad yrkesbe-personer
teckning.

Vad gäller säkerhetsåtgärder dvs. olika begränsningar i yrkesut-
bildade yrke gäller enligt denrätt lagen,utövaattpersoners nya
liksom tidigare, legitimerad yrkesutbildad kan fråntasatt en person

yrket. Denna kan också begränsas pårätten utöva rätt sättatt annat
föreskrifter och anvisningar. En yrkesutbildadnärmaret.ex. genom

med skyddad yrkestitel kan på motsvarande fråntassätt rättenperson
använda yrkesbeteckningen. Härutöver det möjligt krävaäratt att att
yrkesutövare skall genomgå läkarundersökning för eventuellatten

arbetsoförmåga skall kunna utredas. Det också möjligt åläggaär att en
yrkesutövare genomgå arbetsprövning eller arbetsprovatt t.ex. ge om
det finns grundad anledning hans yrkesskicklighet brist-äratt anta att
fällig.

Beträffande beslut vilket torde interimistiskatemporära motsvara
enligt svenskbeslut rätt under tiden ärende utreds iett anges

propositionen eftersom det i praktiken fråga vidtagandeäratt om av
åtgärder på grund verksamhet patientsäkerheten, böräventyrarav som

beslut gäller säkerhetsâtgärd kunna verkställas itemporärett som
fråga samtliga yrkesgrupper står under tillsyn beslutettrots attom som
överklagats.

Ärenden gäller begränsning, fråntagning och återställandesom av
legitimerade yrkespersoners yrket skall, liksom hittills,rätt utövaatt
initieras Rättsskyddscentralen för hälsovården avgörsav men av
Nämnden för tillsyn den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen.över
Nämnden skall också behandla förbudärenden gäller ochmotsom

Ävenåterställande använda yrkesbeteckning. disciplinärarätten attav
frågor gäller yrkesutbildade inom hälso- och sjukvårdensom personer
skall nänmden.avgöras av

Disciplinärt förfarande skall tillämpas påkunna alla yrkesutbildade
inom hälso- och sjukvården. Enligt propositionen kanpersoner

verksamhet strider lag eller med stöd utfärdadedenmotsom av
stadganden eller bestämmelser felaktighet eller försummelse isamt
samband med uppgift leda till disicplinstraff. Som disciplinstraffen

skriftliganvänds varning. För disciplinstraff skall utfärdas krävsatt att
försummelsen inte sådan den yrkesutbildade skall bliär att personen
föremål för åtal vid domstol.

förfarandedisciplinärt skall kunna inledas krävs inteFör att ett att
registrerad. Rättsskyddcentralen undersökerären person om personen

sådan utbildning för registreringhar förutsättningarna äratten upp-
så falletfyllda. Om omfattas i sin yrkesverksamhetär personen av

tillsynsåtgärder.
indelad i kapitel. första kapitletLagen I det lagensär sex anges

syfte §. Där definieras också begreppet yrkesutbildadel personer
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sjukvården finnsinom hälso- och 2 §. Dessutom regler det s.k.om
centralregistret den yrkesutbildade hälso- och sjukvårdspersonalenöver

§.3
kapitlet regleras förutsättningarna för verksamI andra att vara som

inom hälso- och sjukvården. gälleryrkesutbildad Det rätten attperson
uppräknade yrken legitimerad yrkesutbildadvissautöva som person

legitimeradegäller också yrken med4-5 §§. Det rätten utövaatt
specialistkompetens 6 §. Där regleras användaäven rätten att
skyddad yrkesbeteckning §. Reglerna verksam7 rätten attom vara

yrkesutbildad enligt EES-avtalet regler andrasamtperson omsom
finns också här §§.medborgares 9-14utländska rätt

allmänna skyldigheter yrkesutbilda-tredje kapitlet regleras deI som
sjukvården gäller främstinom hälso- och har. Detde personer

fortbildnings-skyldigheter, journalföring, tystnadsplikt,yrkesetiska
försäkringsskyldighet enligt patientskadelagen 15-skyldighet samt

§§.21
läkares och tandläkares särskilda rättig-fjärde kapitlet reglerasI

§§. bl.a. det läkareheter och skyldigheter 22-23 Där ärattanges
medicinska undersökningar patient, ställer diagnosbeslutar om avsom

harvård och behandling medan tandläkareoch beslutar motsvaran-om
Odontologiska undersökningar Härvad gällerde beslutsrätt etc.

för läkemedel frågorockså förskrivningsrättenregleras samt om
och utlåtanden.utfärdande intygav

tillsynstyrning ochkapitlet finns bestämmelsernaI femte överom
sjukvården. kapitlet finnsinom hälso- och Iyrkesutbildade personer

förut-säkerhetsåtgärder dvs. reglerbestämmelser som angerom
legitimationen ellerbegränsningar, isättningarna för temporära,även

yrkesbeteckning för återkallelseanvända skyddadrätten samtatt av
försummelse följa reglerna i fjärdekan gälladessa rättigheter. Det att

ocksåyrkesutövningen. Det kankapitlet eller brott i samband med
yrketoförmögenhetandra klandervärda beteenden ellergälla utövaatt

angåendefinns också bestämmelserfemte kapitlet26-32 §§. I
yrkesskicklighet granskningarbetsförmåga,utredningar samt avom

säkerhetsåtgärdernamottagningsverksamhet 25 §. de s.k.Utöver
Disciplinstraffetdisciplin- och straffstadganden.finns särskildaäven

straffstad-finns särskildavarning 33 §. Därutöverskriftligutgörs av
yrkesutbil-verksamhetformer olovligangående olikaganden somav

tystnadsplikten 34-36 §§.brottdad eller motperson
avslag påspeciella stadgandenkapitlet finns vissaI sjätte om

Rättsskyddscen-vissa regleryrketansökan utövarätt att samt omom
hörande, information,ärenden såvitthanteringtralens avserav
också möjlighetenkungörelser. reglerasdelegation och Här att

Rättsskyddscentralen 37-43 §§.överklaga beslut av
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detta sammanhang kan det särskilt intresseI att notera attvara av
alla begränsningar eller återställande yrke ellerrätten utövaattav
yrkesbeteckning dröjsmål skall publiceras i officiell tidningutan en

§-42
Slutligen finns i sjunde kapitlet särskilda ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelser.
kan sammanfattningsvis den finska lagenMan inotera att stort sett

övergripandeinnehåller alla bestämmelser yrkesutbildadeom personer
och sjukvården.inom hälso-

förbud vissaVad gäller verksamheter dvs. de reglerutövaatt som
finns i den svenska kvacksalverilagen regleras detta inte motsvaran-

i den finska lagstiftningen. stället gäller enligtde I 22 § lagensätt om
yrkesutbildade inom hälso- sjukvården legitimeradeoch attpersoner

beslutar medicinska undersökningar patient, ställerläkare om av en
beslutar vården behandlingen idiagnos och och samband därmed.om

har legitimerade inom sitt område. EnligtMotsvarande tandläkarerätt
yrkesutbildad skyldig tillämpa allmänt godtagna15 § är atten person

beprövade metoder i enlighet med vad inhämtats underoch som
straffbestännnelsernautbildningen. Därutöver gäller de allmänna i 34

§§. Där den ha till det enligt lagenoch 35 rättatt utan attanges som
yrkesutbildad inom hålso- sjukvården ellerverksam ochär som person

yrkesmässigt sådan verksamhet till yrke kan dömas tilltarsom
i månader. Om i sådanfängelse högst samband medsex personen

vård eller behandling kan medföra fara för livverksamhet ger som
för vårdas bedriver sådaneller hälsa den kan denperson som som

för fara förverksamhet dömas yrkesmässig olovlig verksamhet med
såsom yrkesutbildad hälso- pch sjukvården tillpatienten inomperson

fängelse i högst år. angivna regleringen medförDen attett nu
för lagligt kvacksalveri litet.ärutrymmet

kommer särskilt register för alternativmedicinskaHärutöver ett
privat Till dettabyggas skall finansierasDet väg.utövare att upp.

allmänheten sig.register kan vända

3.2.2 yrkesutövningen inomAnnan finsk lagstiftning hälso-

sjukvårdenoch m.m.

lagstiftningAnnan

särskild lag patientensFinland finns tidigareI nämntssom en om
innehåller stadgandenställning och rättigheter patientlagen. Den om

vård och bemötandede centrala rättsprinciperna i samband med av
till god hälso- ochpatienter. Till dessa rättsprinciper hör rätten

till information och självbe-sjukvård till bemötande, rättensamt gott
för-syfte underlätta uppkomstenstämmanderätt. Lagens är att av
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troendefulla vårdförhållanden och förtroendefull växelverkan mellanen
de yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården ochpersonerna
patienterna framhäva det kvalitativa utvecklandet funktio-samt att av

inom hälso- och sjukvården.nerna
Som i sammanhang avsnitt 2.4 regleras inämnts svenskannat

lagstiftning dessa frågor i åliggandelagen. Där hälso- ochattanges
sjukvårdspersonal har vissa skyldigheter patienterna. Dessamot
skyldigheter i huvudsak de rättigheter patienterna harmotsvarar som
enligt den finska patientlagen.

Finland finns ocksåI särskild lag hälso-privat och sjukvård.en om
Där stadgas tillhandahålla befolkningen privatarätten hälso-attom
och sjukvårdstjänster. Den verksamhet i lagen kompletterarsom avses
den service den offentliga hälso- och sjukvården producerar.som

utgångspunkt nivånLagens och kvaliteten på de privata hälso-är att
och sjukvårdstjänsterna skall de offentliga hälso- ochmotsvara
sjukvårdstjänsterna. lagen fastställsI de medel myndigheterna har att

för följaanvända och utvärdera den privata hälso- och sjukvårds-att
verksamheten.

Sverige regleras dessa frågorl på något annorlunda Dettasätt.ett
framgår också avsnitt 2.2. De inledande bestämmelserna i denav
svenska hälso- och sjukvårdslagen omfattar således såväl offentlig som
privat sjukvård.hälso- och Bestämmelserna kompletteras, såvitt gäller
den privata vården, f.n. främst med stadgan enskilda vårdhem.om

Finland finnsI härutöver särskild patientskadelag enligt vilkenen
ersättning utgår till patient åsamkas personskada i sambanden som

hälso- och sjukvård.med Huvudregeln personskadaär att som
orsakats patienten undersökning, behandling eller dylikav annan
åtgärd eller sådan försummats Ersättningen utgårersätts.attav
oberoende fel eller försummelse kan konstateras vid be-av om
handlingen. hälso-Utövare och sjukvårdsverksamhet skall haav en
försäkring för ansvarighet med lagen. Försäkringen täckersom avses

skador åsamkas patienter vårdgivare saknaräven som av som
försäkring.

finska patientskadelagenDen har till mycket delar sin förebildstora
i frivilligaden svenska patientförsäkringen funnits i 20 år. Isom
Sverige har frågan liknande lagreglering varit föremål förom en
särskild utredning. En lag patientskador träder i kraft i Sverigeny om
från januariden 1 1997, 1995/96:187, SFS 1996:794.se prop.

Vissa begrepp

jämföraFör kunna den finska lagstiftningen såvitt olika yrkenatt avser
inom hälso- och sjukvården med motsvarande svenska lagstiftning
måste ha i minnet vissa grundläggande definitioner.man
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definieras intefinska lagstiftning olika yrkesgruppertidigareI om
inom hälso- ochhälso- och sjukvård, yrkesutbildadbegreppen person

harsjälvständig yrkesutövare. begrepp däremotsjukvården eller Dessa
lagstiftning och sjukvård.finsk hälso-fastställts i omnyare

finskai den nämndahälso- och sjukvård definierasBegreppet nyss
åtgärder föroch sjukvård sådanaMed hålso-patientlagen. avses

återställande ellerhälsotillstånd eller förpatientensfastställande av
inomvidtas yrkesutbildadeupprätthållande hälsan personersom avav

verksamhetsenhet förvidtas vidoch sjukvården ellerhälso- som en
sjukvården.hälso- och

ocksådefinieras,och sjukvårdslagens 1 §den svenska hälso-I som
sjukvård. Med dettahälso- ochavsnitt 2.2.2 begreppetredovisats

utreda ochmedicinskt förebygga,åtgärder förbegrepp attavses
ocksåsjukvård hörTill hälso- ochoch skador.behandla sjukdomar

döda.handambulanstransporter samt att ta om
medvadpatientlagen definierasfinskaI den även som menas

Med sådanaoch sjukvården.inom hälso-yrkesutbildade personer
med stödsjukvårdsverksamhetbedriver hälso- ochde avsommenas

rättsskyddscen-registrerad hoseller enligt laglagstadgad ärrätt som
hälsovården.förtralen

sjukvårdslagstift-ochi den svenska hälso-Motsvarande begrepp
främstdefinierassjukvårdspersonal. Begreppethälso- ochningen är

avsnitt 2.4.2.åliggandelagen,i den svenska se
finska lagendefinieras i densjälvständig yrkesutövareBegreppet om

densådansjukvård. medoch Därprivat hälso- att somavsesanges
särskilda bestämmel-stödmottagning medverksamhet påutövar aven

yrken.olikalagarna utövningtidigare nämndai de avomser
sjuk-ochi svensk hälso-begrepp finns intemotsvarandeNågot

inte skiljerlagstiftningeftersom i svenskvårdslagstiftning omman
privatoffentlig ellerinomsjukvårdspersonalen arbetarochhälso-

verksamhet.

3.3 Norge

legitimationslagstiftningenbehörighets- ochAllmänt3.3. 1 om

norskafrån denhämtadi huvudsakframställningenföljande ärDen
tilUtkastplikterHelsepersonells rettigheterutredningenstatliga og -

föreslårSammanfattningsvisNOU 1993:33.med motiver ut-lov
omfatta allskallhelsepersonellsärskild lovredningen somomen

sjukvårdspersonal i Norge.hälso- och
auktorisationfortsättningeniautorisasjonfråganNorgeI är om

ochhälso-inomolika yrkesgruppergodkännandeoch annat av
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sjukvården helsetjenesten uppdelad flertal lagar iett som
huvudsak reglerar varje yrke för sig.

Yrkesutövning inom hälso- och sjukvården regleras i flera olika
lagar för skilda yrkesgrupper, främst följande.
Lov 13 juli 1956 fysioterapeuter mensendiecksykgymnasterav om og
fysioterapeutloven,
Lov 8 januar 1960 1 godkjenning sykepleiere sykepleie-av nr. om av
reloven,
Lov 11 juni 1971 54 ortopediingeniörer ortopediinge-av nr. om
niörerloven,
Lov 9 1972 13 psykologer psykologloven,av mars nr. om
Lov juni23 1972 69 offentlig godkjenning pleiarar iav nr. om av
psykiatriske sykehus,
Lov juni14 1974 47 godkjenning helsepersonellav nr. om m.v. av
helsepersonelloven,
Lov juni13 1980 42 leger legerloven,av nr. om
Lov 13 juni 1980 43 tannleger tannlegerloven ochav nr. om
Lov 26 april 1985 23 jordmödre jordmorloven.av nr. om

Härutöver finns i Norge lag liknande den svenska kvacksalveri-en
lagen Lov 19 juni 1936 innskrenkning i adgangen for denav om som-
ikke leger eller tannleger, til å syke i kur kvakksalveriloven.taer

De nämnda lagarna reglerar det offentliga godkännandet därnyss av
omnämnd helsepersonell. Helsepersonelloven fullmakt detger
norska sosialdepartementet godkänna helsepersonell inteatt som
omfattas någon särlagstiftning. I dag följandeärav grupper av
helsepersonell på det offentligt godkända isättet Norge motsvarande

titelsvensk inom parentes.
Hjelpepleiere undersköterskor, radiograferröntgenassistenter,

ergoterapeuterarbetsterapeuter,vernepleiere,fotterapeuter,bioingeni-
optikere, tannpleieretandhygienisterörer, kiropraktorer.och

Totalt omfattar bestämmelserna offentligt godkända yrken 17om
Härutöver har det norska Socialdepartementet bett Helsedi-grupper.

rektoratet motsvarar den svenska Socialstyrelsen utarbetaatt
föreskrifter till helsepersonelloven godkännande ortopedisterom av
och audiografer.

Utöver de uppräknade lagarna finns ytterligare lagarnu som
reglerar olika yrkesgruppers verksamhet inom hälso- och sjukvården
i Norge.

I Lov 21. juni 1963 17. drift apotek finns bestämmel-av nr om av
provisorer, farmasöyter, och apotekere samlat kallatreseptarerser om

apotekspersonell. Dessa bestämmelser omfattar inte något offentligt
godkännande utbildningarna/yrkena tillstånd krävs för drivaattav men
apotek. Det godkännandet har likheter med auktorisationstora en
enligt helsepersonelloven.
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reseptarskole innehållerStatensjuni 1972 4516.Lov nr. omav
reseptaryrket.skolansjälvareglerar ävenbestämmelser mensom

sjukvår-hälso- ochnorskaarbetar i denAndra yrkesgrupper som
tannteknikere, kliniskeambulansepersonell,tjänstdens t.ex. ernae-

utanför dennaturmedisinere fallerochringsfysiologer, soneterapeuter
ochflera dessauppgift harEnligtgodkännandeordningen.offentliga av
blitill departementetframställningargjortandra attomgrupper

auktoriserade.
regleraserhålleryrkesgrupperolikautbildningarInnehållet i de som

högskoleutbildningarna.förramplanerfrämst genom
norskadenstatliga tillsynensker den övertidigareSom antytts

myndighetDennaHelsedirektoratet.sjukvårdenochhälso- genom
15198430.endringer i LovLoversätts omnr.marsavomengenom

myndighet,tillsynsloven medhelsetjenstenmedtilsynstatlig en ny
dock iuppgiftermyndighetens ärHelsetilsyn. DenStatens nya

påuppdeladenligt tillsynslovenTillsynendesamma.huvudsak är
innebär denEgentillsynen utövaroch egentillsyn.tillsynstatlig att som

systematiskfinnsdetockså försjukvårdochhälso- att enansvarar
professionellaacceptablaföljerverksamhetenkontroll över att

riktlinjer. Somföreskrifter ochfastställs i lag,och kravprinciper som
tillockså fylkelegernefylkenivå fungerarpåförlängdastatens arm

framföras.skallbehandlingmedicinskklagomålvilka över
särskiltbestämmelserrespektive lagiharyrkesgrupperFlera om

indragningutredningarsigråd överinrättade yttrar avomsom
godkännande.auktorisation eller

sådanupphävandeochauktorisation samtFrågor omavomom
Helsedirektoratethandläggsfallgodkännande i andra genomav

dockskallyrkesgrupperVissafrån Sosialdepartementet.delegation
vernepleiere,gällersistnämndaDetfylkelegerne.godkännasistället av

fotterapeuter,bioingeniörer,hjelpepleiere, ergoterapeuter,sykepleiere,
till"lisens"ocksåFylkelegerentannpleiere.ochradiografer ger

godkännerår. Dessutom75till legeroch övernordiske leger
sykepleie-utländskaövrigasåväl nordiskaAkershusifylkelegen som

jordmödre.vernepleiere ochhjelpepleiere,re,
ochfarmasöyterspecialreglervissafinns reseptarer.Härutöver om

lagförslagi sittutredningen harinledningsvis nämnda anpassatDen
bådadespecialdirektivEGsstilllagstiftningen samtnorskaden

yrkeskategorier ifemuppfyllernärvarandedirektiven. Förgenerella
sykepleier,tannleger,leger,nämligenspecialdirektivenNorge

nio yrkesgrupperuppfyllerfarmasöyter. Härutöverochjordemödre
andradetyrkesgrupperochdirektivgenerellaförstaEG:s tre

direktivet.
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3.3.2 Närmare lagstiftningen utövning olika yrkenom om av

Alla de tidigare nämnda lagarna helsepersonell innehållerom
bestämmelser villkor för godkännande, tystnadsplikt och reglerom om
återkallelse godkännande. Bestämmelserna dock olika formulera-ärav
de. De innehåller också, med undantag för sykepleierloven och lov om
psykiatriske pleiere, bestämmelser straffsanktioner vid över-om
trädelser lagarna. I övrigt skiljer sig lagarna i flera hänseenden.av

Leger, tannleger och jordemödre har till godkännanderätt när
villkoren om utbildning etc. uppfyllda.är Detsamma gäller i princip

fysioterapeuter,även ortopediingeniörer, psykologer, sykepleiere och
psykiatriske pleiere. Formuleringen i vissa dessa lagar liksom iav
helsepersonelloven dock någotär annorlunda utformad i detta
avseende. I de lagarna finns bestämmelse "hederligsenare en om
vandel" självständigt krav. Vad gäller de förstettsom synes vara
nämnda yrkena lämplighetskravenär inte uttryckta så. I legeloven och
tannlegeloven auktorisation uppnås sökanden inteattanges om
befinner sig i sådan situation auktorisationen skulle kunnaatten

låterkallas.
I bestämmelserna används också två begrepp för godkännande. I

lege- och tannlegeloven använder begreppet autorisasjon medanman
uttrycket oflentlig godtjenning används för övriga yrkesgrupper. Det
första begreppet torde enligt utredningen ha vidare betydelse då deten
kan inbegripa laglig möjlighet och eventuellt vissensamrätt utövaatt
verksamhet medan begreppet offentlig godtjenning knyter tillmer an
godkännande och skydd titel.av

I Norge rättsverkningarär knutna till auktorisationen/tre godkännan-
det:

Rätt använda skyddad titel.att en
Rätt bestämdutöva verksamhet.att en
Rätt använda bestämda undersöknings/behandlingsmetoder.att
T itelskyddet regleras i samtliga nämnda lagar jämte straffeloven. Det

innebär använda titelnensamrätt och straffansvar för denatten som
tillstånd använder skyddad titel.utan Denna innebär interätten

generellt förbud för icke-auktoriserade uppträda inomett att samma
fackområde.

Skyddet bestämd verksamhet regleras däremot i flera lagar,av en
kvakksalverilagen,tannlegeloven,fysioterapiloven,ortopediingeniörlo-

såvitt gäller optiker i helsepersonelloven, jordmorloven och iven,
straffloven. I de lagarna regleras för angivnaensamrätten yrkes-

verksamhetutöva tannleger, jordemoratt Härtillgrupper etc.som
kommer vissa särbestärnrnelser i lagstiftning se utredningenannan s.
19. Exempelvis har endast vissa yrkesgrupper användarätt röntgenatt



SOU 1996:138 Regleringari andra länder 121

och medhjälpare,leger, tannleger deras kiropraktorer och radiogra-
fer.

Legeloven och kvakksalverilovens regler utgår dessutom från
har möjlighet behandla sjuka igrundtanken ta syke kur.att attenvar

sig bestämda undersöknings/behandlingsmetoderanvändaRätten att av
behandlingsprocedurer vilka förbehållna leger ochgäller vissa är

gäller sjukdomsbehandling operativa ingrepp,tannleger. Det genom
bedövning. det skall förbjudet för andrainjektioner och För att vara

både skall fråga sjukdomsbe-behandla sjuka krävs detattatt vara om
användning någon de angivna metoderna.handling och av av

sjukdomar endast behandlas leger. Det gällerfår vissaHärutöver av
tuberkulösa sjukdomar,och smittsamma sjukdomar,epidemiska

könssjukdomar, cancer m.m.
förutom legeloven, tannlegeloven och jordemorlovenSamtliga lagar

och ofullständigaenligt uppgifter i utredningen, bristandeinnehåller,
upplysningsplikt ijournalföring, tystnadsplikt,bestämmelser om

möjligheterpatienterna och tillsynsmyndigheterförhållande till samt
godkännandet. Endast legeloven och tannlegeloveninskränkaatt ger

återkalla auktorisationen.möjligt tillfälligtatt
sammanhangenskilda bestämmelser kan det i dettaVad gäller vara

innehållerden norska legeloven be-intresse konstateraatt attav
auktorisation lisens upphör gälla legenstämmelser och närattattom

tidsbegränsadfinns dock möjlighet för legerfyller år. Det75 att
år. regler gäller tannleger ochefter fyllda 75 Sammalicens även

avsnitt 9.6.jordmödre, ävense

lagstiftning yrkesutövningen inomnorsk3.3.3 Annan om
sjukvårdenhälso- och m.m.

lagstiftningAnnan

intetill skillnad från Finland finns i Norgemed SverigeI likhet men
utredning harsärskild lagstiftning patientens rättigheter. Ennågon om

samtidigtsärskild pasientrettighetslov införs i Norgeföreslagit att en
utredningeninförs spesialisthelsetjenesten. Denlagny omsom en

olika myndig-bestämmelser vilka skyldigheterföreslår att som anger
lov spesialisthelse-och institutioner har läggs i särskildheter omen

bestämmelserutgångspunkt för förslagettjenesten. En är att som
iför helsepersonell placerasrättigheter och skyldigheterreglerar en

det norska regerings-helsepersonellov. Förslaget bereds isärskild
kansliet.

ålägger norsk helseper-närvarande gäller bestämmelserFör att som
på önskani vården genomgående grundadesonell skyldigheter är en

framgår flerabehandling.säkra kvaliteten på tjänster och Dettaatt av
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de tidigare nämnda yrkeslagarna. Härigenom blir patientensav
rättigheter indirekt tillvaratagna.

I Norge finns särskildäven ersättningsordning vid patientskadoren
liknande den svenska frivilliga patientförsäkringen. Enligt norsktett
utredningsförslag skall den särskilda ordningen medersättas en
patientskadelag. Denna skall dock enligt förslaget till skillnad från den

svenska patientskadelagen bygga anknytning till skade-nya en
ståndsrätten. Ersättning skall dock fel eller försummelseäven ges om
inte kan konstateras. Förmodligen kommer offentligtalla godkända
yrkesgrupper omfattas lagen den genomförs.att av om

Vissa begrepp

Begreppet helsetjeneste används i Norge beteckning hälso-som en
sjukvården.och Begreppet såvitt kunnat iutrönas,motsvarar, stort sett

det svenska hälso- och sjukvärdsbegreppet.
I Norge används begreppet helsepersonell ibland för betecknaatt

alla har yrkesmässig anknytning till hälso- sjukvården.ochsom
Begreppet används dock inte konsekvent andra uttryckävenutan
används, såsom helsearbeidere, behandlings- omsorgspersonellog

i helsesektorn. Den norska utredningen föreslårsamt ansatte att
begreppet helsepersonell skall användas för alla yrkesgrupper som
omfattas lagförslaget.av

3.3.4 Förslag till lov helsepersonellny om

Som framgått beskrivningen bestämmelserna auktorisa-ärav om
tion/licens/godkännande olika yrken inom den norska hälso- ochav
sjukvården mycket splittrade. Det har också varit tillorsak atten en
särskild utredning tillsattes.

viktigEn anledning har varit det funnits olika skäl för införandeatt
de skilda lagarna. Exempelvis tillkom fiisioterapeutloven är 1936av

först och främst för skilja seriös frånmassageverksamhet oseriös.att
Sykepleierloven ursprungligen tillkommen för regleraatt ut-var
bildningen och för säkra sykpleieskolens ekonomiska drift.att
Ortopediingeniörerloven tillkom primärt för säkra fackmässigatt en
standard och för skydda frånpatienterna okvalificerad yrkes-att
utövning. Detsamma kan psykologloven centrala motivsägas om vars

förebygga missbruk psykologiska metoder. Helsepersonello-attvar av
tillkom däremot för kunna införa godkännandeordningar förattven

personalgrupper inte föll in under de andra lagarna. Legelovenssom
och tarmlegelovens motiv fokuseras främst vid behovet av en sam-
hällelig kontroll yrkesutövare hade liv och hälsa arbets-av som som
område. Dessutom har där införts särskilda regler patienternasom
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för jor-och förväntningar. Jordmorloven tillkom reglerakrav att
anställningsvillkor. har lagen blivitdemödres löne- och Senare en

ochyrkeslag, snarlik legeloven tannlegeloven.
föreslår införande särskild lov helsepersonellUtredningen av en om

idagrelaterade lagarna. Alla deskall deerätta grupper somnusom
auktoriserade.förslås kunna blifå någon form godkännandekan av

auktoriserasockså för andra i framtidenMöjlighet öppnas attgrupper
meddelabemyndigande förbestämmelser Kongen attgenom om

auktioriserad skallolika skäl inte kan bliauktorisation. Den som av
Även inom hälso-, apotekserhålla licens. andraistället kunna grupper

bestämmelserna. Endastsocialtjänsten skall kunna bli underställdaoch
användaauktorisation eller licens harerhållitden rätt attsom

behandlingsmetodervissayrkestiteln. Regeringen kan bestämma att
lagförslaget finnsIfår användas vissa yrkesgrupper.endast av

främsträttigheterlegers och tannlegerssärskilda bestämmelser om
smittsamma sjukdomarvissa allmänfarligaavseende behandling av

bestämmelserläkemedel.angående förskrivning Dessasamt av
moderniserats.nuvarande regler hari huvudsakmotsvarar men

plikter ochhelsepersonellslagförslaget finns också regleratI
bestämmelser.administrativamedbestämmandepatientens samt

sådanåterkallelseLöpande frågor auktorisation och samtavom
handhas Statensskall, enligt utredningsförslaget,disciplinansvar av

dockansvarsnemnd, skallsärskild nämnd, StatensHelsetillsyn. En
intebeslut kanfrågor suspensjon Nämndens över-behandla etc.om

föras till allmänskall kunnafrågan suspensjonklagas etc.men om
domstol.

föreslåsärs ålderauktorisation upphör vid 75Bestämmelsen attom
därefterbibehållasfår dockhelsepersonell. Yrkestitelngälla all även

bibehålls.möjlighet till särskild licensoch
vidstraffbestämmelserfinns också särskilda över-lagförslagetI

trädelse lagen.av

Övriga nordiska länder3.4

Danmark3.4.1

yrkerättighetregleradhar följande yrkesgrupper utövaDanmarkI att
parentes.titel inomsvenskoch sjukvården motsvarandeinom hälso-

barnmorskor,jordemödresygeplejersker,tandlaeger,Laeger,
fysioterapeutersjukgymnaster,ergoterapeuterarbetsterapeuter,

och optiker. Dessakiropraktorertandteknikere, fodterapeuter,kliniske
harfår användas endastyrkesbeteckningar ovanpersoner somav

auktorisation. Ettoffentlighar såledesrättighet. Dessaavsedd grupper
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lagförslag auktorisation dietister skall träda i kraft den 1om av
oktober 1996. Förslag finns auktorisationäven tandhygienister.om av

Följande yrkesutövare har offentligt godkändagrupper av ut-
bildningsbevis saknar auktorisation särskild lagstiftning:men genom
plejehemsassistenter, sygehjaelpere undersköterskor, sundhetsassis-

plejere skötare i psykiatrisk vård och tandplejeretenter, tand-
hygienist. Apotekspersonal omfattas särskilda regleringar.av

Från och med år 1994 har legitimationsförfarande införtsett även
för psykologer.

Sundhetsstyrelsen har hand individtillsynen och återkallelseom av
auktorisation domstol.prövas av

I den danska läkarlagstiftningen specificeras de uppgifter som
ankommer enbart läkare. Till dem hör behandling vissaav
sjukdomar, bl.a. könssjukdom i smittsamt skede, tuberkulos och andra
smittsamma sjukdomar. Det gäller operativa ingrepp,även bedövning,
förlossning, läkemedelsordination, strålbehandling och användning av
viss elektronisk För tandläkare, barnmorskor, kliniskaapparatur.
tandtekniker och kiropraktorer finns också bestämmelsernärmare om
yrkesgruppernas uppgifter.

3.4.2 Island

I Island gäller lagstadgad yrke inom hälso-rätt ochutövaatt etten
sjukvården för följande fjorton yrken: läkare, tandläkare, sjuksköter-
skor, apotekare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, barnmorskor,
optiker, receptarier, röntgenassistenter, tandhygienister, tandsköter-
skor, undersköterskor och kiropraktorer.

isländskaDe lagarna yrkesutövning gäller enskilda yrken ochom
de skyddar såväl yrkesbeteckningen respektiverätten utövaattsom
yrke.

3.5 Regleringar rörande hälso- och sjukvårds-
personal inom vissa EU-länder

3.5. l Nederländerna

Den januari1 1995 trädde lag yrkesutövare inom hälso- ochen ny om
sjukvården i kraft i Nederländerna. Lagen kommer successivt att
utvidgas till omfatta antal centrala yrkesgrupper yrkestitlaratt ett vars
skyddas och registreras i särskilt offentligt register. Härutöverettsom
kommer ytterligare några yrkesgrupper regleras såvitt gälleratt
utbildning, praktik och inom vilka områden de har kompetens. Dessa
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inte registre-erhåller också skyddad titel kommer attgrupper en men
offentliga registret.i detras

upphör det förbud funnits i Nederländer-lagstiftningenGenom som
sjukvården.auktoriserad yrkesutövning inom hälso- ochickemotna

också principen med lagligt skyddade yrken inomHärigenom upphör
ochlagstiftningen huvudregelområde.detta Den var ennya ger som

verksamhet. Istället införsmedicinskmöjlighet utöva ett systematt
skydd för yrkestitlar.med

in iyrkena delas därförkan skyddas på två ochYrkestitlarna sätt
yrken skyddaskategorin består åttakategorier. Dentvå av somena

tandläkare, farmaceuter, psykologer,gäller läkare,direkt i lagen. Det
och sjuksköterskor. Densjukgymnaster, barnmorskorpsykoterapeuter,

regerings-titlar kan skyddaskategorien yrkenandra genomvarsavser
ochtandhygienistergäller främst yrken talpedagoger,beslut. Det som

dietister.
iingår i första kategorien registrerasyrkesutövare denDe ettsom

register laglig auktorisation. Genomoch får därigenomsärskilt
har viss godkändallmänhetenregistreringen attvet personen en

omfattashan eller honpraktisk erfarenhetutbildning och samt att av
reglerna i lagen.disciplinärade

erhålla skydd för sinkanandra kategorin yrkesutövareDen
nämndaregistreras inte i detregeringsbeslut. Deyrkestitel genom

utfärdasdock bestämmelserregeringsbeslut kanregistret. Genom som
yrkeskompetensen.omfattningenut-bildning och praktik samt avanger

yrkesorganisationerna.deRegi-strering kan däremot ske genom egna
lagen dethuvudregeln enligt dentidigare ärSom nämnts är attnya

antal i lagenmedicinsk behandling. Ettför ochtillåtet atten gevar
utföras vissa yrkes-får dock endastbehandlingaruppräknade av

vidåtgärderkirurgiska ingrepp,åtgärder det gällerDe ärutövare.
endoskopi, injektionergenomförakateter ellerförlossning, sättaatt
radioaktiva substanseranvändandepunktioner, anestesi,och andra av

defibrillation, electrocon-strålning, kardiografi,joniserandeeller
befruktning.konstgjordlithotripsis ochvulsive therapy,

angivna åt-får utföra detvå yrkesutövareDet är grupper av som
haoch dels deauktorisationdels de hargärderna, attutansom,som

yrkes-delegation frånåtgärderna efterauktorisation, får utföra en
yrkesgrupperauktorisation. lagen pekashar I ututövare tre somsom

läkare, tand-nämligenåtgärder initiativ,utförahar rätt egetatt
barnmorskor.läkare och

auktorisationharinte generelltyrkesgruppervissaFör attsom
injektionersjuksköterskordagligenåtgärderutföra vissa t.ex. gersom

sådanatillstånd vidtameddelaregeringenkateter, kaneller sätter att
oberoende.funktionelltSådana kallasdelegation.åtgärder utan grupper
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I lagen utvidgas de disciplinära åtgärderna till omfatta alla deatt
åtta yrkesgrupper kan registreras enligt vad tidigaresom angetts.som
Där också två utgångspunkter för disciplinära utgärder. Denanges
första hänför sig till principen aktsam/tillbörlig vård, den andraom
täcker alla andra aktiviteter strider riktigt utförande hälso-motsom av
och sjukvård.

De disciplinära åtgärderna kan användas parallellt med åtgärder
enligt straffrättslig eller civilrättslig lagstiftning.

I de disciplinära åtgärderna ingår varning, reprimand, böter,
tillfällig avstängning i högst år, partiell återkallelse auktorisationett av
vilket kan innefatta begränsningar vissa behandlingarutövaatt etc.

slutligen strykning registret vilket innebär vederbörandesamt attur
inte längre har tillåtelse använda aktuell yrkestitel. Samtliga dessaatt
regler finns i lagstiftning. I denna lagstiftning finns ävensamma
särskilda straffbestämmelser för de yrkesutövare bl.a. utförsom
behandlingar auktoriserade. straffDe det kan frågautan att vara vara

föravstängning högst månader, böter eller avskiljandeär fråntreom
yrket. Straffbestämmelserna tillämpliga både de i lagen regleradeär
yrkesutövarna och övriga yrkesutövare inom vården.

En yrkesutövare har strukits registret får inte använda densom ur
i lagen skyddade titeln. Det innebär för läkare, tandläkare och barn-
morskor de inte längre har utföra åtgärderde för vilka derättatt att
har självständig auktorisation.

Utöver disciplinära regler finns i den lagstiftningen reglerävennya
vilka åtgärder kan vidtas yrkesutövare på grundom som om en av

sjukdom eller liknande orsaker inte kan utföra sitt arbete. Dessa
bestämmelser omfattar de åtta yrkesgrupper utryckligen inämnssom
lagstiftningen.

I lagen finns dessutom särskilda straffbestämmelser. Dessa kan inte
endast riktas de yrkesgrupper lagregleradeär ävenmot utan motsom
andra yrkesgrupper arbetar i vårdyrke. lagenI räknasett tresom upp
straffpåföljder, avstängning för högst månader, bötertre samt
avskiljande från yrket. Påföljderna kan utdömas någonom

sina åtgärder skadar eller riskerar skada någons hälsa,genom-
utför åtgärder han eller hon inte berättigad utföra ellerär attsom-
delegerar sådan uppgift förutsättningar härför finns,utan atten
inte följer de regler för yrket,är uppsattasom-

därtill använder skyddad titel slutligenrättutan samten-
lämnar missledande uppgifter vid ansökan registrering.om-
Den vill klaga eller anmälan enligt den lagen vändergörasom nya

sig i första instans till regionala disciplinnämnder. Dit kan såväl
patienter, anhöriga och andra professionella yrkesutövare som

Ävenöverordnade och arbetsgivare vända sig. offentliga hälsovårds-
inspektörer kan sig dit.vända Såväl klagande den har blivitsom som
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delta vid nämndens sammanträden. Nämndensanmäld har rätt att
veckori princip offentliga. Beslut meddelas inom tvåsammanträden är

Nämnden kan besluta avgörandet skallefter sammanträdet. att
Överklagande tillGazette. lämnaspubliceras i Netherlands Goverment

i består jurister ochcentrala nämnden Haag. Nämndernaden av
professionella bisittare.

fullgöra sitt arbetefall det ifrågasätts yrkesutövare kanI de om en
tillsynsnämnd.sjukdom finns särskild medicinskpå grund etc. enav

anmälan tilloffentliga hälsovårdsinspektörerna kanEndast de göra
till den centraladenna nämnd kan överklagasnämnden. Beslut av

nämnden i Haag.
genomföraskommer inederländska lagenDen att etapper.nya

ingå i under år 1995. Läkare,Sjuksköterskor beräknas kunna systemet
skall kunnafarmaceuter, barnmorskor och sjukgymnastertandläkare,

ochdå reglerna auktorisationföre juli 1996registreras även om
reserverade för vissa yrkes-vilka behandlingarreglerna ärsomom

de dis-i kraft. Vid tidpunkt kommerträder nyasammagrupper
förkraft. tidpunkt harreglerna också träda i Ingenciplinära sattsatt

registrering yrkesgrupper skall träda i kraft. Manreglernanär avom
årskall ske någon gång under 1997.dock med dettaräknar att

Storbritannien3.5.2

densärskild Med stödStorbritannien regleras läkaryrket i lag.I av
medicinskt rådövervakas utövningen läkaryrket ett somav av

förut-fastställer utbildningsmälläkare och deregistrerar ärsom en
Även tandtera-tandläkar-, tandhygienist- ochsättning för registrering.

regleras särskild lag.piyrken genom
säker-och sjukvårdenBehörigheten för övriga yrken inom hälso-

övervakninglagstadgad registrering,ställs på sätt,tre genomgenom
behörighetskrav.arbetsgivarensyrkesorgan eller genomav egna

hälsovårdare.ochsjuksköterskor, barnmorskorRegistrering sker av
laboratorieas-yrken för fotvårdare, näringsterapeuter,För dessa samt

ortopedister, sjukgymnaster ocharbetsterapeuter, rönt-sistenter,
inomövervakar verksamhetenfinns särskilda rådgenassistenter som

respektive yrke.
Även behörigheten.övervakarsärskildaandra yrken har organ som

talterapeuter.psykologer, apotekare ochgäller bl.a.Det
hälsovårdar-ochtandläkar-, barnrnorske-Utövningen läkar-,av

registreradyrkesutbildad ochendastskyddasyrkena att persongenom
får yrket.utöva

har1993The Osteopaths ActlagGenom osteopateromen ny
komplementämiedicinsktsärskilt regleradyrkesgrupp blivitdenna som

Storbrittanien.yrke i
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3.5.3 Tyskland

I Tyskland regleras i grundlagen vissa akademiskarätten utövaatt
Ävenmedicinska yrken. utbildning och behörighetskrav i övrigt

regleras särskild lagstiftning. Till de yrken reglerasgenom som
särskilt hör läkare, tandläkare och apotekare. Endast den harsom
meddelats legitimation och på ansökan beviljats tillstånd får utöva
yrket.

Psykologers tillhandahålla psykoterapeuttjänsterrätt derasatt samt
utbildning regleras i särskild lag.

Andra yrkesgrupper genomgått medicinska utbildningarsom som
yrkesmässigt erbjuder hälso- och sjukvârdstjänster regleras också

särskild lagstiftning, antingen i delstaterna eller för helagenom
förbundsstaten. Till dessa hör arbetsterapeuter, dietister,grupper
barnmorskor, sjuksköterskor, barnsjukvårdare, logopeder, ortopeder,
räddningspersonal, laboratorieassistenter och röntgenassistenter,
sjukgymnaster och massörer.
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4 Internationella överenskommelser

4.1 Den nordiska överenskommelsen om en ge-
arbetsmarknad för viss hälso- ochmensam

sjukvårdspersonal

4. Inledning1

Inom Norden har det sedan 1950-talet funnits överenskommelser om
arbetsmarknad. finnsDet också sedan år 1981en gemensam en

överenskommelse arbetsmarknad för b1.a. vissom en gemensam
hälso- och sjukvårdspersonal. De nordiska länderna har funnit detatt
fortfarande, med EES-avtal och efteräven Sveriges och Finlandsett
medlemskap i EU, finns behov nordiska överenskommelserett av som
underlättar den fria rörligheten för olika yrkesutövare. I detta avsnitt
lämnas, efter bakgrundsbeskrivning, redogörelse för överens-en en
kommelsen nordisk arbetsmarknad för viss hälso- ochom gemensam
sjukvårdspersonal och veterinärer.

4. 1.2 Bakgrund

Mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige träffades år 1954 en
Överenskommel-överenskommelse arbetsmarknad.om en gemensam

innebär b1.a. arbetstillstånd inte krävs medborgare i någonattsen av
Genomför arbeta i nordiskt land. överenskom-staterna att annatav

melsen avskaffades emellertid inte de hinder för rörligheten följersom
bestämmelser auktorisation eller andra krav på behörighetav om som

finns i de olika länderna. innebar åtskilligaDetta yrkesgrupperatt
inom hälso- och sjukvården inte kunde utnyttja den fria arbets-
marknaden inom Norden. Under 1960- och 1970-talen träffades därför
särskilda överenskommelser fri arbetsmarknad för fem yrkes-om

inom hälso- och sjukvården med rättslig reglering yrket.grupper av
Norden råddeInom enighet arbetsmarknadsfrågorna hördeattom

Årtill de sakområden borde prioriteras. 1976 tillsatte Nordiskasom
socialpolitiska kommittén arbetsgrupp 1980 lade fram förslagen som
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för vissnordisk arbetsmarknadtill överenskommelse om gemensamen
veterinärväsendet.hälso- och sjukvården ochpersonal inom
överenskommelse år 1981förslag ledde tillArbetsgruppens att en

Finland och Norge god-träffades mellan Sverige, Danmark, om
för verksamhet inom hälso- ochvissa yrkesgrupperkännande av

omfattades inteveterinärväsendet. Islandsjukvården och överens-av
till den beträffandemöjlighet ansluta sigkommelsen, att enmen gavs

möjlighet korn Island utnyttjaflera yrkesgrupper. Dennaeller att
beträffande yrkesgrupper.11

överenskommelsen föranledde bl.a.godkändes riksdagen ochav
1981/82:86.behörighetslagstiftningen jfrändringar ivissa prop.

överenskommelsen trädde i kraft under âr 1983.
fördragsslutande bl.a.uttalade deöverenskommelsenI staterna att

för demellan de nordiskatill fri rörlighetmöjligheter ävenstaterna
veterinärväsendet förochinom hälso- och sjukvårdenpersonalgrupper

tillgodkännande, skullenationella kravgäller särskildavilka varaom
utvecklingen i dessa Demedicinska och socialaför den stater.gagn

för dessa personalgrup-offentligt reglerade utbildningarolika staternas
ville eftersträvaflesta fall likvärdiga ochansågs i de enmanvaraper

möjligt för dessaoch lagstiftningså enhetlig utbildning grupper.som
överenskommelseträffadesär 1992Under gemensamomen ny

överenskommelse Islandarbetsmarknad. dennanordisk I ävenvar
avtalspart.

meddelade legitimationerSverigesammanställning antalet iEn över
utbildning i botten harmed utländsk1995 förunder personer

optiker, kiropraktorer,barnmorskor,för yrkesgruppernaupprättats
tandhygienister ochsjukgymnaster, sjuksköterskor,psykologer,läkare,

främst läkare ochdetSammanställningen visartandläkare. äratt
få utländsk utbildningutnyttjar möjlighetensjuksköterskor attsom

läkarlegitimationermeddeladei Sverige. Av totalt 234godkänd
från Norden. totaltutbildning härrörde 88 Avutländskavseende

utbild-avseende utländsksjuksköterskelegitimationer163meddelade
flytt-övriga yrkesgrupperfrån Norden. Blandning härrörde 64 var

mycket låg.ningsbenägenheten

nordiska överenskommelse1993 års4.1.3

de nordiskakonstateradeEES-förhandlingarnasamband medI
avseendeni väsentligaårs överenskommelse1981länderna att var

artikelEES-avtalet. Enligtför nordiska medborgarefördelaktigare än
samarbete inomhindraskall detta avtal intei EES-avtalet121 a

inte hindrarsamarbeteutsträckning sådanti denNorden attettsom
har sinBestämmelsertillfredsställande.EES-avtalet fungerar som

motsvarandemedinte står i stridavtal ochgrund i nordiska som
fortsättningsvis.tillämpasEES-avtalet får såledesregler i även
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nordiskaDe länderna ansåg det i fortsättningen skulleävenatt
finnas behov nordiska regler godkännande yrkesgrupper-ett av om av

i 1981 års överenskommelse. Behovet gällde olika kategorier;trena
dels beträffande reglerade yrkesgrupper och specialistkompetenser som
inte omfattas EES-avtalet, dels i vissa fall beträffande medav personer
utbildning från tredje land och slutligen beträffande nordiska med-
borgare skulle få möjligheter till yrkesutövningsämre isom annars

nordiskt land de hade enligt 1981 årsän överenskommelse.annat
Vissa delar 1981 års överenskommelse stred EES-avtalet ochmotav
kunde därför inte kvar.vara

arbetsgrupp fickEn år 1992 i uppdrag Nordiska socialpolitiskaav
kommittén och revidera 1981 årsöver överenskommelse.att se
Arbetsgruppen lämnade behandlades i de nordiskarapporten som
länderna. Resultatet blev den nordiska överenskommelsen frånatt
1981 justerades och harmoniserades med EES-avtalet genom en ny
överenskommelse träffades under 1993. Den överenskommel-som nya

innefattar Island, trädde i kraftäven den januari 1994.1sen, som
Överenskommelsen har införlivats i ländernas nationella lagstiftning.

SverigeI har bl.a. de krav språkkunskaper tidigare fanns isom
behörighetslagen i samband med för harmoni-utmönstrats översynen
sering med EES-avtalet jfr 1992/93:83.prop.

nordiskaDen överenskommelsen från år 1981 omfattade 18 yrkes-
nämligen läkare, tandläkare, sjuksköterskor, apotekare,grupper,

sjukgymnaster, arbetsterapeuter, barnmorskor, distriktssköterskor,
optiker, psykologer, receptarier, röntgenassistenter, iskötare psykiat-
risk vård, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, under-
sköterskor och veterinärer. Genom tillägg i den överenskom-ett nya

frånmelsen 1993 har kiropraktorerna kommit omfattas.även Denatt
överenskommelsen reglerar således olika19 yrkesgrupper,nya varav

18 hänföra till hälso- och sjukvårdssektorn.är att
Överenskommelsen tillämplig yrkesutövare tillhör någonär som
de 19 yrkesgrupperna och medborgare i något de för-ärav som av

dragsslutande länderna art.1. Sverige kan i det avseendet hasägas
gått längre vad överenskommelsen kräver upprätthållerän och inte
något krav medborgarskap.

Enligt huvudregeln skall den vunnit jämförlig formsom en av
rättsligt godkännande yrket i land ha få behörighetutöva rättatt ett att

i de övriga länder där bestämmelser godkännandeäven gäller art.om
2 första stycket. Bestämmelsen godkännande har motsvarandeom
tillämpning den har eller berättigad få anställningär attsom som
apotekare någoni och på den apotekarestaterna utan attav varasom
har expediera på apotek 2 andra stycket.rätt art.att recept

Överenskommelsen vissa andra yrkesutövare utbildatsävenger som
i fördragsslutande där bestämmelser godkännande yrkes-stat, om av

inte gäller, vinna godkännande i har be-utövare rätt att stat som
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sådant godkännandestämmelser art. 2 tredje stycket. Dennaom
bestämmelse tillämpas bl.a. på

har svensk arbetsterapeutexamen ellerden genomgått äldresom
svensk godkänd utbildning till arbetsterapeut art. 5,

i Sverige genomgått hälso- sjukvårdslinjens inriktningden ochsom
diagnostisk radiologi 90 eller genomgått äldre godkändpoängmot

tillutbildning röntgenassistent art. 8,
i Sverige fullgjort för i psykiatrisk vård gällandeden skötaresom

utbildning och praktisk tjänstgöring eller äldre godkändkrav
psykiatrisk vård 9 ochutbildning till skötare i art.

i Sverige fullgjort för undersköterska gällande kravden som
praktisk tjänstgöring eller motsvarande äldre godkändutbildning och

utbildning art. 12.
finns vidare bestämmelser godkännandeöverenskommelsenI om av

för läkare och tandläkare optikerspecialistkompetens art. 15 samt
kontaktlinsoptiker 16. läkare ellermed kompetens art. Ensom

någon för-förvärvat specialistkompetens i detandläkare avsom
dragsslutande erhåller bevis kompetens istaterna annanom samma

förutsättningfördragsslutande understat
vunnit och fortfarande har obegränsat godkännandehanatt som-

tandläkare i denna ochläkare respektive stat
i denna erkänd specialitet enligt be-yrkesgrenen ärstatatt som-
reglerar läkares respektive tandläkaresstämmelser rätt attsom

specialist.beteckna sig som
krav språk- och författningskunskaperbestämmelserDe samtom

fanns i 1981 års överenskommelse harviss praktik som numera
utmönstrats.

vidinnehåller bestämmelser förfarandet godkännande.17Art. om
finns iåterkallande godkännande 18.Bestämmelser art.m.m.om av

införföljer någon de fördragsslutande23Av att parternaart. om av
omfattas överenskommelsen, såreglering yrkesgrupp som avav en ny

påöverenskommelsen beträffande den yrkesgruppengäller sättsamma
beträffande de yrkesgrupper reglerade överenskom-närsomsom var

den inteundertecknades. En har möjlighet anmälamelsen stat att att
beträffande vissönskar tillämpa överenskommelsenlängre en

25.yrkesgrupp art.
omfattas överenskommelsen finns19 yrkesgrupperDe som av

förteckningenförtecknade i bilaga till överenskommelsen. Aven
benämning på respektive yrkesgrupp.framgår de olika staternas

finns angivet vilka yrkes-andra bilaga till överenskommelsenI en
svenskarättsligt reglerade i de olika Deär staterna.somgrupper

arbetsterapeuter,saknar rättslig regleringyrkesgrupper ärsom
undersköterskor.i psykiatrisk vård och Iröntgenassistenter, skötare

reglerat dessa yrkes-förhållande till övriga nordiska harstater som
reglering inte ha någontorde avsaknaden svenskav engrupper



1996:138SOU Internationella överenskommelser 133

Överenskommelsenbetydelse. ändå, redovisats deger som ovan,
svenska yrkesutövarna till godkännande i de nordiskarätt stater som
reglerar yrket. kommitténs del kan emellertid den omständighetenFör

yrkesgrupper reglerade i flera eller samtliga övrigadessa äratt
genomgång regleringennordiska föranleda närmarestater en av av

i utomnordiskadessa yrkesgrupper länder.

europeiska unionen EU4.2 Den

Inledning4.2. 1

tillämpaSverige har medlemskapet i EU åtagit sig reglerattgenom
ömsesidigt erkännande kompetensbevis för verksamhet inomom av

sjukvården. detta avsnitt lämnas översikt ibl.a. hälso- och I överen
inomsammanhanget relevanta direktiv och bestämmelser EU.

utnyttja den fria arbets-svenska medborgare skall kunnaOm
utbild-måste Sverige bl.a. till de nationellamarknaden inom EU attse

ömsesidigtuppfyller krav förutsättningen förningarna de är ettsom
kompetensbevis.godkännande av

arbetsmarknaden4.2.2 Den gemensamma

Romfördraget arbetskraftens fria rörlighetNågra grundtankarna i ärav
arbetsmarkna-till fri etablering. För denoch rätten att gemensamma

medlemsländerna erkänna deskall fungera fullt måsteden kunna ut
någotbehörighet erhållits iyrkesutbildningar och därmed den som

medlemsland.annat
rörlighet för arbets-Romfördragets artikel 48 föreskriver friatt

diskrimineringinom gemenskapen. Allskall säkerställastagare av
nationalitet skallfrån medlemsstaterna på grundarbetstagare av

arbets-avskaffas vad gäller anställning, lön och övriga och an-
förbehåll för begränsningar grundas påställningsvillkor. Med de som

ordning, och hälsa skall den fria rörlig-hänsyn till allmän säkerhet
uppehålla sig i medlemsstat i syfteheten innefatta bl.a. rätt attatt en

överensstämmelsei med de lagar och andrainneha anställning där
för anställning medborgare i denförfattningar gäller staten.som av

skall dock intefri rörlighet för arbetstagareBestämmelserna om
anställning i offentlig tjänst.tillämpas

Maastrichtför-enligti Romfördraget i dess lydelseartikel 49I
förfarande, utfärdaMinisterrådet visståläggs enligtdraget att, ett

nöd-åtgärderdirektiv eller förordningar i vilka de äranges som
för arbets-genomföra fria rörlighetenvändiga för gradvis denatt

tagare.
Maastrichtför-Romfördraget i dess lydelse enligtI artikel 57 i

visst förfarande skallföreskrivs Ministerrådet enligtdraget ettatt
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utfärda direktiv syftar till ömsesidigt erkännande ut-som av examens-,
bildnings- och andra behörighetsbevis. Syftet underlätta förär att

och förvärvsverksamhet egenföretagare.utövaatt startapersoner som
syfte skall direktivI utfärdas samordning medlemssta-samma om av

bestämmelser i lagar och andra författningar upptagande ochternas om
utövande förvärvsverksamhet egenföretagare. frågaIav som om
läkaryrket, liknande yrken farmaceutiskaoch yrken denattanges
gradvisa avvecklingen inskränkningarna förutsätter samordningav en

villkoren för få dessa yrken i de olika medlemsstaterna.utövaattav
Fri rörlighet för arbetstagare skall enligt artikel 28 i EES-avtalet

som artikel 48 i Romfördraget också säkerställasmotsvaras av
mellan EG-medlemsstaterna och EFTA-staterna. Den fria rörligheten
innefattar bl.a. med de begränsningar grundas hänsynrätt att- som
till allmän ordning, säkerhet och hälsa uppehålla sig inom EG-en-
medlemsstats eller EFTA-stats territorium i syfte innehaatten
anställning idär överensstämmelse med de lagar och andra för-
fattningar gäller för anställning medborgare i den staten.som av

friaBestämmelserna den rörligheten dockskall inte tillämpasom
beträffande ianställning offentlig tjänst. Enligt hittillsvarande praxis,

utvecklats antal frånavgöranden EG-domstolen, harettsom genom
dock undantagen begränsats till anställningar där det krävs särskild
solidaritet med staten.

I 1992/93:83 vissa behörighetsfrågor inom hälso- ochprop. om
sjukvården anförde föredragande statsrådet, det enligt hansattm.m.
uppfattning för närvarande inte föreligger några skäl införaatt
undantag grund nationalitet vad få anställning ellerrätt attav avser

etablera sig inom hälso- och sjukvårdssektorn prop. 28.rätt att s.
Enligt från EU-kommissionen Employment in Europerapporten

1993 har arbetskraftens rörlighet mellan EU-länderna varit marginell
under perioden 1987 1991. Arbetsmarknadsstyrelsen förutspådde i-

det inte sannolikt det skulle uppstå kraftigarapport att atten var
migrationsströmmar till Sverige vid svensk anslutning till friaEU:sen
arbetsmarknad via EES-avtal. Däremot, det iett rapporten,angavs
tycktes de flesta bedömare räkna med ökad rörlighet hos denen
kvalificerade svenska arbetskraften till andra EES-länder. EES-avtalet

förKonsekvenser Arbetsmarknadsverket frånRapport 2 AMV:s- -
EG-grupp.

För underlätta den fria rörligheten för arbetskraften arbets-att ger
förmedlingen förmedlingsservice till bl.a. arbetssökandesvenska som

isöker arbete EU-land och medborgare från EU-landannat annat som
isöker arbete Sverige. Arbetsförmedlingen Utland erbjuder personlig

förmedlings- och rekryteringsservice med internationell inriktning och
med tyngdpunkt EU-länderna.

EU-kommissionen har på bygga mänskligt nätverksatsat att ettupp
i form utbildning s.k. Europaarbetsförmedlare Euroadvisers.av av
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i respektive länder harEuropaarbetsförmedlarens arbeteTill stöd för
för underlättadatorbaserat stöd kallat EURESutvecklats attett

ochinformation lediga platserEURES harkommunikationerna. om
EU-länderna.levnadsförhållanden iarbetsmarknads- ochom

kompetens-ömsesidigt erkännandedirektivdet gäller deNär avom
vissaföljande avsnitt, harredovisas ikommerbevis, att avsom

i bl.a.ändringarinförlivats i svenskbestämmelserna rätt genom
behörighetslagstiftningen.

EG-direktiv4.3

Inledning4.3. 1

Även redanrörlighet fanns medarbetskraftens friaprincipen omom
1970-talet innan demittendröjde det tillRomavtalets tillkomstvid av

och andrautbildnings-,godkännandedirektivenförsta exarnens-avom
början regleraförsökte tillEGbehörighetsbevis kom. Inom enman

därfördirektivenoch de förstayrkeskategori för sigvarje var
emellertidskulleyrkesområden. Detrörde enskildaspecialdirektiv som

motsvarandeyrkesområdentid reglera alla sättorimligt lång attta
omfattar alla yrkendirektivgenerelltdärför1989 komoch ett som

byggerförordningsreglerade ochlag- ellernågon meningi är somsom
Årår. 1992omfattar minsthögskoleutbildningarpå antogstresom
erkännandeömsesidigtdirektivgenerelltytterligare ett avom

direktivandra generellayrkespraktik.och Dettayrkesutbildning
övrigainte omfattasbehörighetsreglerade yrkendeomfattar avsom

direktivet.första generellaspecialdirektiv eller det
korthetredovisas isektorsdirektiven,ellerspeciella direktiven,De

någotredovisasgenerella direktivenavsnitt 4.3.2. Deundernedan
avsnitt 4.3.3.ingående undermera

några undantaginteEES-avtaletvid ingåendetbegärdeSverige av
erkännandeömsesidigtområdetövergångsperioder inomeller av

tidpunktvid denSverigevarför ålegatdetkompetensbevis att,m.m.
uppnå det resultatreglernationellaträdde i kraft,EES-avtalet genom

imedlemsskapetsamband medheller idirektiven. Inteiangessom
i denna del.några undantagbegärdesEU

yrkeserfaren-praktik ellerutbildning,direktiven talasidetNär om
fullgörai ställetmånga fall möjligheterheltid finns ihet att

period. Dennadeltid under längreprestation påmotsvarande typ aven
följande.inte i detredovisasreglering

sektorsdirektivendirektivenspeciella4.3.2 De

behörighetsbevisgodkännandedirektivförstaDe var,m.m.avom
enskilda yrkesom-regleradespecialdirektivanförts,tidigare somsom
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råden. Följande yrkesgrupper bland hälso- och sjukvårdspersonal är
aktuella:

läkare
tandläkare
sjuksköterskor i allmän hälso- och sjukvård,
farmaceuter
barnmorskor.

För varje yrkesgrupp finns både erkännandedirektiv ochett ett
samordningsdirektiv. Erkännandedirektivet direktivär ömsesi-ett om
digt erkännande kompetensbevis syftar till underlätta denattav som
faktiska utövningen etableringsrätten och fritt tillhandahållandeettav

tjänster. Samordningsdirektivet direktivär samordningav ett om av
de i de olika länderna fastställda bestämmelserna yrkesutbild-om
ningen.

Enligt direktiven skall medlemsland erkänna de övriga ländernasett
kompetensbevis dem ställning inom sitt territo-attgenom ge samma
rium vad gäller yrkesverksamhet.rätten utöva En förutsättning föratt
detta den utbildningär ligger till grund för beviset uppfylleratt som
de minimikrav fastställs i direktiven.som

Direktiven omfattar både självständigt yrkesverksamma och
anställda. För de självständigt yrkesverksamma reglerar direktiven
både etablera sig inomrätten yrket och tillfälligtatt rätten att
tillhandahålla tjänster i medlemsland.ett annat

I direktiven minimikrav för den utbildning kan ligga tillanges som
grund för de kompetensbevis omfattas direktivens principersom av

ömsesidigt erkännande. I olika detaljeringsgrad också vilkaom anges
kunskaper utbildningen skall leda fram till och i vissa fall vilka- -
yrkesuppgifter yrkesutövare, erkänns med stöd direktiven,en som av
får utföra.

Direktiven tillämpliga endastär på medborgare i medlemslandett
med kompetensbevis från någon de institutioner i medlemsländernaav

finns uppräknade i respektive direktiv. De enskilda medlemslän-som
derna har möjlighet därutöver erkänna såväl medborgare frånatt
medlemsstater med utbildning från tredje land medborgare frånsom
tredje land med kompetensbevis grundar sig utbildning isom en
detta land eller medlemsland. Ett sådant erkännande blir bindandeett

förbara det landet. Sverige upprätthåller inte något krav påegna
medborgarskap.

Enligt direktiven har det mottagande landet inte krävarätt att
kunskaper i landets språk eller i medicinalförfattningar för erkännaatt

kompetensbevis uppfyller direktivens Enligtkrav. praxisett som anses
dock tillräckliga språkkunskaper något ligger i den enskildevara som
yrkesutövarens yrkesansvar. Detta gäller särskilt inom vårdsektom.
Indirekt kan möjligen också vissa språk- och författnings-säga attman
kunskaper erfordras. Om yrkesutövare sig skyldig feltillgör elleren
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försummelse i sin yrkesutövning grund bristande språkkunskaperav
eller kunskaper i landets lagstiftning kan denne nämligen bli föremål
för disciplinära åtgärder eller i allvarliga fall få sin legitimation

finnsåterkallad. Det också bestämmelser i direktiven ålägger desom
myndigheternaberörda det nödvändigt anvisa denäratt om som- -

söker godkännande i medlemsland möjlighet i hansett annat att eget
skaffaeller patienternas intresse tillräcklig kunskap i landets språk.

Direktiven ålägger länderna inom viss tid anmäla vilkenatt
myndighet inom landet skall fullgöra de uppgifter isom som anges
direktiven i fråga bl.a. lämnande/mottagande uppgifter,om av om
utredning, auktorisering, skrivande intyg och inrättandeom om av om

informationskontor. I Sverige ankommer det Socialstyrelsen attav
fullgöra vissa sådana uppgifter.

behörighetsförordningenI har införts bestämmelser åläggersom
Socialstyrelsen till sökande med vissa utländska behörighets-att attse
bevis får de upplysningar svenska författningar nödvändigaärom som
för yrket. Om det behövs ocksåskall styrelsen erbjuda denutövaatt

möjlighet inhämtasökande de kunskaper i svenska språketatt som
krävs för yrket 28 behörighetsförordningen.§utövaatt

Socialstyrelsen har i 31 § behörighetsförordningen bemyndigats att
meddela ytterligare föreskrifter legitimation eller behörighetom annan

förordningeni 27 prövotider, lämplig-som 17 samtavses om-
hetsprov och yrkesverksamhet i den utsträckning sådana kravsom

får ställasenligt EES-avtalet sökande. Med stöd bemyndigan-en av
det har Socialstyrelsen utfärdat föreskrifter ömsesidigt erkännandeom

yrkesbehörighet inom hälso- och sjukvården, SOSFS 1994:27av se
Föreskrifterna kompetenskraven för allmänpraktiserandeM. reglerar

läkare, s.k. Europaläkare jfr läkardirektivet och de krav som
uppställs för utbildade i få legitima-EES-land skallatt annatpersoner

jfr första direktivet.tion generella Några förändringar i anledning av
Sveriges medlemskap i har inte gjorts i behörighetsförordningenEU
eller ovannämnda föreskrifter augusti 1996.

följerNedan kortfattad beskrivning de speciella direktiven. Enen av
utförlignågot beskrivning de speciella direktiven finns i Dsmer av

1992:34 Införande EES-rätt ömsesidigt erkännande kompe-av av-
tensbevis för verksamhet inom sjukvårdenhälso- och 35 50.m.m. s. -

efterDet läkardirektivet tillkom emellertid departementspro-senaste
memorian och finns därför inte med i denna.

Läkare

Tre tidigare direktiv läkares yrkesutövning 75/362/EEG,om
75/363/EEG och 86/457/EEG samordnades 1993 i direktiv kallatett
Rådets direktiv underlättande fria rörlighet ochläkaresom av
ömsesidigt erkännande deras utbildnings-, och andraav examens-
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behörighetsbevis 93/16/EEG. Det direktivet blev del EES-nya en av
avtalet beslut i 1994. Direktivet trädde i kraft den julilgenom mars
1994.

Det kan anmärkas direktivet inte påverkar bestämmelserna iatt
författningarlagar och andra i medlemsstaterna förbjuder bolagsom

eller firmor verksamhet läkare äläggereller dem vissautövaatt som
villkor för sådan verksamhet.utövaatt

Direktivet innehåller bl.a. bestämmelser reglerar det ömsesidi-som
erkännandet utbildnings-, och andra behörighetsbevisga av examens-

för läkare och för specialister.
Den samlade medicinska utbildningen till läkare skall omfatta minst

års studier eller 5.500 timmar teoretisk och praktisk undervisningsex
vid universitet eller tillsynunder universitet art. 23.2.ett ettav
Specialistutbildningen skall, den grundläggande sexårigautöver
utbildningen, innefatta utbildning inte kortare fem, fyraär änsom
respektive år. Längden på specialistutbildningen varierar beroendetre

ämnesområdet.
Direktivet också bl.a. vilka kunskaper skall garanterasanger som

för direktivets kompetenskrav skall kunna uppnådda.att anses
Särskilda krav för allmänpraktiserande läkare har införts. Ut-

bildningen förutsätter sexårig minimiutbildning. krävsDärutöveren
minst två års studier heltid genomförs under tillsynsom av
behöriga myndigheter eller motsvarande Utbildningen skallorgan.

ha praktisk teoretisk inriktning. Art. 31.änsnarare en en
den januariFr.o.m. l 1995 enligt direktivet bevisär ett om

utbildning för allmänpraktiserande läkare i princip krav för fåett att
verksamhet inom för socialförsäkringen i de avtalsslutan-utöva ramen

de länderna.
Sverige omfattar läkarexamen femI 220 dvs. och halvtpoäng, ett

år. Därutöver krävs bl.a. fullgjord allmäntjänstgöring högskoleförord-
ningen, bilaga yrkesexamen 25. Allmäntjänstgöringen fullgörsnr
enligt behörighetsförordningen under år nio månader.2 § och Denett

läkarutbildningen såledesgrundläggande i Sverige längre vadär än
minimitid i direktivet.föreskrivssom som

Sverige benämns de uppfyller direktivets krav utbildningI som
till allmänpraktiserande läkare Europaläkare. Bestämmelser om
Europaläkare har införts 3 § behörighetslagen och i 18 § behörig-a
hetsförordningen. Sveriges del finns det möjligheter utnyttjaFör att
den del allmäntjänstgöringen inte behövs för uppfyllaattav som
direktivets minimikrav för grundutbildningen till läkare. Komplette-

föreskrifter utfärdats Socialstyrelsen SOSFSrande har 1994:27av
M.

specialiseringstjänstgöring innebärGenom föreskrifter för somnya
år uppfylls direktivetssådan tjänstgöring skall omfatta minst fematt

§behörighetsförordningen.minimikrav för specialistkompetens jfr 3
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specialistutbildningar finns vissa Övergångsbestämmelser iFör äldre
direktivet.

Tandläkare

78/686-687/EEG, harursprungliga direktiven tandläkare,De om
direktiv 89/594/EEG och 90/658/EEG komplette-ändrats samtgenom

81/1057/EEG.direktivrats genom
specialistutbildning förreglerar både grundutbildning ochDirektiven

tandläkare.
den omfattargrundutbildningen uppställs minimikravFör attsom

praktisk under-studier heltid med teoretisk ochminst fem års
tillerkänts likvärdig ställningvisning vid universitet, högskola som

tillsyn universitet.eller under ettav
ingå i utbild-också bl.a. vilka skallDirektivet ämnen somanger

ningen.
följandespecialistutbildningen uppställs krav:För

direktivens minimi-till tandläkare enligtavslutad grundutbildning-
krav,

teoretisk praktisk undervisning,skall omfatta såvälutbildningen som-
år heltidsstudierspecialistutbildningen skall omfatta minst tre av-

behöriga myndigheter,under tillsyn av
behandlings-, under-fullgöras vid universitet,utbildningen skall-

vårdinrättningforskningscentrum eller vidvisnings- eller som
för ändamålet ochgodkänts

personligen del i verksamhet ochtandläkaren skall ta ansvar.-
och dentandläkarutbildning fanns före år 1984Både den som

minimikraven iuppfyllatillkom år 1984utbildning ansessom
sammanlagtomfattar kursfordringarTandläkarexamendirektiven. om

yrkesut-högskoleförordningen, bilagadvs. fem år200 poäng,
juliallmäntjänstgöring slopades den 1bildning 43. Kravetnr

Övergångsbestämmelser finns.Vissa1994.
legitimeradi Sverigeuppnå specialistkompetens krävsFör attatt en

minst två år eftertandläkarpraktik undertandläkare allmänutövat att
genomgått vidareut-därefterlegitimation tandläkare ochha fått som

Ävenbehörighetsförordningen.årbildning under minst 12 §tre
minimikraven isåledesspecialiseringstjänstgöringen uppfyller

direktivet.
ideföreskrifter specialiteterSverige finnsI utöver angessomom

direktivet.

sjukvårdhälso- ochSjuksköterskor i allmän

yrkesverksarnhetsjuksköterskorsursprungliga direktiventvåDe om
89/594-direktivändrats77/452-453/EEG haroch utbildning genom
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595/EEG och 90/658/EEG. Genom direktiv 81/1057/EEG har också
vissa kompletteringar gjorts.

Direktiven omfattar endast sjuksköterskor med för allmänansvar
hälso- och sjukvård. Tidigare diskuterades inom EU specialdirektiv för
sjuksköterskor med inriktning. Sedan de generella direktivenannan
tillkommit har emellertid regleringen utbildning ochansett attman av
yrkesverksarnhet för sjuksköterskor med inriktning allmänänannan
hälso- och sjukvård bör lösas inom för de generella direktiven.ramen

utbildningenFör till sjuksköterska med för allmän hälso- ochansvar
sjukvård gäller följande bl.a. följande minimikrav

tioårig allmän skolutbildning eller motsvarande,-
särskild yrkesinriktad utbildning på heltid, måste delsen som-

innefatta de finns uppräknade i utbildningsplanämnen som en som
finns i bilaga till direktiven, dels omfatta treårigetten ut-av en
bildning eller 4.600 timmar teoretisk och klinisk utbildning,av

den institution utbildar sjuksköterskor skall försom ansvara-
samordningen mellan teori och klinisk undervisning.

Direktivet också bl.a. vilka kunskaper utbildningen skallanger
för uppfylla de formella utbildningskraven.garantera att

Genom den svenska sjuksköterskeutbildningen förlängts tillatt tre
år uppfylls direktivets krav utbildningens längd hög-numera
skoleförordningen, bilaga yrkesexamen 33.nr

Äldre utbildningar kan i vissa fall komma godkännas med stödatt
Övergångsbestämmelser till förstadet sjuksköterskedirektivetav

77/452/EEG.

Farmaceuter

De ursprungliga direktiven farmaceuter, 85/432-433/EEG, harom
ändrats direktiv 85/584/EEG och 90/658/EEG.genom

I direktiven markeras den geografiska fördelningen apotekatt av
frågan monopol utlämning läkemedel inte regleradsamt årom av

i direktiven fråga de enskilda ländernaär förfogarutan över.en som
Minimikrav för utbildningen till farmaceut fem år, minstär varav

fyra år skall teoretisk och praktiskutgöra undervisning vid universitet
eller motsvarande eller under tillsyn universitet. Minstett sexav
månader skall praktikantutbildningutgöra apotek är öppetett som
för allmänheten eller sjukhus under tillsyn sjukhusetsett av
farmaceutiska avdelning. I vissa fall kan praktikantutbildningen
fullgöras på läkemedelsföretag.ett

Direktivet reglerar också bl.a. vilka kunskaper skall uppnås försom
kraven på kompetens skall uppfyllda.att vara

Den svenska utbildningen till apotekarexamen har förlängts till 200
dvs. fem år. utbildningenI ingårpoäng halvt års yrkeserfarenhet.ett
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minimikrav vad gällerdirektivetsuppfyllerUtbildningen ut-numera
4.bilaga yrkesexamenhögskoleförordningen,bildningens längd nr

utbildningar tilläldreÖvergångsbestämmelser kanGenom även
erkännas.apotekare komma att

Barnmorskor

har80/154-155/EEG,barnmorskor,direktivenursprungligaDe om
90/658/-89/594/EEG och80/1273/EEG,direktivenändrats genom

EEG.
samtliga länderikompetensbevis barnmorska ärInnehav ensomav

tillämpligaDirektivenfå yrket.för ärförutsättning utövaatt
medlemsstat.i varjesåsom den definierasbarnmorskaverksamhet som

omfattasutbildning skallminimikrav föralternativaTre att aven
uppställs.direktiven

år.under minstbarnmorskaHeltidsutbildning tillAlternativ 1 tre:
utbildningsbevisinnehavantingenutbildning förutsätterDenna somav

efterföljandehögskolenivå eller intygtill studierbehörighet omger
två år.barnmorska underyrkespraktik som

två år ellerunder minstbarnmorskaHeltidsutbildning tillAlternativ 2:
kompetensbevisinnehavutbildning förutsätter3.600 timmar. Denna av

ursprungliga sjuksköter-uppfyller kraven i desjuksköterska somsom
skedirektiven.

18 månaderunder minstbarnmorskaHeltidsutbildning tillAlternativ 3:
också innehavförutsätteralternativtimmar. Detta3.000eller av

i deuppfyller villkorensjuksköterskakompetensbevis somsom
efterföljandeintygsjuksköterskedirektivenursprungliga samt om

år.yrkespraktik under ett
utbildningenkunskapervilkaockså bl.a.Direktivet reglerar som

skall garantera.
ochsjuksköterskeutbildningensvenskaförlängningen denGenom av

barnmorskeutbildningen till 60 poäng,svenskadenförlängningen av
barnmorskeutbild-svenskauppfyller denhalvt år,ochdvs. ettett

EES-områdetyrkesverksamhet inomdirektiven.i Förningen villkoren
efter avlagdyrkespraktikårsintyg företeskrävs dessutom ettatt om

barnmorska.tillexamen
Äldre förutsättningar kommavissakan underutbildningar att

Övergångsbestämmelser.med stödgodkännas av
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4.3.3 De generella direktiven ömsesidigt godkännandeom av
kompetensbevis

Inledning

Genom tillkomsten de båda generella direktiven ömsesidigtav om
erkännande kompetensbevis, beskrivs nedan, finnsnärmare detav som

för erkännande yrkeskompetens för iett systemnumera stort settav
hela arbetsmarknaden inom EU. De generella direktiven bygger på
principen tillåts visst yrke i sittutövaatt att etten person som
hemland enligt detta lands lagar också skall ha rätt utövaatt motsva-
rande yrke i medlemsland värdlandet. Om det finnsett annat
väsentliga skillnader i utbildningens innehåll eller längd, har värd-
landet ställa krav pårätt den sökande har yrket på heltidatt utövatatt
i minst två år under den tioårsperioden. Eftersom Sverigesenaste
liksom de övriga nordiska länderna i förhållande till övriga EU-
länder har få yrken reglerade, innebär denna regelytterst att storen

svenska yrkesutövare inte kan utnyttja sin till fri rörlighet,rättgrupp
anställd frieller yrkesutövare, direkt efter avslutad utbildning.som

Eftersom medlemsländerna har olika utbildningssystem kan
utbildningen för viss yrkesverksamhet i medlemsland definierasetten
enligt det första generella direktivet, i medlemslandett annatmen
definieras enligt det andra generella direktivet. gällerDetta särskilt de
eftergymnasiala utbildningarna. Många medlemsländer har särskiltett
yrkesutbildningssystem inte definieras högre utbildning ochsom som
därför inte omfattas det första direktivet utbildningenäven ärav om

år eller längre. Av detta skäl finns det i det andra direktivet fleratre
hänvisningar till det första direktivet. Ett värdland kan inte nekat.ex.

behörighet för visst yrke den anledningenetten person attav
utbildningen i värdlandet definieras högre utbildning.som en

Det första generella direktivet

Det första generella direktivet Rådets direktiv generell ordningom en
för erkännande examensbevis behörighetsgivande högreöverav
utbildning omfattar minst års studier, 89/48/EEG trädde itresom
kraft inom EG i januari 1991. Direktivet omfattades EES-avtalet.av

Direktivet har, enligt de inledande skrivningarna i direktivet,
tillkommit för snabbt kunna infria förväntningarna hos de med-att
borgare i gemenskapsländerna har examensbevis utfärdade eftersom
avslutad högre utbildning och utfärdade i medlemsstat denänen annan
där de vill sitt yrke. För åstadkommautöva detta har velatatt man
införa generell ordning för erkännande examensbevis överen av
behörighetsgivande högre utbildning utfärdats efter avslutandesom av
minst års utbildning.tre
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ianvändsbegreppdefinitioner vissainnehållerArtikel 1 somav
direktivet.

utbildnings-,varjei direktivetexamensbevisMed examens-avses
behörighetsbeviseller annat

ochmedlemsstatbehörig myndighet iutfärdatshar somenenavsom-
författningar,andralagar ellerdenenlighet mediutformats statens

avslutatresultatmed godkäntinnehavarenutvisar att ensom-
minst år,utbildningpostgymnasial treom .

kvalifikationeryrkesmässigahar deinnehavarenutvisar att somsom-
medlemsstat.i dennareglerat yrkeförkrävs utöva ettatt

huvudsakligenintygasutbildningdenförutsättsDärutöver att som
yrkeserfaren-årsharinnehavarenelleri gemenskapen treägt attrum

landstredjeerkändemedlemsstatfrån denintygenligthet ettsom
behörighetsbevis 1.a.art.ellerutbildnings-, annatexamens-

denelleryrkesverksamhetden regleradeyrkeregleratMed avses
medlemsstatyrke idettaverksamhetsamlade representerar ensom

1.c.art.
verksamhetsådandirektivetiyrkesverksamhetregleradMed avses

be-på grundindirekt,direkt ellerexamensbevisinnehavdär avettav
förvillkorförfattning, utövaeller utgörstämmelser i lag attannan

skalltillämpligtinteNär dettamedlemsstat. ärverksamheten i enen
medlemmarnadenreglerad utövasyrkesverksamhet avomsomanses

specielltsyfte ärorganisation,sammanslutning eller attvarsav en
yrkesområdet.berördadetstandardupprätthålla högochfrämja en

1.d.Art.
villmedlemsstatimedborgareför varjegällerDirektivet somen

självständigiantingenvärdmedlemsstat,ireglerat yrkeutöva ett en
reglerasYrkenanställd 2.såsom art.eller ettverksamhet avsom

medlemsstaternasavtalfastställandedirektivseparat omavom
dettadock inteomfattasexamensbeviserkännandeömsesidiga avav

direktiv.generella
examensbevis för utövavärdmedlemsstat krävsidet attNär etten

hänvisningunderintemyndighetenbehörigayrke, får denregleratett
imedborgarekvalifikationerotillräckliga vägratill att enenge

gällervillkoryrketillstånd dettamedlemsstat utövaatt somsamma
medborgareför dess egna

krävs iexamensbevisinnehar detsökandeden annanensomom-
och dettai landet,i frågayrketpåbörja ellerför utövamedlemsstat att

ellererhållits i medlemsstat,examensbevis en
två år underunderheltidfrågayrket iharsökandeden utövatom-

reglerarintemedlemsstatitio årenföregåendede närmaste somen
harresultatgodkäntmedvisar hanoch har intygyrkedetta attsom

förberettharårutbildning minstpostgyrrmasialslutfört tre somomen
3.yrketutövande art.förhonom av
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Trots de redovisade bestämmelserna i artikel 3 får värdmed-ovan
lemsstaten också kräva den sökande denne skall lägga framattav
bevis yrkeserfarenhet, omfattningennär den utbildningav som
åberopas stöd för ansökan minst årär kortare denänettsom som
krävs i värdmedlemsstaten art. 4.1.a. Artikel 4.1.a innehåller vissa
bestämmelser den yrkesverksamhet kan krävas.om som

Värdmedlemsstaten kan också, enligt artikel 4.1.b, kräva denatt
sökande skall slutföra anpassningstid inte överstiger ären tresom
eller genomgå lämplighetsprov Detta gäller bl.a. deett när ämnen.

omfattas den utbildning den sökande fått väsentligt skiljer sigsom av
från dem omfattas de examensbevis krävs i värdmed-som av som
lemsstaten.

Om värdmedlemsstaten använder sig möjligheterna i artikel 4av
måste den sökande välja mellanrätt anpassningstid ochattman ge en

lämplighetsprov. I vissa angivna fall får dock föreskrivasett antingen
anpassningstid eller lämplighetsprov.etten

Bestämmelserna krav på yrkeserfarenhet och anpassningstid/-om
lämplighetsprov får inte tillämpas kumulativt.

De behöriga värdmedlenisstaternamyndigheterna i skall erkänna att
medborgare i medlemsstater uppfyller villkoren för utövandesom av

reglerat yrke i respektive harett använda den yrkesbe-rättstat att
nänming gäller i värdmedlemsstaten art. 7.1. Som bevissom ett

villkoren i artiklarna 3 och 4 uppfyllda skallatt är värdmedlemsstater-
godta de examensbevis och dokument utfärdats de behörigana som av

myndigheterna i medlemsstaterna och den berörda skallsom personen
framlägga förstöd sin ansökan få yrket i frågautöva art.attsom om
8.1. Behandlingen ansökan få reglerat yrkeutöva skallatt ettav en
avslutas så snabbt möjligt. Beslutet skall kunna prövassom av en
domstol eller nämnd art. 8.2.

Medlemsstaterna skall de berörda myndigheter be-ärange som
myndigade ansökningarna och fatta de beslut reglerasatt motta som
i direktivet 9.art. Beträffande denna artikel har Ministerrådet och
Kommissionen de yrkessammanslutningarär ochyttrat att attense om
högre utbildningsanstalter bör rådfrågas eller på lämpligt sätt vara
delaktiga i beslutsprocessen.

De yrken i Sverige omfattas det första generella direktivetsom av
bl.a. advokater, revisorer,är lärare, kiropraktorer, logopeder,

psykologer, psykoterapeuter, sjukgymnaster och optiker.
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Det andra generella direktivet

förstaDet generella direktivet kompletteras med andra generelltett
direktiv i juni 1992, 92/51/EEG Rådets direktivantogssom om en
andra generell ordning för erkännande behörighetsgivande högreav
utbildning, ordning kompletterar den föreskrivs i direktiven som som
89/48/EEG. Direktivet trädde i kraft den 18 juni 1994. Genom beslut
i 1994 korn direktivet, trädde i kraft den 1 juli 1994,mars attsom
omfattas EES-avtalet.av

Det första generella direktivet begränsat till akademiskaär ut-
bildningar omfattar minst år. För det lättare för dengöratre attsom

vill yrkesverksamhet iutöva värdmedlemsstat förutsättersom som en
genomgången utbildning på utbildningsnivå har därfören annan en
andra generell ordning införts. Detta andra generella direktiv bygger
på principer och innehåller i tillämpliga delar be-samma samma
stämmelser det första generella direktivet. Direktivet inteärsom
tillämpligt de yrken omfattas speciella direktiv. Detsom av
omfattar de utbildningsnivåer förstaden generella ordningen intesom
täcker, nämligen de postgymnasial utbildningmotsom svarar annan
och därmed likvärdig utbildning eller lång eller kortmotsom svarar
gymnasial utbildning jämte i vissa fall praktik och yrkesutbildning.

direktivetI finns, liksom i det första generella direktivet, en
definition beteckningen examensbevis. Med examensbevis iav avses
direktivet bevis eller samling bevis på teoretisk och praktisk utbildning

utfärdatshar behörig myndighet i medlemsstat, utseddsom av en en
enligt den lagar och andra författningar, utvisarstatens attsom
innehavaren med godkänt resultat har avslutat

antingen postgymnasial utbildning slag denär änannaten som av-
i det första generella direktivet dvs. postgymnasialsom avses

utbildning minst år och omfattar studier heltid undertreom som
minst år där i allmänhet inträdeskravet godkändärett samt gym-
nasieutbildning, eller

någon de utbildningslinjer förtecknats i särskild bilagaav som en-
bilaga C till direktivet.

måsteIntyget utvisa innehavaren har de yrkesmässiga kvalifikatio-att
krävs för reglerat yrke i dennautöva medlemsstat.att ettner som

Utbildningen skall huvudsakligen ha i gemenskapen ellerägt rum
utanför gemenskapen vid undervisningsanstalter meddelarsom
undervisning och praktik i enlighet med medlemsstats lagar ochen
andra författningar. Ett godkänt alternativ innehavaren harärannat att

års yrkeserfarenhet enligt intyg från medlemsstat erkänttre etten som
tredje lands utbildningsbevis. Art. 1.a.

Med bevis på gymnasiegrundad yrkesutbildning i direktivetavses
bevis eller samling bevis på teoretisk och praktisk utbildning harsom
utfärdats behörig myndighet i medlemsstat utsedd enligt denav en en
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innehavaren efterförfattningar utvisarlagar och andra attstatens som
gymnasial utbildning har avslutatgenomgåtthaatt

i artikel 1.a dvs.utbildning slagantingen änannat som avsesen av-
års heltidsstudier ochutbildning omfattar minstpostgymnasial ettsom

och/eller arbetsplats, iutbildningsanstaltanordnats vid ensom
i tillägg,praktik krävsfall i förening med denförekommande som

eller
gymnasial utbildninggenomgåttinnehavaren harutvisar att ensom-

fall detdärefter i deyrkesmässig inriktning ochteknisk ellermed
utbildningpraktiskgenomgått sådan teoretisk ellerantingenkrävs som

yrkeserfarenhethaft sådan praktik elleri vissa fall ellerkrävs som
yrkesmässigt inriktadetekniskt ellertillägg till dennakrävs i gym-

utbildning ochnasiala
kvalifikationerde yrkesmässigavisar innehavaren haratt somsom-

i denna medlemsstat.reglerat yrkeförkrävs utövaatt ett
elleri gemenskapenhuvudsakligen haUtbildningen skall ägt rum

meddelarundervisningsanstaltervidutanför gemenskapen som
andra för-lagar ochmedlemsstatsi enlighet medundervisning en

årshar tvåalternativ innehavarengodkäntfattningar. Ett är attannat
erkänt tredjeenligt intyg från medlemsstatyrkeserfarenhet ettsomen

utbildningsbevis. 1.b.Art.lands
utbildnings-två olikadirektivet reglerar såledesandra generellaDet

omfattar i principartikelnivå beskrivs i 1.anivåer. Den som
tillträdeskra-år och för vilkaminstpostgymnasiala utbildningar ettom

artikel 1.bbeskrivs inivågynmasieutbildning. Denärvet som
ochgymnasiala utbildningarbådeövriga utbildningar, dvs.omfattar

förvärvsarbete.erhållitskompetenskortare kurser samt genomsom
på liknandedefinierasreglerad yrkesverksamhetyrke ochReglerat

direktivet.första generellai detsätt som
saknas i detfinns definitiongenerella direktivetdet andraI somen

utbildning. Med dettaregleradgenerella direktivet. Det talasförsta om
för visstsärskilt utformatsoch praktisk utbildningteoretisk somavses

vid behov komplette-omfattar eller flera kurserochyrke somsom en
den utformning ochyrkeserfarenhet harpraktik eller somgenomras

bestämmerförfattningarlagar och andramedlemsstatensden nivå som
ändamålet utseddaförgodkänts denövervakas ellereller avsom

myndigheten.
anställda med-och förföretagaregäller för bådeDirektivet egna

ireglerat yrkevilli medlemsstat utövaborgare ett ensomen
tillämpningsområde undantas,direktivetsFrånvärdmedlemsstat. som

direktiv ömesidigtomfattasyrkentidigare nämnts, separata omavsom
verksamheterundantasexamensbevis. Vidareerkännande somav

förtecknade i bilaga tillfinnssärskilda direktivregleras ensomgenom
tillämpligtdirektivetgenerelladetbilaga A. Däremotdirektivet är

yrkendet gälleranställdyrken såsomutövandet närpå somav
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direktivregleras i finns i bilaga till direktivet.B Art.upptagnasom
2.

Direktivet medborgare i andra medlemsstater behörighet attger
i värdlandet reglerat yrke där detutöva krävs examensbevis påett

postgymnasial eller akademisk utbildning.
artikelI 3 vissa förutsättningar kan krävas för sådananges som

yrkesutövning. Kraven gäller för examensbevis både enligt förstadet
och det andra generella direktivet. Förutsättningarna för yrkes-
utövningen i värdlandet är

den sökande har det examensbevis krävs iatt som en annan-
medlemsstat för påbörja eller yrket och detta examensbevisutövaatt
har erhållits i medlemsstat, elleren

den sökande har yrket heltid under två år under deutövatatt-
föregående tio åren i medlemsstat inte reglerar yrket ochnärmast som

innehar utbildningsvis visst angivet slag utfärdatsav som enav-
behörig myndighet i medlemsstat utsedd enligt den lagarstatensen
och andra författningar.

Två års yrkeserfarenhet får dock inte krävas utbildningsbevisetnär
utfärdats efter reglerad utbildning.

Utbildningsbeviset skall antingen visa
innehavaren med godkänt resultat slutfört postgymnasialatt en-

utbildning slag i viss bestämmelse i det förstaänannatav som anges
generella direktivet dvs. minst treårig postgymnasial utbildning som
omfattar studier minst år och i allmänhet har inträdes-ett som som
krav eleven genomgått sådan godkänd gymnasial utbildningatt som
krävs för tillträde till universitet eller högre läroanstalt jämteannan
den yrkespraktik i vissa fall ingår i gymnasiala utbildningen,densom
eller

innehavaren genomgått reglerad utbildning sådant slagatt en av som-
i bilaga D se nedan till direktivet och har förberettanges som

innehavaren för utövandet hans yrke.av
Trots bestämmelserna i artikel finns3 det vissa krav värdmed-som

lemsstaten kan uppställa. Enligt artikel får värdmedlemsstaten4.1.a
kräva den sökande han skall lägga fram bevis yrkeserfaren-attav om
het omfattningen den utbildning åberopas till stöd förnär av som

minst åransökan kortare den krävs i värdmedlemsstaten.är änett som
yrkeserfarenhetDen krävs får inte dubbelt så långänsom vara mer

den utbildning fattas, denna gäller postgymnasiala studiernärsom som
tidoch/eller praktisk utbildning utförts under övervakningen av som

yrkeskunnig och avslutats med Kravetav en person examen.som en
på yrkeserfarenhet får inte heller längre utbildningstiddenänvara

fattas denna brist gäller yrkespraktik utförts med hjälpnärsom som
kvalificerad yrkesman. Under förhållanden får deningaav en

yrkeserfarenhet krävs överstiga fyra år. del fallIsom avseren som
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vissa examensbevis enligt det första generella direktivet får dock
yrkeserfarenhet inte krävas.

Artikel 4.1.b värdmedlemsstaten i vissa fall krävarätt att attger
anpassningstid inte överstigerden sökande skall genomgå treen som

lämplighetsprov. Bestämmelserna i artikel kravår eller 4.l.aett om
yrkeserfarenhet och bestämmelserna i 4.1.b får inte tillämpaspå

kumulativt.
på anpassningstid eller genomgång lämplighetsprov kanKrav av

uppställas
utbildningeneller praktiska omfattasde teoretiskanär ämnen avsom-

omfattas detväsentligt skiljer sig från demenligt artikel 3 som av
generella direkti-examensbevis, såsom detta definieras i något deav

i värdmedlemsstaten,krävssomven,
värdmedlemsstaten reglerade yrket inbegriperi vissa fall det inär en-

inte ingår i det reglerade yrket i denflera yrkesaktivitetereller som
från eller i det yrkeursprungsland eller det land han kommersökandes

särskildoch denna skillnadsökanden har utövat motsvarar ensom
omfattarvärdmedlemsstaten ochutbildning krävs i ämnen somsom

examensbevisi det denväsentligt skiljer sig från dem upptas somsom
sig på.sökande stöder

mellanmöjlighet väljasökande skall i dessa fallDen att enges
Dock får värdmedlemsstatenanpassningstid och lämplighetsprov.ett

lämplig-välja anpassningstid ochsig mellanförbehålla rätten att
ingående kännedomde fall yrket i fråga kräverbl.a. ihetsprov om
lagstiftningen ingårlagstiftning eller rådgivninglandets somom om

väsentligt led i yrkesutövningen.ett
reglerar de fall då kräver examensbe-Artikel 5 värdmedlemsstaten

har bevis gymnasiegrundad yrkesutbildning ellervis och sökanden på
utbildning vadmotsvarande utbildning och lägrepraktik, dvs änen

krävs i värdmedlemsstaten.som
förutsätter innehavfall utövandet reglerat yrkeI de ett avav

otillräckligahänvisning tillexamensbevis får inte medlemsstaten med
medlemsstats medborgarekvalifikationer godkänna någonvägra annan

de medborgarna.yrket på villkorrätt utövaatt samma som egna
antingen har det bevis påFörutsättningarna för detta sökandenär att

i medlemsstat krävsgymnasiegrundad yrkesutbildning som en annan
vissa förutsättningarsökanden underför yrke art. 5.a eller attsamma

föregåendeheltid under två år inom denhar yrket närmastutövat
.b.tioårsperioden art.5

utbildningsbe-ställastvå års yrkeserfarenhet får inteKravet om
fårpraktik.efter reglerad utbildning och Däremotviset utfärdats

anpassningstidgenomgårvärdmedlemsstaten kräva sökandenatt en om
år lämplighetsprov.högst ellertre ett

värdmedlemsstat6 regleras vad gällerartiklarna och 7I när ensom
gymnasiegrundad yrkesutbildning.beviskräver
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reglerat yrkeutövandetdet, i de fallartikel 6 finnsEnligt ettav
därolika situationeryrkesutbildningsbevis,innehavförutsätter treav

kvalifikationer fårotillräckligahänvisning tillmedmedlemsstat inteen
medborgaremedlemsstats rätt utövagodkänna attvägra en annan

gälleryrket. Det
generelladenågotexamensbevis enligtharsökandennär av-

iyrkesutbildningsbevissådantellerdirektiven ett en annansom
ihar utfärdatsbevisyrke och dettaförkrävsmedlemsstat ensamma

medlemsstat,
heltidyrketförhållanden harvissasökanden under utövatnär-

medlemsstattio år iföregåendeundertvå årunder närmast somen
yrket,reglerarinte

särskiltexamensbevis ellerinneha någotsökanden, annatnär attutan-
följd underår iyrket underutbildningsbevis, harbeskrivet utövat tre

inte reglerarmedlemsstatår iföregående tionärmast somannanen
angivetpå visstyrket sätt.

fårartikel 6tillämpningenpåverkaskalldetUtan enatt av
påfall ställa kravi vissaenligt artikel 7värdmedlemsstat en an-

lämplighetsprov.två år ellerhögstpassningstid ettom
godkännande kompetens-bestämmelserinnehåller8Artikel avom

bevis.
medlemsstatiyrkeregleratutövandetdet gällerNär ett ensomav

grundskolenivå ellerutbildningallmänendast bevisförutsätter
hänvisning tillinte medmyndighetenbehörigagymnasienivå, får den

medlemsstatimedborgarekvalifikationerbristande vägra att enge en
medborgarnadevillkoryrket påtillstånd utövaatt egnasomsamma

nivå art.9.motsvarandepåkvalifikationerbevis påharsökandenom
åtgärderövrigabestämmelserinnehåller10 12Artiklarna somom-

frihetenetablering,tillutnyttjandetunderlätta rättentillsyftar att av
gälleranställda. Detförrörlighetoch fritillhandahålla tjänsteratt

inteyrkesutövare ärbevisbestämmelserexempelvis attom enom
psykisk hälsa,ochfysiskpå beviskravi konkurs,försatt av-om

läggande ed m.m.av
skallmyndigheteri direktivetåläggsMedlemsstaterna att utse som

direktivet. Enenligtfatta beslutansökningar och sompersonemotta
ocksåskallfrågori dessaverksamhetmyndigheternassamordnaskall

13.art.utses
måni någontillkommit förtill direktivet harC och DBilagorna att

Deutbildningssystem.i ländernasfinnsskillnaderdeutjämna som
tillsådana15.2enligti bilagornautbildningar är art. somupptassom

utbildningarpostgymnasialamed dejämförbarautbildningsnivåsin är
i dvs.punktstrecksatsenandraförsta stycketartikeli l a,avsessom

yrkesinnehavarenochåroch högstminstomfattande treett som ger
kanbilaga C och D sägasmellanSkillnadennivå ochliknande ansvar.

tillharbilaga Dutbildningsnivå medanendastbilaga Catt angervara
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uppgift utjämna olikheter i ländernasävenatt tradition regleraatt
yrkesverksamhet. Enligt 3 kan värdlandet inte kräva yrkeserfaren-art.
het från innehar utbildningsbevis enligt bilaga Detten person som

kompensation för yrket inte reglerat i denär sökandesattsom
hemland. Den reglerade utbildningen förutsätts ha förberett in-
nehavaren för utövandet yrket sådant någonsätt ytterliga-ett attav

praktik inte kan krävas.re
Eftersom det svenska utbildningssystemet sammanhållet iär den

meningen i princip all eftergymnasial utbildningatt tillhör hög-
skolesektorn, och alltså leder till examensbevis enligt artikel 1 hara,
Sverige inte anmält någon utbildning till bilaga C eller D.

De yrken i Sverige omfattas det andra generella direktivetsom av
inom hälso- och sjukvårdsområdetär receptarier, tandhygienister och

tandsköterskor.
Sverige har, tidigare förhållandevis fånämnts, yrken reglerade.som

l stället huvudprincipenär det skall råda närings- och yrkesfrihet.att
Enligt bestämmelsen i 2 kap. 20 § RF får begränsningar i rätten att
driva näring eller yrke införasutöva endast för skydda angelägnaatt
allmänna intressen. Inom bl.a. hälso- och sjukvårdsområdet finns ett
antal yrken hänsyn till allmänna intressen reglerats vad gällersom av
tillträdet.

En förutsättning för reglera tillträdet till ytterligare yrkenatt är
således detta kan motiveras med det förskeratt skyddaatt att
angelägna allmänna intressen. Det torde därför inte förenligt medvara
den förslagna grundlagsbestämmelsen föreslå ytterligare regleringaratt
enbart med syfte underlätta för svenskutbildade yrkesutövareatt att
verka inom andra EU-länder.

Eftersom de generella direktiven inte omfattar de yrken reglerassom
i särskilda direktiv innebär detta problem för sådana sjuksköterskor

inte omfattas direktivet för sjuksköterskor i allmän hälso- ochsom av
sjukvård. Det gäller exempelvis sjuksköterskor har direktut-som en
bildning inom viss specialitet. Med nuvarande regelsystem omfattasen
denna inte något direktiv. Därför har Kommissionen igrupp av ett
förslag till Ministerrådet KOM 96 22 tredje generelltettom
direktiv föreslagit ändring direktiven 89/48 och 92/51en av som
innebär dessa direktiv också skall tillämpas på sådana sjuksköter-att
skor inte har examensbevis enligt sjuksköterskedirektivet.ettsom
Förslaget behandlas för närvarande inom Ministerrådet och det är
oklart beslut kan fattas.när ett

4.3.4 Införlivandet EG-direktiven i svensk rättav m.m.

Reglerna i EG-direktiven ömsesidigt erkännande kompetensbe-om av
vis och harmonisering författningar yrkesutövningenrörom av som
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direktiven hargenerelladesjukvårdenochhälso-inom samtm.m.
svenskmedinförlivats rätt.

be-införtsredovisats,tidigarehar,behörighetslagenI ensom
läkare, s.k.allmänpraktiserandekompetensstämmelse somom

bemyndigandenbl.a.vidarelagen har attI3 §.Europaläkare a
yrkebehörighetoch utövakompetensbevisföreskrifter attmeddela om

1992/93:83,omarbetats prop.utbildningutländskmedför personer
behörighetslagen§I 81992/93:87.1992/93:SoU8, rskr.bet.

regeringen be-myndighetdenellerregeringen,bemyndigas som
för denyrkebehörighet utövaföreskriftermeddela attstämmer, att om

utbildning.genomgåttutomlandssom
Åliggandelagen sjukvårdspersonalochhälso-kategoriniinnefattar

behörig-stöd 8 §medutfärdadeföreskrifterenligt avsompersoner
besöktillfälligtunderyrketinomtjänstertillhandahåller etthetslagen

åliggandela-§ 8yrket 1legitimation försvenskhaSverigei attutan
gen.

svenskinteför den ärförbudetharkvacksalverilagens.k.denI som
SFStagits bortkvacksalveriverksamhetmedborgare utövaatt

1992:1563.
bestämmelserinnehåller bl.a.1984:545Behörighetsförordningen

§§.3116EES-avtaletomfattasutbildningutländsk aavsomom -
utbildningutländskbestämmelserocksåfinnsförordningenI annanom

EES-omfattasutbildningutländskgällerdet§§. När3732 avsom-
bestämmelsersärskildabehörighetsförordningenifinns omavtalet
bestämmelserocksåinnehållerFörordningen16 §. omnaprapater a

specialistkompetensoch§Europaläkare 1817legitimationläkare
ochlegitimation 20 §tandläkareförvidarefinnsBestämmelser19 §.

§barnmorskor 2322 §,sjuksköterskor21 §,specialistkompetens
be-finnsbehörighetsförordningen§2524 §. Iapotekaresamt

psykologer,optiker,logopeder,kiropraktorer,stämmelser om
ochtandhygienistersjukgynmaster,receptarier,psykoterapeuter,

yrkes-ovannämndaförbestämmelserGemensammatandsköterskor.
legitimationföruppställskrav§§. Dei 26 31finns somgrupper -

tillhandahållan-tillfälligtregleras127 §i 26behörigheteller anges
förbehörighetellerkompetensbevisAnsökningartjänster.de omav

denskall tillStyrelsenSocialstyrelsen. atthosutlandsutbildade görs se
Vidareförfattningar.svenskaupplysningarnödvändigafårsökande om

deinhämtamöjlighetersökandedenerbjuda attstyrelsenskall
§.28yrketförkrävs utövaspråketsvenskai attkunskaper som

29beskrivs ibehörighetsärendenhandläggningSocialstyrelsens av
EES-ländernamellanunderrättelseskyldighetenregleras30 §I

disciplinpå-meddeladeyrkesutövningen,ibrottbeträffande domar om
följder m.m.

föreskrifterytterligaremeddelabemyndigatsharSocialstyrelsen att
27i 17 samtbehörighetellerlegitimation avsessomannan -om
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prövotider, lämplighetsprov och yrkesverksamhet i denom utsträck-
ning sådana krav enligt EES-avtalet får ställas på sökande 31 §.en

De paragrafer reglerar utländsk utbildning 32 37 §§som annan -
innehåller bl.a. bestämmelser krav språkkunskaper förom att en
utländsk utbildning skall kompetens i Sverige. De yrkeskategorierge

regleras läkare,är specialistkompetens läkare, tandläkare,som som
specialistkompetens tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor,som
sjukgyrrmaster, distriktssköterskor, apotekare, receptarier, optiker,
psykologer, tandsköterskor, tandhygienister, tandtekniker, kontakt-
linsoptiker och kiropraktorer. Socialstyrelsen har här bemyndi-även

meddela ytterligare föreskriftergats att 37 §. Det gäller krav på
utbildning, praktisk tjänstgöring, kunskaper i svenska författningar och
språkkunskaper. Sådana föreskrifter har Socialstyrelsen utfärdat. En
översyn dessa har förordats från flera håll och sådan kommerav en
enligt uppgift påbörjas inom styrelsen. Det kan finnasatt behov attav
införa motsvarande föreskrifter för ytterligare yrkesgrupper. Jfr
kommitténs direktiv avsnitt 3.5.3.

Socialstyrelsens beslut enligt behörighetsförordningen får med
undantag för beslut inte medge undantag från kravetatt allmän-att
tjänstgöring skall fullgöras på blockförordnande överklagas hos
kammarrätten 39 §.

Det Socialstyrelsenär i den utsträckning det behövs försom, att
uppfylla förpliktelserna enligt EES-avtalet, skall lämna de upp-
lysningar och utfärda de intyg behörighet, yrkesverksamhet ochom
liknande förhållanden yrkesutövare och behöriga hälso- ochsom
sjukvårdsmyndigheter i andra EES-länder begär 39 §.a

Behörighetsförordningen avslutas med tabell visar avgifternaen som
för vissa ärenden 40 §.

Det Socialstyrelsenär behörig myndighetär i sektorsdirekti-som
mening och det gäller övriganär reglerade yrken inom hålso- ochvens

sjukvården kan falla under något de direktiven.generella Dettasom av
innebär styrelsen ansökningarprövar från medborgareatt i annat
EU/EES-land åberopar sektorsdirektiven och därefter utfärdarsom
svenskt kompetensbevis. Samtidigt informerar styrelsen den enskilde
yrkesutövaren hur kunskaper i svenska språket respektiveom
författningar lämpligen kan inhämtas för det möjligtgöra fåatt att
anställning i den svenska hälso- och sjukvården.

Omvänt gäller Socialstyrelsen får utfärda olika slags intygatt för de
svenska yrkesutövare åberopa sektorsdirektiven iattsom avser
förhållande till andra EU/EES-länder. Sektorsdirektiven förutsätter
såväl medborgarskap utbildning i EU/EES-land. De enskildasom
länderna har dock möjlighet godkänna dels EU/EES-medborgareatt
med utbildning i tredje land, dels medborgare från tredje land med
kompetensbevis grundar sig på utbildning i EU/EES-land. Ettsom



SOU 1996:138 Internationella överenskommelser

sådant godkännande emellertid bindande förendast det landet.är egna
Sverige har valt den möjligheten.senare

Socialstyrelsen har, utformat föreskrifter i anledningnämnts,som
EG-direktiven Socialstyrelsens föreskrifter ömsesidigt erkän-av om

nande yrkesbehörighet hälso- sjukvården, SOSFSinom och 1994:27av
FöreskrifternaM. de tidigare meddelade föreskrifternaersätter

SOSFS 1994:12 M.
Föreskrifterna innehåller bl.a. bestämmelser om
kompetenskrav för allmänpraktiserande läkare Europaläkare,-

avsnitt I,
den generella ordningen för ömsesidigt erkännande examensbevisav-

avsnitt för yrkeskategorierna:II
kiropraktorer,logopeder, optiker, psykologer, psykoterapeuter ochA.

sjukgymnaster,
B. tandhygienister och receptarier,

tandsköterskor.C.
föreskrifterna har utbildningen beskrivs i de två generellaI som

direktiven delats in i olika nivåer:tre
Nivå Reglerade yrken förutsätter högskoleutbildning minstsom om

år examensbevis förstadvs. i den mening i dettre som anges
generella direktivet.
Nivå Reglerade förutsätter eftergymnasial utbildningyrken som om
minst år dvs. iexamensbevis den mening i det andraett som anges
generella direktivet.
Nivå Reglerade yrken förutsätter andra teoretiska och praktiskasom
utbildningar dvs. utbildningsbevis i den mening i det andrasom anges
generella direktivet.

sammanhanget kan service förI Högskoleverket,nänmas att som en
arbetsgivare och arbetssökande, har till uppgift jämförelsergöraatt
ekvivaleringar mellan utländska svenska utbildningar.och
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olikaRedovisning yrkesgruppers5 av

framställningar till kommittén m.m.

Inledningl

antal yrkes-kommittén inkommit skrivelser frånTill har ett stort
sjukvården och närliggan-verksamma inom hälso- ochärgrupper som

legitimerade yrkesgrupperområden. gäller flera ickede Det ärsom
offentligtskolmedicinen och deinom den s.k.verksamma när ärsom

och sjukvårdspersonalbetrakta hälso-anställda är att men varssom
gällerunder kvacksalverilagen. Detverksamhet i privat regi faller

alternativmedicinsksig s.k.också yrkesgrupper ägnarsom
omfattas begräns-verksamhet endastverksamhet och i denna avsom

i kvacksalverilagen.ningarna
få omfattasframför önskemålSkrivelserna innehåller allt attom av
fall innehållerflertaletbehörighets- eller legitimationsregler. Igällande

olikaverksamhet iredogörelser för yrkesgruppernasde också
behandlingsmetoder,arbetsuppgifter,såsom utbildning,avseenden

internationella förhållandenantalet yrkesutövare, m.m.
från flerakommittén mottagit skrivelserdessa skrivelser harUtöver

har tilllegitimerade. Dessa yrkesgrupperyrkesgrupper ärsom
verksamheten.framfört olika önskemål angående denkommittén egna

träffatsärskilda s.k. hearingarKommittén har också vid flera ett
också be-Vid dessa har yrkesgruppernaflertal yrkesgrupper. möten

önskemål.redovisat sinaskrivit sin verksamhet och
skrivelser från andramottagit antalKommittén har stortett

organisationer stöd förmedsjukhus och klinikeryrkesgrupper, samt
legitimering vissa yrkesgrupper.av

ochframställningarredovisar kommittén kortfattatdetta avsnittI
hearingaroch vidingivna skrivelserönskemål såsom de framkommit i

ocksåutsträckningvissfrån huvuddelen yrkesgrupperna. I angesav
verksamhetutbildning, vilkenhar förvad respektive yrkesgrupp

inomverksammasig åt, mångayrkesgruppen hur ärägnar om-som
respektive yrkesgrupp.anknytning tillandra frågor medrådet samt

skrivelser.uppgifter främst från yrkesgruppernasDessa är tagna egna
uppgifterna. Ikontrolleratså långt det varit möjligtKommittén har



156 Redovisning... SOU 1996:138

vissa fall kan sådana kontroller svåra gällerDetgöra.att t.ex.vara
redovisning antalet yrkesutövare, omfattningen olika yrkes-av av

verksamhet och liknande frågor. I sådana fall ha kommitténgruppers
varifrån uppgiften tagits. Generellt dpck kommittén deangett attanser

väldokumenteradeuppgifter lämnats och rimliga.som synes
vill särskilt understrykaKommittén redovisningen försökäratt ett

sammanfattning yrkesgruppernas emellanåttill mycket omfattandeav
skrivelser. Vissa yrkesgrupper har kommittén redovisat i särskilda
avsnitt i betänkandet. Vilka dessa framgår innehållsförteckningenär av
till betänkandet.

Kommittén har härutöver tagit skrivelser fråndel enskildaav
inom flera yrkesgrupper tagit särskilda frågoryrkesutövare som upp

eller Kommittén har inte det möjligt besvara varjeproblem. ansett att
får i stället besvarade vårtenskild skrivelse. Dessa anses genom

betänkande.
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avsnittsker i dettade olika yrkesgruppernaRedovisningen av
sidor.följande

158medicinkinesiskenligt traditionellAkupunktörer . . . . . ..
161Ansiktsprotetiker . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .
161Arbetsterapeuter . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. 168Audionomer . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 169laboratorieassistenteranalytikerBiomedicinska

. . . . . .. . .
172Cytologassistenter . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .
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190Optiker . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . 191Ortopedingenjörer/tekniker . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . 193Osteopater . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . 193Perfusionister .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. 194psykoterapeuterochPsykologer .. . . . . . .. . . . .. . . . . .
195Sjukhusfysiker . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . 195specialutbildningmedSjuksköterskor m.m. . . . . . . . .. . . .
195Socionomer/Sjukhuskuratorer . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . 198Transaktionsanalytiker . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . 200vårdi psykiatriskUndersköterskor/Skötare

. . . .. . . . . .. .
Övrigt/Kommittén 202KAMAlternativ Medicinför .. . . . .. .
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5.2 Redovisning olika yrkesgrupperav m.m.

Akupunktörer enligt traditionell kinesisk medicin

Framställningar m. m.

Svenska föreningen för traditionell kinesisk medicin SFTKM har i
skrivelser lämnat information traditionell kinesisk medicin särskiltom
med inriktning akupunktur.

Föreningen SFTKM akupunktörer bygger sittrepresenterar som
arbete traditionell kinesisk medicin TKM. SFTKM kritiserar i
skrivelse den negativa hållning finns i Sverige till terapeutersom
utbildade i TKM de har den längsta akupunkturutbildningentrots att

alla verksamma akupunktörer. Föreningen understryker ocksåav att
TKM och akupunktur enligt TKM inte specialitet inomär en
västerländsk medicin yrke bygger på helaär den kunskaputan ett som

TKM och många årutgör lära sig. SFTKMtar attsom som attanser
den skall akupunktur skall hautöva utbildning inom TKMsom en som
omfattar det minimiantal timmar föreningen kräver sinaav som av
medlemmar.

Vid hearing har föreningen framhållit vill omfattasgärnaatt man av
nuvarande legitimationsregler också för andraär öppenattmen man
former regleringar, licensiering/registrering medt.ex.av genom en
skyddad yrkestitel. Om TKM-akupunktörer skall omfattas Social-av
styrelsens tillsyn och HSAN:s verksamhet bör det finnas särskilda
TKM-rådgivare i nämnden eller bildas komplementärmedicinsken
ansvarsnämnd.

Arbetsuppgifter Behandlingsmetod-

TKM den äldsta medicinska läran iär Kina och har praktiserats och
utvecklats i år.4000över Den har fullständigt teorisystemett eget
med diagnostik- och behandlingsmetoder. Akupunktur äregna en av

Örtmedicin,behandlingsmetoderna. tuina massage och Qigong
rörelse- och meditiationsövningar ytterligare exempel.är

Generellt kan akupunktur flera årsäga gammaläratt tusenman en
kinesisk teknologi och teoribildning går påut att attsom man genom
sticka nålar och manipulera dessa i bestämda punkter i huden kan
förebygga eller bota olika sjukdomstillstånd. skickligEn akupunktör

med vägledningär den sjukes och helhetsbild kansymptomen som av
ställa korrekt TKM-akupunkturdiagnos och har kunskap vilkenen om
eller vilka punkter och stimuleringsteknik skall användas.som

Akupunktur de behandlingsformernaär inomstörsta TKMen av
och bygger på TKM:s holistiska helhetslära, där den fysiskasynsätt
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har unikthelhetkänslorna och psyketkroppen, utgör ettsomen
samband ochvikt vid dessamiljön. Man läggersamband med stor

intebehandling. Man delardiagnostisering ochvidfaktorer upp
enstakabehandlar inteoch själ ochmänniskan i kropp symtomman

specifikakupunkturpunkt harVarjedisharmonimönster.utan en egen
funktion.

Utbildning

1989 medicinsk18SFKTM har sedan denMedlemmarna i ut-mars en
deni Kina ochofficiella utbildningarnadebildning motsvararsom

lärarledd500 timmarvilket innebär minstinternationella normen,
sökande tillsjälvstudier.tid Deoch resterandeundervisning som

västerländsk medicin,iutbildningskall ha adekvatutbildningen
införskaffat sig dehögskoleutbildning eller haantingen i form av

SFTKM.skola godkändnågon privatkunskapernateoretiska av
utbildningsplanpåenligt exempelhari SFTKMMedlemmar ett som

80utbildningmedicinskkommitténingivits till motsvararsomen
högskolepoäng.

internatio-denuppfylleri Sverigeflera TKM-skolorfinnsDet som
hälsomi-Kinesiskadetmed WHO har harsamarbetenella Inormen.

akupunkturträningscenterinternationellanisteriet etablerat tre
Sverige skickarTKM-skolorna iuniversitet ditochforskningsinstitut

praktik.elever på klinisk
Alternativa terapierbetänkandeAlternativmedicinkommitténsEnligt

existerandedeSOU 1989:62 störrekartläggningSverige äri en-
Sverige följande.för akupunktur iskolorna

medicin ikinesisktraditionellskola förSkandinaviskNei Jing --
Stockholm

StockholmSIAM iAlternativ MedicinInstitutet förSvenska-
i MalmöAkupunkturskolanSvenska-

Högskolan i VaxholmNaturmedicinska-

Yrkesutövare m.m.

TKM-aku-välutbildadehundratalsSverigefinns iEnligt SFTKM
det1995septembervid hearing iSFTKM harpunktörer. attuppgett

idetmedlemmar ochpassivaaktiva och 9finns 93föreningen atti
Enligt Alterna-TKM-akupunktörer.cirka 160förbund finnsandra

akupunkturförbund.1989 femSverige årtivmedicinkommitten fanns i
kommittén 180.enligtmedlemstaletsammanlagdaDet var

förKommitténtillanslutnaakupunkturförbundflesta ärDe
förintresseorganisationMedicin KAMAlternativ är ensom

skolor, leverantörerföreningar,yrkesförbund ochalternativmedicinska



160 Redovisning... SOU 1996:138

och patientorganisationer. Akupunkturförbunden har också bildat en
övergripande organisation, Swedish Federation of Acupunctureegen

Societies SFAS.
År 1992 gick SFTKM, Naprapatförbundet och Chiropraktorför-

bundet förKAM själva lättare framhäva sin yrkeskårs kunskaperattur
Årblandas ihop med andra alternativmedicinskautan att terapiforrner.

1994 gick SFTKM SFAS. För finnsnärvarande endast aku-ur ett
punkturförbund med i SFASär sedan två förbund gåttsom samman.

Internationella förhållanden

Enligt uppgift från SFTKM finns i Frankrike och Australiennumer
akupunkturutbildning universitet helt bygger pi TKM. I USAsom
har TKM-forskningsklinik och i England det istartat dagärman en
möjligt för TKM-akupunktörer arbeta inom The National Healthatt
Service antingen sjukhus, vårdcentraler eller privata läkarmottag-
ningar.

Övrigt

Akupunktur i smärtlindrande syfte används i Sverige sedan tiotalett
år i viss utsträckning inom hälso- och sjukvården jfr Socialstyrelsens
kungörelse SOSFS 1984:33 med föreskrifter och allmänna råd om
akupunkturbehandling inom hälso- och sjukvården tandvården,samt
upphävd SOSFS 1993: 18, och med meddelande variersatt ettgenom

vad gäller behandling med akupunktur inom hälso-att ochanges
sjukvården krav skall ställas sådan behandlingsamma som annan
behandling inom sjukvården. Teorierna kring denna metod utgår från
sedvanlig diagnostik inom den konventionella sjukvården och kan
betecknas symtombeha.ndling. Denna behandling räknas såledessom
inte alternativmedicinsk metod.som en

Rättsliga regleringar

För akupunktörer gäller bestämmelserna i kvacksalverilagen, under
förutsättning yrkesutövaren inte legitimerad eller i övrigt hälso-äratt

. och sjukvårdspersonal enligt bestämmelserna i behörighetslagen och
A i den egenskap akupunktur.utövar
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Ansiktsprotetiker

Framställningar m.m.

Skrivelse har inkommit från Sveriges Sjukhustandtekniker Förening
SSTF yrkesinriktad intresseförening för sjukhustandtekni-ärsom en

specialinriktningker med käk- och ansiktsrehabilitering. Föreningen
har 1995 bytt till Skandinavisk förening för Käk- och Ansikts-namn
rehabilitering. Föreningen bildades 1967 och förhar närvarande 40
medlemmar. Cirka 10 dessa arbetar med ansiktsprotetik förochav
dessa har Föreningen begärt legitimation.

Arbetsuppgifter och utbildning

Ansiktsprotetikers arbete består protetisk rehabilitering patienterav av
olika ansiktsdefekter,med medfödda eller förvärvade olycksfallgenom

eller sjukdom.
Ansiktsprotetiker tandtekniker med vidareutbildning praktisk ochär

långteoretisk klinisk erfarenhet vid käkkirurgisk klinik ellersamt
motsvarande inrättning och arbetar självständigt med patienteregna

legitimeradeuppdrag läkare med specialistkompetens.av

Arbetsterapeuter

Framställningar

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter i skrivelserFSA har och vid
framställt önskemålhearing legitimering arbetsterapeuterna.om av

Enligt förbundets mening har arbetsterapeuternas kunskaper i dag en
nivå och kvalitet kan utfärda särskild behörighet ochgör att statensom

arbetsterapeuterna skall regleras andra behand-sättatt samma som
lingsgrupper i vården såsom läkare, m.fl.psykologer

flertal skrivelser från tillEtt har överlämnats under hand Förbundet
kommittén angående arbetsterapeuternas verksamhet. Kommittén har

haft tillgångockså till material tidigare insänts till Socialde-som
partementet.

tidigare utredningarVissa

frågan särskildaSocialstyrelsen har regeringens uppdrag utrett om
behörighetsföreskrifter tillför arbetsterapeuter. Bakgrunden detta
uppdrag främst Socialutskottets betänkande l989/90:SoU11 därvar

offentliga ochutskottet anförde flera de inom den hälso-att av
fortfarande densjukvården anställda arbetsterapeuterna saknar
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utbildning Socialstyrelsen rekommenderar i allmänna råd SOSFSsom
1987:24 Kompetenskrav för arbetsterapeuttjänster inom denom

hälso- sjukvården.landstingskommunala och
skrivelse daterad januari har Socialstyrelsen bedömtI 2 1991en

behörighetsföreskrifter för arbetsterapeuter.behovet särskildaav
primärkommunerna ochSocialstyrelsen konstaterade landstingen,att

privata vårdgivare självständigt bestämmer det i verksamhetom en
falletfinns arbetsterapeutiska insatser och så anställerbehov när ärav

sådan arbetsterapeutisk kompetens rekommenderaspersonal med som
råden. Socialstyrelsens slutsats följande.i de allmänna var

begränsadeMed hänsyn till det antalet arbetsterapeuter ärsom
motsvarande bör be-verksamma fria yrkesutövare ellersom

legitimation alltjämt införas för arbets-stämmelser inteom
hänvisning till framkommit vid uppfölj-Med vadterapeuter. som

finner vid förnyatningen de allmänna råden socialstyrelsen ettav
för den enskilde kräverställningstagande inte heller skyddetatt

för arbetsterapeuter.särskilda behörighetsföreskrifter införsatt
remiss.sände Socialstyrelsens utedning påRegeringen ut

hemställde Förbundet Sverigesremissvar daterad 14 februari 1991I
införas förbehörighetsföreskrifter skyndsamt börArbetsterapeuter att

fler privat verksammaoch utvecklingen alltarbetsterapeuter att mot
legitimation för arbetsterapeu-aktualiserar kravet påarbetsterapeuter

ter.
ansåg 1991 detPsykologförbund i remissvar 14Sveriges attmars

och be-fanns behörighetsföreskrifter för arbetsterapeuterbehov attav
införasför borde ilegitimation arbetsterapeuterstämmelser om

behörighetslagen.
FörvaltningstjänstemänsSocionomers, PersonalSveriges

1993 kunna uttalaRiksförbund ansåg sig i remissvar 19SSR mars
behörighetsföreskrifterinförande legitimation ochsig generellt om av

problemför pekade på dearbetsterapeuter gemensamma sommen
förbundets meningnågra yrkesgrupper och där det enligtfinns för

reglering yrkesutövningenfanns uppenbart behov fastareett avav en
behörighetsföreskrifter.legitimations- ochi form införande avav

anslöt sig i remissvar 13Svenska kommunalarbetarförbundet mars
legitimation för arbets-uppfattning1991 till Socialstyrelsens att

uppfattninginte i nuläget nödvändig, ävenärterapeuter somen
Landstingsförbundet i remissvar 21 1991.framfördes marsav

till regeringenskrivelseArbetsterapeuter har iFörbundet Sveriges
införs förbehörighetsföreskrifterhemställt1992-01-13 ånyo attom
uttalandetill kommitténFörbundet hararbetsterapeuter. översänt ett

den 1995arbetsterapiforum 17från 800 arbetsterapeuter vid ett mars
legitimation för arbetsterapeuter.med krav på
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tillskrivelse den 21 augusti 1995 har förbundet hänvisatI även
riksdagsmotioner.följande

införande behörighet och/ellerRiksdagsmotion 1992/93 angående av-
Tarschys S26022 Brittaför arbetsterapeuter, Fp Daniellegitimation

Sundin m.fl.
legitimation för arbetsterapeuter,Riksdagsmotioner 93/94 angående—

Behörighetsföreskrifter för arbets-Britta Sundin m.fl. ochS0478
S0508 Daniel Tarschys.terapeuter

legitimation för arbetsterapeuterRiksdagsmotioner 94/95 angående—
m.fl. och C 372 Sivert Carlsson.S26030 Britta Sundin

Utbildning

fram till år 1983 år 120 poäng.Arbetsterapeututbildningen trevar
år 100 medåren 1983 och 1993 utbildningen 2,5 poängMellan var

arbetsterapi i två vardera 20till vidareutbildning imöjlighet steg om
arbetsterapeututbildningen åter 120Från och med år 1993 ärpoäng.

enligtarbetsterapeututbildningen har byggtsDenpoäng. uppnya
huvudämnetförutsättningar vilket bl.a. innebärakademiska att

tidigare utbildningsplanerminst 60 Iarbetsterapi poäng.utgörnumera
vetenskaper.frân andraintegrerades arbetsterapiämnet med ärrmen

lyftes arbets-Rehabiliteringslinjens inrättandei samband medFörst
år gåttUnder de tiofram karaktärsämnet.terapi änmer somsom

vetenskap-ligt och kunskapsmassanförankratssedan dess har ämnet
kunskapsutvecklingenväsentligt påverkatökat. Forskning harhar

tillämpning.inom och dessämnet
högskoleförordningen yrkesex-uppnås enligtArbetsterapeutexamen

120kursfordringar sammanlagtefter fullgjorda poäng5 omamen nr
i kap. 9 §mål 1år. Målen de allmänna3 utöver angessom

skallstudenten hahögskolelagen är att
för kunnafärdigheter fordrassådana kunskaper ochförvärvat attsom-

självständigt arbetsterapeut,arbeta som
behand-arbetsterapeutiskaoch färdigheter iförvärvat kunskaper-

ochmellan vetenskapsambandetlingsmetoder och kunskap om
beprövad erfarenhet,

därige-förmåga till inlevelse ochochutvecklat sin självkännedom-
helhetsbildochetiskt förhållningssättmed beaktande ett avennom av

patienterrelationer medförmåga till godautvecklat sinmänniskan,
deras närståendeoch

påverkari samhälletförhållandenförvärvat kännedom somom-
ochhälsobefrärnjandeiinitiera och deltamänniskors hälsa kunnasamt

förebyggande arbete.
för enskildafrihet demål finnsdessa allmännaUtöver storen

utforma utbildningen.högskolorna självaatt
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Arbetsterapeututbildningen ingick i den de medellångaöversyn av
vårdutbildningarna dåvarande Universitets- och högskoleämbetetsom
UHÄ UHÄgjorde år 1991. i sin det framförtsrapport attuppgav
önskemål rehabiliteringslinjens båda utbildningar skulle brytasattom

den linjen och organiseras arbetsterapeut-ut gemensammaur som
sjukgymnastlinjerespektive utbildningarna skulle förlängassamt att

från 100 till 120 Utbildningsministerns motivering tillpoäng.
förlängning arbetsterapeututbildningen följande. "Godaav var
sjukgymnaster och arbetsterapeuter för såväl samhälletsparar pengar

enskilda rehabiliteringsinsatser, innebär minskatsom genom som
personligt lidande, tidigare återgång till arbetet, mindre beroende av
samhällets vård, hemtjänst Dessutom minskar utbildadem m.
sjukgymnaster och arbetsterapeuter behovet läkarinsatser. "av

Utbildningarna har sedermera förlängts till 120 och delatspoäng
i nämnda arbetsterapiutbildning yrkesexamen i5 hög-upp nyss

skoleförordningen och sjukgymnastutbildningen yrkesutbildning nr
i högskoleförordningen.32

gällerVad arbetsterapeututbildningen får examina för denna endast
högskoloravläggas de i särskild bilaga tillAsom anges en

högskoleförordningen. Enligt bilagan landstingen ihar AB, M,
T, AC, och BD län Göteborgs och Bohus vårdskoleförbundsamt
examinationsrätt med 187 utbildningsplatser för vårterminen 1995 och

för212 platser höstterminen 1995.

Arbetsuppgifter Behandlingsmetod-

Målet med arbetsterapi främja patientens möjligheter levaär att att ett
värdefullt liv i enlighet med sina önskemål och behov och iegna
förhållande till omgivningens krav. Arbetsterapeutens medel nåatt
detta mål består i arbetsterapi utveckla patientens aktivitets-att genom
förmåga eller förhindra aktivitetsförmåga förekommandenedsatt och i
fall kompensera den, så patienten klarar sin dagliga livsföring.att

Arbetsterapeutiska åtgärder miljöinriktadeskall individ- ellervara
aktiviteteroch i patientens dagliga liv.avser

Arbetsterapi skall till för patienter riskerar få eller harattvara som
fått aktivitetsförmåganedsatt och i behov stöd för självaär attsom av

förutsättningarskapa för för individen värdefullt liv.ett
Arbetsterapeuten skall utreda och bedöma behov arbetsterapi iav

förebyggande/habiliterande, behandlande och rehabiliterande syfte.
För den arbetsterapeutiska behandlingen skall arbetsterapeuten vid

individinriktad arbetsterapi utforma individuellt åtgärdsprogram därett
patienten medverkar:

Förebygga risk för nedsatt aktivitetsförmåga.
eller vidmakthållaFörbättra aktivitetsförmåga.
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aktivitetsförmåga föreligger.nedsattKompensera om
arbetsterapeuten:åtgärder skallmiljöinriktadeVid

påi skolan elleri boendet,förändringarindividens behovUtreda av
arbetsplatsen.

skolan ellerexempel i boendet,tilltill förändringarUtforma förslag
arbetsplatsen.på

självständigtarbetsplatsanpassningar,ochbostads-, skol-Genomföra
med andra.samarbeteieller

viduppgifter skall arbetsterapeutenmiljöinriktadeindivid- ochI
avanceradeteknisktsåväl enklaordineraochbehov utprova som

hjälpmedel.
utformapatientenmedskall tillsammansArbetsterapeuten ett

omfattaråtgärdsprogram/behandlingsplaneringindividuellt som
följande steg:

modellerreferensramar ochIdentifiering av
dataInsamling av

Analys dataav
och svaghetertillgångarIdentifiering av

behandlingsmetoderUtveckling av
behandlingsplanenGenomföra

effektivitetUtvärdering programmetsav

Yrkesurövare m.m.

drygtdessa1995. Avaugusti. är7.200 medlemmarungefärFSA har
1.100deltid. Knappt ärpå hel- elleryrkesverksamma6.100

föräldralediga,arbetslösa,studenter,Dessayrkesverksamma. är
medlemmarmellan antaletJämförelserutomlandsyrkesverksamma etc.

enligtSverigeiarbetsterapeuterantalet utbildadetotalaoch deti FSA
ochorganisationsgradenhar visatutbildningsregisterSCB:s att

95%.i förbundetrepresentativiteten är ca
inom22% anställdaarbetsterapeuternayrkesverksamma ärAv de

kommunal15% inomprimärvård,18% inomsjukvård,somatisk
7%omsorgsverksamhet,11% inomoch handikappomsorg,äldre-

4% inombarnhabilitering,5%öppenvård, inompsykiatriskinom
14%Resteranderegionsjukvård.4%slutenvård och inompsykiatrisk

friaochvårdgivareprivataområden:olikafleraarbetar inom som
påArbetsmarknadsverket,kriminalvård, iinomyrkesutövare,

undervisning påmedsyncentralerochhjälpmedelscentraler samt
frånlöneenkätFSA:suppgifter byggerOvanståendehögskolan.

%.90svarsfrekvenshadeaugusti 1994. Denna en
sektor.offentligalltså inomarbetararbetsterapeuterflestaDe
sker isjukvårdochhälso-svenskproduktionenHuvuddelen avav

63%medförregi. Detprimärkommunallandstings- eller att av
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arbetsterapeuterna arbetar i landsting och 30% i primärkommuner. I
statlig tjänst återfinns 2%. De arbetsterapeuter arbetar inomsom
enskild sektor, hos privata vårdgivare och fria yrkesutövare utgörsom
5%.

Eftersom lagen allmän försäkring AFL bara reglerar ersättningom
till läkare och sjukgymnaster har andra inom hälso- ochgrupper
sjukvården på i detstött oöverstigliganärmaste hinder försöktnär man

etablera alternativa produktionsformer i vården. Hos arbets-att
finns både kunskap och intresse för privatterapeuter att starta

verksamhet, nämnda bestämmelse försvårar detta för-men ovan
nyelsearbete. Problemet har tagits i flera riksdagsmotioner utanupp

få lösning. Ett problem, lagt hinder i för privatatt vägenannaten som
etablering, och medför skillnader mellan olika yrkesgrupperssom
förutsättningar driva verksamhet, skillnaderna iäratt mervär-egen
desskatt vårdinsatser för olika behandlingsgrupper. Här finns en
orättvisa ytterligare försvårar den icke legitimerade yrkesgruppenssom
möjlighet etablera alternativa vårdformer.att

Rättsliga regleringar m.m.

Arbetsterapeuter inte legitimeradeär yrkesutövare och omfattas således
inte behörighetslagen. Däremot de hälso- och sjukvårdsperso-utgörav
nal enligt 1 § första stycket 6 i åliggandelagen. omfattas såledesDe av
såväl åliggandelagens disciplinpåföljdslagens bestämmelser denärsom
vidtar åtgärder för förebygga, utreda eller behandla medicinskaatt
besvär både inom den offentliga och den privata sektorn.

Enligt 24 § HSL kan arbetsterapeut inom verksamhetsområdeetten
i huvudsak omfattar rehabilitering fullgöra de uppgiftersom som

åligger s.k. medicinsk ansvarig sjuksköterska MAS. I det arbeteten
ingår bl.a. för beslut delegera för vårdupp-att att attsvara om ansvar
gifter förenliga med säkerheten förär patienterna s.k.görasamt att
Lex Maria-anmälan.

Socialstyrelsen har utfärdat särskilda föreskrifter för tillämpning av
den tidigare gällande tillsynslagen 1980: l på arbetsterapeuter1
SOSFS 1987:23 enligt vilken tillsynslagen skall omfatta alla arbets-

i sådan yrkesutövning, åtgärder för före-terapeuter attsom avser
bygga, utreda och behandla sjukdomar, skador, handikapp och andra
medicinska besvär.

Socialstyrelsen har givit allmänna råd SOSFS 1987:24även ut om
kompetenskrav för arbetsterapeuttjänster.

Arbetsterapeuten har skyldighet föra patientjournal omfattaratt som
datainsamling, problemformulering, mål med behandlingen, vidtagna
åtgärder och uppnådda resultat.
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utfärdaskyldighetförfattningsgrundadhar attArbetsterapeuten

intyg.
systematisktfortlöpandebedrivaskyldighetharArbetsterapeuten att

kvalitetssäkringsarbete.dokumenteratoch
framgåryrkesutövning äveni sinåliggandenArbetsterapeutens av

kodetiska ärarbetsterapeutens ettbefattningsbeskrivning samt som
yrkesutövning.vidaktuellatill de lagar ärkomplement som

förhållandenInternationella

Sverige,exklusiveNorden,hela samtireglerat yrkeArbetsterapeut är
Committee ofChartkälla:Europailänder7 västraytterligarei -

dessaFleraCommunity.in the EuropeanTherapistsOccupational av
arbetsterapeuter,svenskaarbetsmarknad förviktigländer utgör en

Schweiz.ochNederländernaDanmark,England,exempelvis Norge,
legitimation finnsregistrering ellernågonharinteländerBland som

landet,inomarbetsterapeututbildningargodkändasaknarnågra som
nationellavsaknadenförklarardelvisvilketItalien,exempelvis av

ländermångairegleratarbetsterapeutyrketDessutom ärreglering.
utanför Europa.

godkändaallaSverigei ärArbetsterapeututbildningarna av
TherapistsOccupationalofFederationWorldvärldsorganisationen

jämförtrelativtSverigei är stortarbetsterapeuterantaletochWFOT
enligt dettjänstgöringtvâ årspåKravetländer i Europa.mångamed

kompetensbevis kanerhållandefördirektivetgenerellaförsta av
arbeta.föri Europaåker attarbetsterapeutersvenska utdrabba som

godkändainteföre detta ärfrån öststaterArbetsterapeututbildningar
världsorganisationenminimistandarddenuppfyller inteochWFOTav

förefrånTysklandiutbildningarfleragällerfastställt. Detsamma
ochrörlighetinternationell öppnaökadMedVästtyskland.detta

utbildningarfullgodaicke attdessamedkommergränser personer
skulleprincipielltocharbetsmarknadensvenskadensigetablera

Sverige.iarbetsterapeuteranställaskunnadessa som
frånöverenskommelsennordiskadenomfattasArbetsterapeuter av

inomverksamhetföryrkesgruppervissagodkännande1981 avom
övrigai deregleratArbetsterapeutyrket ärsjukvården.ochhälso-

legitima-sinerhållerarbetsterapeutersvenskaochländernanordiska
land.nordisktivid arbetetion/behörighet annat
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Audionomer tidigare hörselvårdsassistenter

Framställningar

Till kommittén har inlämnats två skrivelser från Sveriges kommunal-
tjänstemannaförbund SKTF ställda till sjukvårdsministern och
Socialdepartementet där SKTF framställt önskemål yrkeslegitima-om
tion för hörselvårdsassistenter. SKTF skriver följande.

I takt med den ökade privatiseringen sjuk- och hälsovårds-av
tjänster ställs krav yrkeslegitimation för olika yrkesgrupper.
Motiveringen för detta i första handär patientsä-att garantera
kerheten. Hörselvårdsassistenterna utför självständigt ochett
kvalificerat arbete vilket medför yrkeskåren innehar unikatt en
kompetens. Någon direkt arbetsledning saknas ofta. Just yrkets
självständighet understryker vikten legitimation. Dettaav en egen
skulle befästa den verklighet redan existerar.som

I den skrivelsen konstaterar SKTF hörselvårdsassistent-senare att
föreningen, yrkesförening för hörselvårdsassistenter, beslutaten att
verka för titelbyte från hörselvårdsassistenterett till audionomer och

SKTF stöder detta krav.att
Svenska Audionomföreningen och SKTF har deltagit i en av

kommitténs hearingar vid vilken önskemål legitimation förom
audionomer framfördes.

Kommitten diskuterar audionomernas verksamhet i avsnitt J 0.3.1
.

Arbetsuppgifter Behandlingsmetod-

Audionomer arbetar självständigt med diagnostisering hörselskadorav
och rehabilitering med hörselnedsättning. I arbetsupp-av personer
gifterna ingår förebygga hörselskador uppkommer.att I rehabilite-att
ringen ingår bl.a. information, utprovning och utvärdering av
hörseltekniska hjälpmedel.

Utbildning

Audionomutbildningen tidigare hörselvårdslinjen tillhör de ut-
bildningar högskolenivå saknar central reglering. Den erbjudssom
för närvarande treårig högskoleutbildning. Utbildning finns isom en

Örebro.Göteborg, Lund, Stockholm och Iprogrammet för audionom-
utbildningen vid Hälsohögskolan i Stockholm audionomensattanges
arbete bygger integrerad ärrmesförankring i beteendevetenskap,en
teknik och medicin. Arbetet syftar till utifrån individens behov ochatt
förutsättningar optimera förhållandet mellan hörsel, hörselteknik och
kommunikation. Förutom hörselprofylax arbetar audionomen i
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huvudsak med utredning hörseln hörselmätningar ochav genom
intervju med habilitering/rehabilitering hörselskadade därsamt av

behovsutredning, älpmedelsutprovning och utvärderingmoment som
ingår. Audionomen har betydande pedagogisk roll och bedriveren

såvälundervisning individuellt isom grupp.
Audionomprogrammet vid Hälsohögskolan i Stockholm består 22av

delkurser 10 i huvudärrmet audionomi och 6 i biänmenavarav
naturvetenskap respektive beteendevetenskap.

Yrkesutövare m.m.

Enligt landstingsförbundets statistik för år fanns då1991 570 lands-
tingsanställda hörselvårdsassistenter 16 audiometriser.varav

fanns hörselpedagoger hörselvårdskonsulenter.Härutöver 71 och 34
Enligt Svenska audionomföreningen fanns år 1995 uppskattningsvis

färdigutbildade audionomer i Sverige. Föreningen 626cirka 700 har
medlemmar inkluderat studerande år 1995.

Rättsliga regleringar

Audionomer hälso- och sjukvårdspersonal enligt § första stycket1är
åliggandelagen omfattas utsträckning där2 och 3 i och i den som

såväl disciplinpâföljdslagen.denna laganges av av som

Biomedicinska analytiker laboratorieassistenter

Framställningar

Vårdförbundet SHSTF och Institutet för biomedicinsk laboratorieve-
tenskap IBL har i skrivelser och vid hearing med kommitténen

biomedicinska analytiker.framställt önskemål legitimeringom av
har önskemål yrkesexarnen framförts medDessutom samt,om en

anledning Medanalysfallet, biomedicinska analytikers yrkesverk-attav
fårsamhet regleras och Socialstyrelsen under alla förhållandenatt

tillsyn verksamheten vid alla privata laboratorier.över
inte längre såhar också laboratoriemedicinenMan poängterat att

iuteslutande bedrivs i offentlig regi den bedrivsattgott utansom nu
bolag.olika driftsformer, både i privat regi och kommunala Dettasom

inomtill allt fler biomedicinska analytiker anställdahar lett äratt
laboratorieverksamhet själva bedriver sådan verksamhet.privat eller

haft tillgång till del äldre skrivelser ochKommittén har även en
Vårdförbundet SHSTF in till Socialdeparte-material bl.a. gettsom

mentet.
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Kommittén diskuterar de biomedicinska analytikernas verksamhet
i avsnitt 10.3.2.

Arbetsuppgifter

Biomedicinska analytiker utför kvalificerat laboratoriearbete huvud-
sakligen medicinskainom det området och medverkar därigenom till

diagnos kan ställas och terapi in. Biomedicinska analytikersättasatt
för det tekniska utförandet och undersökningaranalyseransvarar av

för rutinmässigaden driften de vanligastesamt typernaav av
analysinstrument. Biomedicinska analytiker för patienten vidansvarar
bl.a. fysiologiska undersökningar för humanmaterial olikaoch slagav
såsom kroppsvätskor och arbetsuppgifterna ingårvävnadsmaterial. I
bearbetning, redovisning, bedömning preliminäroch utvärdering av

Ävenoch undersökningsresultat. djurförsök kan ingå. I analys-mät-
kedjan biomedicinska för analyseras,analytiker rättattansvarar prov

undersökningen tillförlit-analysen och sker på korrekt medsättatt ett
liga och bedömer några laboratorie-metoder rimlighet. Inomsvarets

biomedicinska fördiscipliner analytiker också analyssvaret.ansvarar
Biomedicinska analytiker verksamma vid sjukhuslaboratorier,är
vetenskapliga laboratorier, inom medicinska institutioner, miljö- och
hälsoskyddsnämnder, läkemedelsindustrier Biomedicinskam.m.

också och utvecklings-analytiker deltar i biomedicinskt forsknings-
arbete.

Såväl Vårdförbundet SHSTF har i skrivelserIBL ettsom
utförligare beskrivit de biomedicinskahär redovisassätt än som

arbetsuppgifteranalytikernas och utbildning.

Utbildning

Årutbildning. 1982Utbildningen teknisk/naturvetenskapligär en
ändrades år 1985inrättades medicinsk servicelinje. Beteckningenen

1993till laboratoriesassistentlinjen och omfattade 90 Genompoäng.
utbildningårs högskolereform erbjuds för närvarande 3-årig 120en

förvärvaSyftet med utbildningen studerande skulledepoäng. attvar
självständigt kunnade kunskaper och färdigheter fordrades för attsom

laboratorierbiomedicinska analytiker inom skilda slagarbeta avsom
de studerande tillUtbildningen skulle också stimulerai samhället.

inom karaktärsänmeti kontinuerlig kunskapsutvecklingmedverkan en
biomedicinsk laboratorievetenskap.

finnsidag vid vårdhögskolorna. DetUtbildningen 13 numerges av
Vanligastbenämningar.utbildningsprogram med tiotal olikaettsexton

laboratorievetenskap. Andra beteck-benämningen biomedicinskär
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medicinsk laboratorievetenskapklinisk diagnostisk fysiologi,ningar är
och miljömedicinsk laboratorievetenskap.

till grund för utbildningen ochhuvudsakligen liggerDe ämnen som
laboratoriemetodik, naturvetenskap ochyrkesverksamheten medicin,är

laboratorievetenskap.Huvudämnet biomedicinskteknik. är
högskoleförordningen och leder såledesUtbildningen inte iupptas

till någon yrkesexamen.inte
utbildningspolitiska programserie,Litteratur, SHSTF:säven omse

efter juli 1993 Laborato-analytiker Högskoleutbildningbiomedicinska
november 1994 i vilken fråganrieassistentutbildningen uppföljning,En

framtidutbildning, yrkesroll ochbiomedicinska analytikernasom
tillbl.a. utbildningen lederingående. skriften föreslåsdiskuteras I att

benånming påenhetligoch tillämparyrkesexamen att enmanen
utbildningen.

Yrkesutövare m.m.

cirkatill cirka 12.000uppgår totaltAntalet yrkesverksamma varav
sjukvården. SHSTFochdirekta hälso-9.000 arbetar inom den

analytiker/laboratorieassistenter.biomedicinskaorganiserar 11.272
analytiker/-biomedicinskafinns år 1995 cirka 12 500Enligt IBL

cirka 500institutet 10laboratorieassistenter. Härav representerar
medlemmar.

förhållandenInternationella

för biomedicinskautbildningflesta länder treårigEU har deInom en
sinländerna hänförMajoritetenmed generell inriktning.analytiker av

treåriginnebär de harförsta direktivet vilketutbildning till det att en
yrkethar också regleratländernaeftergymnasial utbildning. Flera av

godkännande.offentligtellernågon form auktorisation annatgenom av
utbildningarländernaseuropeiskautförligare genomgång deEn av

Medical LaboratoryInternational Directoryfinns i bokenm.m.
Internationalutgiven’94,Education: CountriesScience European av

Technologists.Association of Medical Laboratory

Rättsliga regleringar m.m.

sjukvårdspersonal i denhålso- ochBiomedicinska analytiker är ut-
stycket 2 ochförstai 1 §omfattas bestämmelsernasträckning de av

disciplinpåföljdsla-desådant fall omfattasåliggandelagen. I även3 av
kvacksalverilagen.omfattaseventuelltfall kan deI annat avgen.
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Genom införandet lagen 1996:794 tillsyn hälso- ochöverav om
sjukvården ställs privata laboratoriersäven verksamhet under
Socialstyrelsens tillsyn se l995/96:l76.prop.

Kompetenskraven för tjänstgöring laboratorieassistentsom
finns angivna i Socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 1987:30.

Särskilda för kvalitetssäkring inom laboratorieverksam-program
heten har utarbetats inom SEQLA Svensk Kvalitetssäkringextern
inom Laboratoriemedicinen Landstingsför-ägs gemensamtsom av
bundet, Svenska Läkaresällskapet och IBL.

Cytologassistenter

Framställningar

Riksföreningen för klinisk cytologi har i skrivelser framställt önskemål
legitimation cytologassistenter och därvid anfört bl.a. följande.om av

Cytologassistenter icke legitimerad yrkeskår inom Hälso-är en
och sjukvården, såväl offentlig privat, självständigtsom som
bedömer patient har någon form eller ej,om en av cancer
alternativt behöver behandling eller Cytologisk diagnostik sker
inte efter mall, sker helt efter den kunskap och detutanen
omdöme den enskilda bedömer besitter.ettsom person som prov
Detta gäller såväl för cytologassistenter cytologläkare.som
Cytologassistenten har många gånger diagnostiskasamma ansvar

läkaren.som
ytterligareFör belysa cytologassistenternas arbetsuppgifter ochatt

diagnostiska har riksföreningen bifogat exempel på befattnings-ansvar
beskrivningar, funktions- och utbildningsbeskrivningar cytologas-samt
sistenternas deras yrkesfunktion.avnämares syn

Till kommittén har från Socialdepartementet överlämnats en
skrivelse från Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap IBL
där problemen med utbildning cytologassistenter behovetsamtav av
legitimation för dem biomedicinskaoch analytiker behandlas.

Arbetsuppgifter behandlingsmetod-

Cytologassistentens huvuduppgift enligt riksföreningen iär att
mikroskop upptäcka cancerceller eller andra cancerförändringar i
cellprover från olika Cytologassistenten för ochorgan. ansvarar
besvarar självständigt all exfoliativ cytologi görmerparten samtav en
bedömning aspirationscytologiska Vidare ingår över-ettav prov.
gripande för preparering alla Cytologassistentenansvar av prover.
medverkar omvårdnadi patienten vid aspirationscytologiskaav
undersökningar.
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Utbildning

laboratorieassistentutbildning på hög-Cytologassistenten har en
specialistutbildingpåbyggd medskolenivå 3 år 120 poäng en

laboratorieassistentutbild-cytologi. Angåendei klinisk24 poäng
cytologut-Kommittén diskuteraranalytiker.biomedicinskaningen, se

i avsnitt 6.4.2.bildningen

Yrkesutövare m.m.

cytologas-fanns 292december 1994statistik förSHSTF:sEnligt
kliniskRiksföreningen föruppskattning frånEnligtsistenter. en

år 1995. Före-i Sverigecirka 300 yrkesutövarecytologi fanns det
april 1995.i272 medlemmarningen hade

regleringarRättsliga

omfattningi densjukvårdspersonalhälso- ochCytologassistenter är
omfattasåliggandelagen. Deoch 3 iförsta stycket 2i §1angessom

disciplinpåföljdslagen.då även av

Dietister

Framställningar

10.3.3.i avsnittverksamhetdietisternasKommittén diskuterar även
RiksförbundDietisternasiAgrifackorganiseras inomDietisterna

dietister-de verksammacirka 95DRF procentrepresenterar avsom
kommitténhearing medoch vidi skrivelserAgrifack har enna.

tidigarearbetsuppgifterutbildning,redovisat dietisternasutförligt samt
kommitténlegitimation. Förerhållaförfrån deras sidaaktiviteter att
frånriksdagsmotionerflertaltillgängligtfunnitsocksåhar ett senare

1991/92:SoU51989/90:SoU11,betänkandensocialutskottetsår samt
ellerlegitimationfrågandär bl.a.1992/93:SoU1och annanom

behandlats.för dietisterbehörighet
Agifack begärtharskrivelsernaingivnatill de atthänvisningMed

skälbehörighet. Sommotsvarandeellerlegitimationerhållerdietister
bl.a.pekarbegäranför denna attman

enda yrkesgruppdenochsjälvständigtmycket ärarbetardietisten-
inriktning,medicinskmedutbildningnäringsterapeutiskmed

syfte vidförebyggandeoch/ellerbehandlandekonsulteras idietisten-
Nutritionnäringsfysiologi.diagnos/nutritionsproblemolika

direkt,ellerfrån läkareremissefterKonsultering sker
patienten,medomedelbar kontaktinnebärarbetet-
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dietisten har behandlingsansvar och kostbehandlingeneget ges som-
del eller enda behandling. Atgärder dokumenteras, följs ochen av upp

utvärderas dietisten.av

Arbetsuppgifter behandlingsmetod-

Enligt Agrifack konsulteras dietisten i behandlande och/eller före-
byggande syfte vid olika diagnoser/nutritionsproblem. Konsultering
sker efter remiss från läkare eller direkt. Dietisten skall teoretiskt sett

för den kostbehandling läkare ordinerar, i praktikensvara som men
får dietisten det då det hon eller hanstörsta har deäransvaret som
speciella yrkeskunskaper ingen yrkesgrupp besitter.som annan
Kostbehandling kan erbjudas vid flertal sjukdomar. I dietist-ett
verksamheten ingår förebyggande verksamhet, deltagande i olikaäven
hälsoprojekt undervisning för patienter, anhöriga, allmänhet ochsamt
olika yrkesgrupper.

Utbildning

ÅrSedan år 1978 funnitshar det särskild dietistexamen. 1987en
inrättades linjen Kostekonomi och Kostterapi där kostekonomer och
dietister samläste två terminer. I samband med högskolereformen år
1993 avskaffades själva dietistexamen utbildningen finns kvar.men
Högskoleutbildning finns i dag på universitet Göteborgfil.kandtre -
i dietik, Umeå kandidatexamen med kostterapeutisk inriktning och

fil.kandUppsala dietist. Utbildningen treårig 120 poäng. Iärsom
grundutbildningen ingår främst näringslära, livsmedelskunskap, kost-
sociologi, fysiologi, sjukdoms- och hälsolära, dietik psykologisamt
och pedagogik. Möjlighet till vidareutbildning magisterexamen är
under utveckling.

Yrkesutövare m.m.

Enligt uppgift från Agrifack finns dietisterdet idag cirka 550 i Sverige
498 anslutna till Dietisternas Riksförbund DRF/Agrifack ochärvarav

högst 40 till Svensk Dietistförening. landet finns det totaltI 350
dietisttjänster och cirka 200 dessa finns sjukhus medan knapptav
100 finns inom primärvården. har därut-överKommunerna 10
anställda dietister medan cirka 10 knutna till utbildningsinstitutio-är

Övriga aktiva yrkesutövare privatanställda eller harärnerna. egna
företag.
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förhållandeninternationellaVissa

auktoriseradregistrerad ellerlegitimerad,uppgift dietistenEnligt är
Storbritan-Schweiz ochNederländerna,Island,Danmark, Grekland,i

och inäringsterapeut Norgei FinlandnanmskyddadTitelnnien. är
Australien,finns idietisterLegitimerade ävennäringsfysiolog.

Zeeland och USA.Kanada, Nya

Rättsliga regleringar

utsträckning desjukvårdspersonal i denhälso- ochDietister är
omfattas iochåliggandelageneller 3första stycket 2omfattas §1av
jfr.disciplinpåföljdslagenlag ochyrkesutövning dennasådan prop.av

1993/94:149 58.s.

Farmaceuter

Framställningar m.m.

riksdagsledamotenutredareLäkemedelsförsörjningsutredningen
kompe-Läkemedel ochdelbetänkandei sittföreslogMargit Gennser

tillMotiveringenför farmaceuter.legitimation1993:106SOUtens
detalj-liberaliseringförslag angåendeutredarensfrämstdetta avenvar

apotekenförslagetreceptfria läkemedel göramedhandeln attsamt mer
angåendeanför utredarenkommittétill värsjälvständiga. l brev

dvs.samtliga farmaceuterför farmaceuterlegitimationbehovet attav
verksam-receptarier, kanfarmacie kandidater ochapotekare, vara

videgenvårdsapotek och harapotek ochhetsansvariga på receptex-
läkeme-expeditionenskildför varjepersonligtpedition ett avansvar

samhället harinstrumentlegitimeringutredarenEnligtdel. är ett som
yrkesutövare.nivå för vissagodtagbaramarkera lägstaför att

skydd för konsumenternasamtidigtLegitimeringen motutgör ett
naturligtvisskallinförslegitimationyrkesutövning. Närolämplig

olämpliga yrkesutövare.förtillgripasdelegitimering kunnaockså
ochLäkemedelsverketsunderlättautredaren,Detta enligtskulle,

tillsynsarbete.Socialstyrelsens
likhetSverige, iilegitimation fannaceuterUtredaren föreslog av
hälso-analogi medoch iandra EES-länderfarmaceuter imed annan

delegitimationochLegitimationsjukvårdspersonal i Sverige.och av
Socialstyrelsen.bör skefarmaceuter av

sinaFarmacevtförbund översäntskrift har SverigessärskildI en
ocksåFörbundet harkommittén.för farmaceuter tillriktlinjeretiska

Farmaciför-medhearing tillsammanskommittén anordnadvid en av
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bundet framfört sina önskemål. Farmaciförbundet organiserar landets
apotekstekniker och 25-30 receptarierna.procent av

Arbetsuppgifter

Apotekare återfinns oftast på och medelstorastörre apotek. Flertalet
deltar i viss utsträckning i det löpande exepeditionsarbetet. I övrigt
ligger tyngdpunkten på arbetet vanligtvis inom informationsområdet.
Det kan innebära för information och fortbildning föratt ansvara
apotekets personal också för läkemedelsin-att externmen ansvara
formation. Flertalet apotekare har i dag betydande kontakter med den
lokala sjukvården, inte minst läkarsidan. Allt fler apotekare sysslar
med regelbunden infonnationsservice läkemedel/utvecklingom nya av
läkemedel och läkemedelsanvändningen inom sjukvården samt svarar
för service apoteket kan lämna i form statistik Deannan som etc.av
flesta apotekare har arbetsledande uppgifter.

Apotekare på sjukhusapotek medverkar/svarar för beredningsverk-
samhet dialysvätskort.ex. och cytostatika, deltar i läkemedels-
kommittéarbete oftast sekreterare i kommittén församtsom svarar
läkemedelsinformationen till olika inom sjukhuset ochgrupper
medverkar i klinisk utbildningsverksamhet och i klinikorienterad
farmaci, dvs. i rådgivande farmaceutiska insatser vårdavdelningar-mot
na.

Receptarierna i första hand behöriga expedieraär och kontrolleraatt
läkemedel till kunder i apotek. Receptarier kan förestå apotekett ett
och utbildningen också ändamålsenlig förär anställningar inom
läkemedelskontrollen och inom forskningslaboratorier.

Receptarierna således för interninformation på framför alltansvarar
mindre och medelstora apotek. De också för personalpla-ansvarar
nering och bemanningsfrågor, information och utbildningextern om
läkemedel till exempelvis skolor, hemsamariter, daghemspersonal och
olika patientgrupper. Till de arbetsuppgifterna kan också höraexterna

inspektera läkemedelshanteringen servicehus och läkarmottag-att
ningar för leveranser till dessa. minstInte småsamt att svara

framförapotek, allt vårdcentralapotek, har många receptarier dagliga
kontakter med den lokala sjukvården. Arbetsledning för dosexpedi-
tionsverksamhet har också utvecklats relativttill vanlig arbetsupp-en
gift. För receptarier verksamma på sjukhusapotek tillkommer ien
allmänhet betydande beredningsverksamhet, dvs. tillverkning av
läkemedel för bruk inom sjukhuset cytostatika, radiofarmaka.t.ex.
Inspektionsverksamhet/kvalitetssäkringsarbetegentemotsjukvårdenvid
vårdavdelningar också vanlig arbetsuppgift liksomär fören ansvar
leveranser läkemedel. Personalledande arbetsuppgifter förekommerav
både på öppenvårdsapotek och sjukhusapotek.
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Utbildning

Utbildningen farmaceuter sker två dels apotekarevägar,av som
och dels receptarie. Utbildningarna sker vid faramaceutiskasom
fakulteten vid Uppsala universitet.

Apotekarutbildningen omfattar fyra och halvt års högskolestudierett
årsjämte halvt apotekspraktik 200 apotekarprogrammet.poängett -

årsHärtill kommer halvt apotekspraktik. I utbildningen ingår bl.a.ett
fördjupningkurser i kemi och biologi för läkemedelsområdet,

läkemedel i biologiska läkemedelsframställningutbildning system,om
hantering.och teknisk

Receptarieutbildningen omfattar två års högskolestudier 80 poäng.

Yrkesutövare m.m.

statistik iEnligt Läkemedelsförsörjningsutredningens delbetänkande
Läkemedel och kompetens SOU 1993:106 år 1991 antaletvar

anställdaapotekare totalt 1670 875 apoteksanställda, 630varav var av
vid farm-läkemedelsindustrin, 77 olika myndigheter och 88

statistikaceutiska fakulteten. Antalet receptarier enligtvar samma
apoteksanställda, anställdatotalt 4.748 4.385 307varav vara av

farmaceutiskaläkemedelsindustrin, 49 vid olika myndigheter och 7 vid
fakulteten. fanns 120 såväl apotekareHärutöver sompersoner,

påreceptarier anställda andra arbetsplatser.
uppgift från Ulf Nordiska läkemedelsnämndenEnligt Janzon

Läkemedelsförsörjningsutredningen fanns i Sverige årsekreterare i
yrkesverksamma farmaceuter. Cirka 5.7001994 7.000närmare var

återfanns inominom Apoteksbolaget cirka 1.000verksamma AB,
läkemedelsindustrin övriga knappt inom offentlig verksam-och 300- -

Farmaceutiska fakulteten.het, i första hand Läkemedelsverket och
receptarier och 900Apoteksbolaget finns cirka 4.900Inom

receptarierapotekare. landets cirka 850 apotekschefer drygt 500Av är
övriga apotekare. läkemedelsindustrin verkar cirka 700och Inom

receptarier. den offentliga sektorn återfinnsapotekare och 300 Inom
receptarier.cirka 200 apotekare och 100närmare

apotekstekni-Farmaciförbundet finns det i dag cirka 2.300Enligt
gymnasieutbildning genomgick upphörde 1982. Apoteks-ker. deDen

20-årsperiodendock finnas kvar dentekniker kommer närmasteatt
enligt förbundet.
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Internationella förhållanden

I det flertalet EES-länderna apotekare legitimerade.är Enstora av
motsvarighet till receptarier finns bara i och Finland.Norge I Finland
har receptarier legitimation medan i Norge varken apotekare eller
receptarier legitimeras.Norge för närvarande införaöverväger att
legititmation farmaceuter, då problem finns med avskiljaattav
olämpliga yrkesutövare från yrket.

Rättsliga regleringar

Apotekares och receptariers verksamhet regleras i 7§ behörig-
hetslagen såvitt tillträde till yrket och i 24 § behörighetsför-avser
ordningen vad gäller utländska utbildningar. Enligt § första1 stycket
4 i åliggandelagen såväl apotekare receptarier hälso- ochär som
sjukvårdspersonal. De omfattas således disciplinpåföljdslagen.även av

Fotterapeuter

Framställningar m. m.

I samband med i Köpenhamn i december 1991 med fottera-möteett
peutföreningarna i de nordiska länderna diskuterades möjligheten av

arbetsmarknad för fotterapeuter i Norden. Manen gemensam
konstaterade det mycket skillnader mellan de nordiskaäratt stora
länderna angående hur arbetade för säkra kvaliteten iattman
behandlingen patienter. Det enda land inte har någon formav som av
rättsligt skydd för fotterapeuter föreslogSverige. Man därför iär en
skrivelse till socialministern Sverige möjligt införatt snarast en
reglering så fotterapeuternas verksamhet skyddas och auktoriseras.att
Som exempel sådan reglering har den danska lagennämntsen om
fotterapeuter och den danska sundhetstyrelsens retningslinier. Man
hemställde också diskutera frågan vid medmöteatt ettom
socialministern.

Representanter för olika fotterapeutföreningar i Sverige har i
skrivelser och vid kommitténs hearingar redogjort för sinen av
verksamhet.

Kommitténs sekretariat har besökt diabetesmottagningen vid
Universitetssjukhuset i Lund sammanträffat medsamt representanter
för Svenska Diabetesförbundet understrukit behovet legitima-som av
tion för medicinsk fotvård.utövare av



1996:138 Redovisning... 179SOU

Arbetsuppgifter Behandlingsmetod Utbildning- -

densärskilt avsnitt i detta betänkande behandlatKommittén har i ett
det avsnittet redovisas såvälmedicinska fotvården, avsnitt 10. 4.4. Ise

ställningstaganden från kommit-utbildning behandling vissasamtsom
sida.téns

Yrkesutövare m.m.

RiksförbundSveriges SFREnligt uppskattning Fotterapeutersaven
inom fotvården, Skönhetssa-omkring 3 000 yrkesutövarefinns idag

blioräknad. har 700 medlemmar. Förpedikyr SFRlongernas att
fotvårdskurs.sjukvårdsutbildning plusallmänmedlem krävs

Rättsliga regleringar

omfattas dessafotvård utförs enskilda yrkesutövareOm avav
utförs inomfotvården däremotkvacksalverilagens bestämmelser. Om

densjukvårdoffentlig hälso- ochför ärangetts ovansomramen
i densjukvårdspersonalutför vården hälso- ochpersonal som

åliggandela-eller 3 iomfattas § första stycket 2utsträckning de 1av
disciplinpåföljdslagen.omfattas dåDe även avgen.

från skyldighet erläggafotvård dessutom befriadMedicinsk är att
mervärdessskatt.

Fotzonterapeuter

Framställningar m.m.

vidi skrivelse ochRiksförbund SFRF harSvenska Fotzonterapeuters
legitimation ellerönskemålframställtkommitténs hearingar omen av

haryrkesbeteckningen. SFRFförnågon alternativ form skyddav
föryrkesförbundochförbundet bildades år 1978 är ettangett att

inomgoda kunskapermedicinsk utbildning ochmed godzonterapeuter
kontrollerasauktorisationsprovzonterapi. SFRF anordnar somegna
legitimeradoch tvålegitimerad läkare ärzonterapeuter varav enav en

Medlemmarutbildningsledare.förbundetssjuksköterska och den andra
alternativ-Kommittén förtillhöransvarsförsäkring. SFRFi SFRF har

meddelaocksåKAM kanalltsedan år 1984.medicin KAM starten
haangelägetdetauktorisation. SFRF framhållermedicinsk är attatt

godkändutbildningenyrkestitel,skyddad äratt avsom angeren
Danmarkisamarbete med läkaremyndighet. Möjlighet till t.ex.som-

SFRFregistrering/legitimation.sig i och medkanske öppnar en-
intezonterapirisker meddet kan finnas vissapoängterar att om man
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iakttar försiktighet. Missfall föroch tidig förlossning, hjärtreaktioner,
astmaanfall kan utlösas. Personer med pacemaker, inopererade

och transplanterade bör inte behandlas.proteser organ

Arbetsuppgifter behandlingsmetod-

Enligt Alternativmedicinkommitténs betänkande SOU 1989:62 Alter-
nativa terapier i Sverige En kartläggning bygger fotzonterapi ett-
samband mellan olika fötterna och olika delar kroppen.zoner av
Genom dessa söker upptäcka och behandlamassage zoner man
olika störningar. Det finns olika teorier hur zonterapin fungerarom

några företräddaär andra. Någon form zonterapi haränvarav mer av
i många delar världenanvänts sedan lång tid tillbaka. Under börjanav

1900-talet utvecklades metoden den amerikanske läkarenav av
William H. Fitzgerald. Han delade in i femkroppen olika vertikala

Tre områden beskrevs representerade hela kroppenzoner. som mun--
hålan, händerna och fötterna. Enligt zonindelningen på fötterna

ryggraden fotens insida. Enligt SFRF aktiverarmotsvaras t.ex. av
zonterapin de s.k. energibanorna finns mellan och inreyttresom

varvid kroppen stimuleras till självläkning. Zonterapi kanorgan,
användas för antal störningar, huvudvärk, ismärtorett stort t.ex. rygg
och leder, urinvägsbesvär och matsmältningsproblem olikasamt
inflammationer.

Utbildning

För medlemskap i SFRF krävs basmedicinsk utbildning i anatomi,
fysiologi, sjukdomslära lägst 20 högskolepoäng motsvarande
sjuksköterskeutbildning i dessa Undervisningen skallämnen. leddvara

legitimerad läkare. Härutöver krävs kunskaper iav anamnes,
blodtryck och viss enklare klinisk undersökning. Till detta kommer
specialutbildning i Zonterapi någon de skolor SFRF godkäntav som

timmars60 praktik hos minst SFRF:s medlemmarsamt tre av som
varit yrkesverksamma i minst år.ett

Den medicinska auktorisationen KAM innebär för erhållaattav
titeln Auktoriserad kroppsterapeut krav på 20 högskolepoäng i
anatomi, fysiologi, sjukdomslära. För erhålla titeln Auktoriseradatt
alternativmedicinare krävs 40 högskolepoäng. Vissa Övergångsbe-
stämmelser finns.

Yrkesutövare m.m.

SFRF har enligt uppgift 75 yrkesverksamma auktoriseradeegen
medlemmar 16 yrkesverksamma medlemmar.samt
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Rättsliga regleringar

kvacksalverilagens bestämmelser.omfattasFotzonterapeuter av

Gestaltterapeuter

Framställningar m.m.

utbildning ochframställningar,Angående gestaltterapeuternas
psykoterapeuter.Psykologer ochtill avsnitt 12verksamhet hänvisas

Hemtjänstassistenter

Framställningar m. m.

hänvisas tillverksamhethemtjänstassistenternasAngående m.m.
socialtjänstenBehörighetsfrägor inomavsnitt 15 m.m.

Homeopater

Framställningar m.m.

förbunduppgift SverigesenligtCollegium störstaHahnemann är egen
homeopa-de yrkatoch vid hearing harskrivelserför homeopater. I att

homeopatiskadekvatförutsättninglegitimation, undertilldelas attter
skrivelsernaundertecknarna utgöruppvisas. Enligtutbildning kan av

delari de flestahomeopatisjukvård ochhomeopati form ävenären av
universitet.vidföreträddbehandlingsform ocherkändvärlden enav

denoch medi Sverige. Ipåbörjatshomeopati harForskning i även
homeopatiska1993 harjuliikraftträdande den 1läkemedelslagensnya

principiundertecknarna,homeopati, enligtdärmedläkemedel och
homeopateranledningen bördenAv ävenauktoriserats staten.av

enligt undertecknarnaHomeopatilegitimation.ifråga för ärkomma
medicin.tillkomplementmedicin gängsealternativingen utan ett

iledtill eller"komplement"oftastHomeopatin väljs ettett somsom
till-fulltmöjligtvis intepatientenbehandlingtidigare varsomen
denhelt. Avpatienteninte förmådde botamed ellerfredställd som

uttrycket.korrektakomplementämiedicin detanledningen bör vara
skrivelseriharHomeopati SAKHAkademin för KlassiskSvenska

farlig detsåverksamhet intederashearing äroch vid attangett att
reglering.statlig Däremotskydda denanledningfinns att genom en

basmedicin ochutbildning igodbör hahomeopateratt enanser man
tillståndpatientens ärkanhomeopati så homeopaten avgöraatt om
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sådant det kräver läkar- eller sjukhusvård.att Av den anledningen är
positiv till legitimation/registrering.man en

Akademin har ingettäven namnlistor med krav på fråganatt om
behandling med homeopati barn under åtta år skall kunn avgörasav

föräldrarna själva.av

Arbetsuppgifter Behandlingsmetod-

Homeopati enligt Nationalencyklopedinär NE icke-vetenskapligen
lära sjukdomsbehandling introducerades år 1810 den tyskeom som av
läkaren Samuel Hahnemann. Homeopatin bygger antagandet att en
sjukdom kan botas tillförsel små mängder detextremtgenom av av

hos friska framkallarämne effekt liknar sjukdomenssom som
Tillförsel sker efterämnet serie utspädningarsymtom. av en var-

igenom halt i den tillfördaämnets lösningen blir låg. Eftersomextremt
inga biologiskt aktiva har någon säkerställdämnen effekt vid så låga
halter torde, det, eventuellt tillfrisknandesägs bero självläkning.

Utbildning

Enligt Alternativmedicinkommittén finns flera längre utbildningar som
inriktade på homeopati.är AlternativmedicinkommitténsI betänkande

iArcanum Göteborgnämns bedrivit utbildning i homeopati i ettsom
femtontal år. Den totala studietiden för homeopatikurs två år,är an-
talet föreläsningar cirka 190. Stiftelsen Hahnemann Skolan i Göteborg

tvåårig deltidsutbildning i homeopati. Kurskrav medicinskaärger en
förkunskaper motsvarande minst undersköterska eller medicinsk
grundkurs från alternativmedicinsk utbildning godkändannan av
Svenska Homeopraktikers Riksförbund. Kursen omfattar 75 under-
visningstimmar fördelade fyra veckoslutsseminarier till vilket
kommer självstudier med och fem praktikseminarier. Svenskaprov
Institutet för Klassisk Homeopati startade hösten 1986 verksamhet i
Norrköping med tvåårig utbildning med sammanlagt 120 undervis-en
ningstimmar fördelade fem veckoslut år.per

Yrkesutövare m.m.

Enligt uppgift i Alternativmedicinkommitténs betänkande SOU
1989:60 196 finns det enligt alternativmedicinska förbunds. grovt
uppskattat tusental homeopati.utövareett av

Enligt Alternativmedicinkommitténs betänkande SOU 1989:62 s.
355 finns i Svenska Homeopraktikers Riksförbund 102 aktiva
medlemmar och 96 studiemedlemmar.
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de åruppgivitHomeopati harKlassiskförAkademinSvenska att
medlemmar.yrkesverksarmnmahar cirka 351995

de åruppgivitCollegium harHahnemannsHomeopatförbundet att
cirka 1.000finnstotaltoch det300cirka1995 har utövare settatt

Sverige.iutövare

regleringarRättsliga

bestämmelser.kvacksalverilagensomfattasHomeopater av

Hudterapeuter

Framställningar

sammanslutningSHRRiksorganisation ärHudterapeutersSveriges en
höja ochsyfteSverigei ärauktoriserade hudterapeuter attvarsav

hudvårdsyrket.kvalitetsnivån inomochvidmakthålla kompetensen
önskemålframställtvid hearingoch attskrivelseriharSHR om

legitimationerhållergrundutbildninggenomgångenmedhudterapeuter
registrering.eller

erhållitbl.a. mästar-för hudterapeutercertifikatutfärdarSHR som
hårväxtgenerandemedarbetathudterapeut,årefterbrev somsex

ellerpatienterremitterademedår och arbetatminstunder somtre
Tillsam-diatermi.ifortbildningskursgenomgåtti yrketårefter tre

1994under höstenskräddarsyddeuniversitetUppsalamed manmans
leda tillskallhögskolepoängmotsvarandeutbildning tre somen

hudförändringar.ochhudsjukdomarområdenainomkunskaperdjupare
speciellterhållahudterapeutenkommer ettavlagd attEfter examen

hudhygienistcertifikat.

Utbildning

terminer.gymnasieskolaninomkurs trefinnsHudvård ensom
itvå årskursermedgymnasielinjetvåårigminstBehörighetskrav är

vårdkunskap ellerellernaturkunskapenderaengelskaämnena samt
utbildningenIkunskaper.motsvarandeellerkemibiologi ochbåde

fysikaliskhudvårdskunskap ävenundervisning iingår främst men
företagsekonomi.ochkemibl.a.fysiologiochanatomiterapi, samt

verklighetsnäraförvärvateleven haskallutbildningenGenom en
människokroppenkunskapernödvändigamedyrkeskompetens om

ochtill yrkethörbehandlingarvilkakunnabl.a. avgöra somsamt
läkarvård.tillhänvisasbörvilka som
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Yrkesutövare m. m.

SHR hade 1995 500-600 medlemmar. landetI finns enligt SHR 1000-
1500 utövare.

Rättsliga regleringar

Hudterapeuter kan omfattas åliggandelagen och disciplinpåföljdsla-av
de på i §sätt l första stycket 2 eller 3 åliggandelagengen om anges

hälso- och sjukvårdspersonal.utgör I fall omfattas deannat av
kvacksalverilagens bestämmelser.

Kiropraktorer ej legitimerade

Framställningar m.m.

Angående kiropraktorers framställningar, utbildning och verksamhet
hänvisas till avsnitt 11 Manuella behandlingsmetoder kiropraktorer,

och osteopater.naprapater

Lymfterapeuter

Framställningar

Bröstcancerföreningarnas riksorganisation BRO har i skrivelser till
kommittén diskuterat legitimering lymfterapeuter. BRO har bilagtav
underlag till riksdagsmotion lymfödem och beskrivningom av
utbildning vid Dr. Vodderskolan.

BRO påpekar behovet lymfterapeuter för behandling medav
manuellt lymfdränage patienter med lymfödem. Alltför få lymf-

finns i förhållande till behovet.terapeuter BRO önskar få klargjort
vilken grundutbildning bör krävas för sökande till utbildning isom
manuellt lymfdränage för leda till behörighet lymfterapeutatt ochsom
hemställer kommittén i sin utredning förutsättningarnaatt över attser
fastställa behörighet för lymfterapeuter.

Arbetsuppgifter Behandlingsmetod-

ÄvenBRO har beskrivitnärmare lymfterapueternas verksamhet.
Alternativmedicinkommittén har i sitt betänkande SOU 1989:62
Alternativa terapier i Sverige kartlägggning bl.a beskrivit lymf-en-
dränage.

Lymfan trögflytandeär vätskemängd blodplasma tillfören som
cellerna näring och avlägsnar slaggprodukter. Ibland kan lymf-
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tillcirkulationen och stockningarna kan leda cellernaattstanna upp
degenererar eller dör.

i manuellt lymfdränage ochLymfterapeut kallas den utbildassom
lymfödem behandling.främst patienter med dennagersom

behandlingsmetod, där medLymfdränage manuellär en man
glidande, tryckandesärskilda lätta massagerörelser pumpande,-

lymfvätskan vidarerörelser i cirkel- och spiralform söker driva i rätt-
lymfströmmen skadligariktning. Genom påverka kan ämnenatt

överflödigsnabbare. Särskilt viktigt detavlägsnas attvaraanses
såäggvita i cellmembranen förs bort, då denna binder vätska att

lymfödem uppstår. påverkar också detsvullnader Dränagen
smärtstillande och lugnande.och verkarnervsystemetautonoma

behandlingLymfdränage kan utföras både självmassage och somsom
Metoden används vid bl.a. hudåkommor,med hjälp terapeut.av en

idrottsskador, ochärr acne.
behandlade försärskilt behandlingsgrupp kvinnor blivitEn är som

medföra svårabröstcancer. För dessa kan lymfödem särskilt besvär.
BRO har särskilt pekat frågan behandling lymfödem äratt om av

angelägen för bröstcancerbehandlade kvinnor. de cirkaAvytterst
årligen insjuknar får 205.300 kvinnor i bröstcancer 15 procentsom -

lymfödem eller mindre enligt BRO:s meninguttalad Det ärart.av mer
nödvändigt få utbildad lymfterapeut förhelt behandling attatt av

minska sjukskrivningstiden. behandlinglindra besvären och Den som
på flertal tillnärmelsevis behoven. Varjesjukhus täcker inteettges

behandling till behandlingstidmellan 45 60 minuter. Kortaretar ger
effekt.ingen
finns enligt BRO lymfterapeuter på olika i landetDet 15 orter som

har slutit avtal med sjukvårdshuvudmånnen. Väntetiden hos dessa kan
Övriga tilltill år eller patienter måste vända sigettvara upp mer.

krprivatpraktiserande lymfterapeuter. Kostnaden uppgår till 300-400
behandlingstimme.per

lymfterapi föregås ut-för-BRO alltid skall läkarremiss,attmenar av
sjuk-med läkarkontakt och personal med grundläggandeas ges av

vårdsutbildning.

Utbildning

drUtbildningen i Sverige lymfterapeuter privat och drivsär avav
i Kungälv drVodderskolan i lokaler vid Nordiska folkhögskolan

Voddermetoden.
sjuksköterska,få utbildningen krävs behörighet läkare,För att som

medellångsjukgymnast eller undersköterska eller motsvarande
vårdutbildning.
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Utbildningen fyra veckor och innehåller utbildningär om
lymfsystemets anatomi och fysiologi, sjukdomslära, manuell lymf-
dräneringsteknik, bandagering, rörelseterapi hur manuelltsamt
lymfdränage kombineras med andra behandlingsmetoder.

utbildningI Norge för sjukgymnaster till lymfterapeutges av
för fysikaliskFaggruppe lymfdrenasje, Oslo, i kurs viden som ges

Rikshospitalet i Oslo. Motsvarande utbildning anordnas i Danmark.
Även antal svenska sjukgymnaster har utbildats dessa kurser iett

VårenNorge och Danmark. 1994 hölls den norska kursen i Sverige
Centrallasarettet i Växjö inom för kurs för sjukgymnasterramen en

inom området lymfödem.

Rättsliga regleringar

Lymfterapeuter kan omfattas åliggandelagen och disciplinpåföljdsla-av
de på i § första eller åliggandelagen1 stycket 2 3sättgen om anges

hälso- och sjukvårdspersonal. fall omfattasI deutgör annat av
kvacksalverilagens bestämmelser.

Medicintekniska ingenjörer/Sjukhusingenjörer

Framställningar m.m.

Kommittén har diskuterat frågor med anknytning till medicintekniska
ingenjörers verksamhet i avsnitt 10. 4.1

.
skrivelser frånI Civilingenjörsförbundet CF har förbundet

framfört önskemål legitimering medicintekniska civilingenjörerom av
inom vården, framför allt de kräver speciellt förposter ansvarsom
drift, underhåll, investeringar och säkerhet. Förbundet har bl.a.
lämnat förslag till certifiering sjukhustekniker. Denna certifie-ett av
ring enligt förslag inrättadskall CF:s Socialstyrelsengöras av en av
närrmd. Förslag till kompetenskrav följande.är

Civilingenjörsexamen eller jämförbar utländskannan examen.
i tekniska specialämnen för medicin-Kurser med särskild relevans

elektronik, strömningslärateknisk verksamhet, såsom datateknik,
och mätteknik.

omfattande minst hög-Medicinska och medicintekniska kurser 10
skolepoäng.

direktKurser omfattande minst 4 högskolepoäng i ämnen ärsom av
sjukvården, såsombetydelse för medicinteknisk verksamhet i

underhällsteknik, juridik,medicinteknisk säkerhet, inköps- och
livscykelkostnad.ekonomi, kvalitetssäkring och

orienterade20 högskolepoäng i medicinteknisktTotalt ämnen.
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medicintekniskt arbeteyrkeserfarenhet i kvalificeratMinst årstre
sjukvården.inom

sjukhusingenjörer benämnsföreslås godkändaskrivelsenI att
eller diplomerhåller intygmedicinsk civilingenjör ochcertifierad ett

Socialstyrelsen.certifieradevisar de äratt avsom
teknik och fysikför medicinskfrån Svensk FöreningskrivelserI

föreningen framställthearingar harkommitténsoch vidMTF en av
civiling-ingenjörer ochmedicinskalegitimeringönskemål om av

tilldetaljerat förslagföreningenskrivelserna framläggerenjörer. I ett
legitimerad medicinskyrkebeteckningarnaförslag förlegitimering med

legitimerad medicinsk civilingenjör.ochingenjör
legitimering,ställas förockså vilka krav börFöreningen somanger

följande.huvudsak enligti
Medicinsk ingenjör:

högskola/uni-svenskminst 2-ârig utbildning vidmedIngenj örsexamen
högskola/uni-utländskfrån svensk ellerlikvärdigversitet eller examen

uppräknade kurserföreslås krav vissaversitet. Härutöver samt
medicinteknisktårs kvalificeratyrkeserfarenhet, normalt 3kvalificerad

gymnasieingenjörer medsjukvården såvittarbete i samt examenavser
yrkeserfarenhet.års kvalificeradår 1989,före sex

civilingenjör:Medicinsk
likvärdighögskola/universitet ellervid svenskCivilingenjörsexamen

högskola/universitet. Härutöverutländskfrån svensk ellerexamen
medicin-års kvalificeratpå vissa angivna kurserföreslås krav samt tre

sjukvården.tekniskt arbete i
medicin-certifieringmedockså redovisat förfarandeharCF ett av

MTF.civilingenjörer och ingenjörer utarbetatska av
säkerhet, därpatientensiCertifieringens syfte är att omomsorgen

medsjukvårdenförse hälso- ochteknik i anspråk,medicinsk tas en
sjukvårdenochoch hälso-medicinteknisk kompetensformaliserad ge

Socialstyrel-omfattaspersonalcertificering denfrivillig avsomaven
tjänstgöringKompetenskrav förråd SOSFS 1989:49allmännasens

medicinskcertifieradför blisjukhusingenjör. Kraven att somsom
icivilingenjörmedicinsk överensstämmeringenjör respektive

legitimationförförslag till kravnämndahuvudsak med MTF:s nyss
dessa yrkesgrupper.av

Arbetsuppgifter

arbetsuppgifterderådnämnda allmännaI närmare somangesnyss
utföra. Därskall kunnasjukhusingenjörerförväntar sigsamhället att

följande.anges
tekniskasamtligaomfattararbetsuppgifterSjukhusingenjörernas-

medicintekniskaanvändningmedförknippadefrågor är avsom
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produkter. Detta innebär bl.a. medverka i alla faseratt av pro-
dukternas livscykel, från inköp till kassation. Arbetsuppgifterna är
grupperade inom följande områden:

Fortlöpande bevakning ändamålsenlighet, tillförlitlighet ochav-
säkerhet hos medicintekniska metoder och funktioner.

Teknisk bedömning vid planering medicinska metoder,av nya-
bygger på användning medicintekniska produkter.som av

Medverkan i anskaffningsprocessen utarbeta kravspe-attgenom-
cifikation, anbudsinfordran och granskning beställnings-samt
formulering för tillse nödvändiga tekniska villkor uppfylls.att att

Bevakning leverans beställda produkter, leverans- ochav av-
ankomstkontroll, registrering, säkerhetskontroll och uppläggning av
rutiner för underhållet och dess utförande.

Tekniskt ansvarig vid introduktion produkter församtav nya-
uppläggning rutiner och ansvarsfördelning, då medicintekniskaav
produkter nyttjas.

Medverkan i utbildning hälso- och sjukvårdspersonal iav-
medicinsk teknik.

Medverkan vid utredning och rapportering olyckor och tillbudav-
och för tekniska bedömningar där tekniska problem har varitsvara
inblandade.

Samverka med andra kompetensföreträdare för medverka tillatt-
i alla avseenden tillförlitlig och säker användningssituationatt fören

medicintekniska produkter skapas vidmakthålls.och
Ansvara för teknisk anpassning eller nykonstruktion medicin-av-

tekniska produkter i för specifika medicinska ändamål.systern
Sjukhusingenjörerna sammanfattningsvis för funktion ochansvarar
underhåll teknisk inom hälso- och sjukvården. I arbetetapparaturav
ingår anpassning hjälpmedlen instruktion och utbildningsamtav av
personal i deras användning. Efterrätta hand olika tekniska ochsom
elektroniska hjälpmedel i vården ökar, ställs också krav påstörre
sjukhusingenjörernas arbetsuppgifter.

Utbildning

Någon fastställd utbildning för sjukhusingenjörer, sjukhustekniker eller
medicintekniska ingenjörer finns inte. Som framgår denav ovan
föreslagna certifieringen torde dock civilingenjörsexamen vara en
vanlig bakgrund för sjukhusingenjörer. byggsDenna sedan på med
olika fortbildningskurser, jfr. de krav MTF ställer.ovan ang. som
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Yrkesutövare m.m.

medicintekniskaUtredningen denbetänkandet SOU 1987:23I omav
jfr.medicinteknikerdet år 1987 fanns cirka 800säkerheten attangavs

fannslandstingsförbundets statistik1993/942149 Enligt57.s.prop.
årsjukhusingenjörer 1991.landstingsanställdadet 77

knutnaår 1995 72hade 1029 medlemmarMTF procentvarav var
knutna tillcirka 170sjukvårdsverksamhet. Av dentill ävenärgruppen

civilingenjörer. Tiolokalavdelning för medicinskaCF:s procent av
ellerresterande läkaretill universitet,medlemmar knutna ärMTF:s är

uppskattnings-stårUtanför organisationernainom näringslivet.arbetar
vis cirka 130 personer.

verksamhetsjukvården i offentligfinns inom den svenskaEnligt CF
tillhörmajoritetmedicintekniska civilingenjörer,cirka 250 varav en

CF.
enligt MTFcertifieringsförfarandet harbeskrivnaGenom det ovan

blivitmedicinska ingenjörercivilingenjörer ochmedicinska127
helatill mitten år 1995. Avföreningen framcertifierade avgenom

fjärdedel uppfyller dagenscirkayrkeskåren beräknar MTF att en
yrkesutövning. MTFtillräckligt långgrundutbildningskrav och har

i framtiden kommerfjärdedelar kårencirkaberäknar attatt tre av
utbildningunderresterande kommerkraven medanuppfylla att vara

praktik.erhålla nödvändigeller arbetar med att
Även certifieringsförfarandettill det nämndaCF hänvisar somnu

inomnivåer arbetarde ingenjörer på olikafrivillig kontroll somaven
värden.den offentliga

Rättsliga regleringar

sjukvårds-hälso- ochMedicintekniska ingenjörer/Sjukhusingenjörer är
disciplinpåföljds-omfattas såväl åliggandelagenspersonal och somav

lagens regler.
kompetens-krav1989:49allmänna råd SOSFSSocialstyrelsensI om

ställasvilka krav börsjukhusingenjörför tjänstgöring somsom anges
sjukhusingenjörer.

för1978:26SOSFSSocialstyrelsens kungörelseI ansvarom
personalbl.a.sjukvårdenmedicinteknisk utrustning i attangesm.m.
granskakunnamåste anlitas förerforderlig teknisk kompetensmed att

förfunktionsduglig. Denhålla denutrustningoch godkänna samtny
ellerantingen självhar dock,vården ansvarige läkaren genom

medicinskutrustningenalltid förbiträdande personal, ansvaret att ur
förutsätterändamålsenligt Dettafunktionsduglig ochsynpunkt är m.m.
erforderligmedpersonalvid behov kan biträdasbl.a. läkarenatt av

teknisk kompetens.
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Optiker

Frarrzställningar m.m.

Sveriges leg. Optikers Riksförbund SOR konstaterar i skrivelseen
Socialstyrelsen nyligen fastställt optikerföreskrifteratt trättnya som

i kraft den majl 1995 SOSFS 1995:4. Föreskriften avspeglar enligt
förbundet korrekt legitimerade optikernassätt yrkesverksamhet.ett
Enligt föreskrifterna 2 § har optikerna bl.a. till upgift ordineraatt
synhjälpmedel. Förbundet det finns berättigat allmänin-att ettanser

endast utbildad och yrkeskompetent personal utförtresse dessaatt
ansvarsfulla uppgifter och den synvårdssökande skall skyddasatt

endast legitimerade optiker respektive legitimerade läkareattgenom
får undersökarätt och ordinera synhjälpmedel. Eftersom de övrigaatt
nordiska länderna har regler innebär legitimerade/auktorisera-attsom
de optiker tillsammans med läkare har till ordinationensamrätt av
synhjälpmedel skulle införande sådana regler i Sverigeett ävenav ge

likformighet mellan de nordiska länderna. SOR har också viden en av
kommitténs hearingar framfört önskemål allmän behörighet förom en
optiker.

Kommittén diskuterar i avsnitt 13.4.6 frågor med anknytning till
optikernas verksamhet.

Arbetsuppgifter

I föreskrifternämnda från Socialstyrelsen i 2 § optikernovan attanges
har till uppgift att
a undersöka patients och patienten de råd och upplysningaren syn ge

undersökningen föranleder vid behov färdigställa, till-samtsom
handahålla eller lämna optiska synhjälpmedel,ut
b efter läkares eller legitimerad optikers anvisningar vid behovannan
färdigställa, tillhandahålla eller lämna optiska synhjälpmedel eller,ut
efter läkares anvisning, andra synhjälpmedel,

till läkarec hänvisa patienter med sjukliga förändringar ellerögatav
dess funktioner eller ögonförändringar till följd skador,av
d utfärda intyg patients och utföra de undersökningarom en syn som
behövs i sammanhanget samt

vide enheter inom hälso- och sjukvården under ansvarig personals
ledning biträda i behandlings-, habiliterings- och rehabiliteringsarbetet

ögonförändringar eller ögonskador.av
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Utbildning

högskoleutbildningjuli 1994 finns treårig 120 poängFrån den 1 en
optikerexamenleder tilloptiker vid Karolinska institutetför ensom

högskoleförordningen. Utbildningspro-27högskoleexamen nr a,
optikerkunskaper studeras medkringbyggs ut-grammet somupp

Tid-optisk korrektion.från begreppen seende ochgångspunkt syn,
utbildningen, har optikerövergångsvis, jämsides med denochigare

tvårig gymnasial utbildning medgenomgår f.n.genomgått eller en
i Karolinskasärskild legitimationskurspraktiktjänstgöring och

år 40regi f.n. poäng.institutets ett

Yrkesutövare m.m.
statistik denenligt Socialstyrelsens 1legitimerade optikerAntalet var
kontaktlinsbe-den speciella1996 2.358 cirka 750 harjanuari varav

legitimerade1400 deSOR drygthörigheten. representerar av
Över enskiltlegitimerade optikernadeoptikerna. 95 ärprocent av

ochsyncentralertjänstgör inom landstingensTvåverksamma. procent
leverantörsledet.administration och inommed undervisning,övriga

inte erhållitoptikergymnasieutbildadeEnligt SOR antaletär som
Karolinskavidlegitimationsutbildning, fr.o.m. 1995 40 poäng

stycken.Institutet, cirka 350

regleringarRättsliga

legitimationerhållabehörighetslagen kan optikerframgårSom av
och sjukvårdspersonalblir betrakta hälso-optikernvarigenom att som

disciplinpåföljdslagen.åliggandelagenomfattas såväloch somav
fastställt föreskrifterSocialstyrelsen nyligenharSom nämnts ovan

legitimerade optikers arbetsupp-SOSFS 995 :4 förallmänna råd 1och
och sjukvården.gifter inom hälso-

kontaktlinsverksamhetförbehörighet självständigtFör att svara
föreskrifter SOSFSSocialstyrelsenssärskild behörighet enligtkrävs

kontaktlinsoptiker.för behörighetKompetenskrav1995 :1 som
behörighet.automatiskt sådanför optiker inteLegitimation ger

Ortopedingenjörer/tekniker

Framställningar m. m.

Ortopedingenjörersfrämst Sverigestill kommittén frånI skrivelser
utbildning ochortopedingenjörernasredovisasFörening SOIF

legitimeringönskemålframförsarbetsuppgifter, nedan, samt om ense
ortopedtekniskadenhuvuddelenmed hänsyn tilldem att avav
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verksamheten enligt SOIF:s mening, bedrivs s.k. frianumer, av
yrkesutövare, ortopedingenj också uppfyllersamt att örerna Övriga krav
enligt nuvarande lagstiftning för komma ifråga för legitimering.att

Kommittén diskuterar i avsnitt 10.3.4 ortopedingenjörernas
verksamhet.

Arbetsuppgifter

Ortopedingenjörsyrket har sitt inom sjukvården, främst inomursprung
ortopedin. Med tiden har yrkesrollen utvecklats till självständigen
specialitet inom vården, till vilken läkare remitterar patienter.
Ortopedingenjörens uppgift enligt SOIF, tillverkaär, ochatt anpassa
kroppsburna och benproteser till amputerade,proteser, t.ex. arm

dvs. stödanordningar i samband med olika diagnoser,ortoser som
diabetes, förlanmingstillstånd i extremiteterna, scolios, ryggmärgs-
bråck, CP, sjukliga ledförändringar eller andra skador eller föränd-
ringar i rörelseapparaten. Det ortopedingenjörensär detattansvar
ortopedtekniska hjälpmedlet de krav patienter ochmotsvarar som
remitterande läkare har ställa. Ortopedingenjörernasrätt att ansvar
bygger således både medicinska och tekniska grunder.

Ortopedteknisk service bedrivs enligt SOIF, mestadelsnumer, av
privata företag entreprenad sjukvårdshuvudmännen. Den
ortopedtekniska verksamheten ungefär 400 miljoner kronor.omsätter
Merparten offentliga medel i formär statliga och kommunalaav
anslag och bidrag. Vid varje ortopedavdelning ortopedingenjörär en
ansvarig för den patientrelaterade verksamheten, antingen som
ortopedteknisk chef eller ansvarig utförare.som

Utbildning

Utbildningen till ortopedingenjör högskoleutbildning årär treen
120 ochpoäng sker endast vid Hälsohögskolan i Jönköping.
Utbildningen sanmordisk och Institutionenär för biomekanik och
ortopedteknik för den bedriver forskning inom området.samtansvarar

Yrkesutövare m.m.

Enligt SOIF uppskattningsvis 230 ortopedingenjörerår verksamma i
Sverige år 1995. SOIF har drygt 300 medlemmar 200 ärvarav
verksamma i Sverige. trettiotalEtt arbetar utomlands i huvudsak i de

Övriganordiska länderna. pensionärer, studerande eller passivaär
medlemmar. I Danmark legitimeras ortopedingenjörer med samma
utbildning de svenska kollegorna.som
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Rättsliga regleringar

Ortopedingenjörer hälso- och sjukvårdspersonal i den utsträckningär
i första§ stycket 2 eller 3 åliggandelagen1 och omfattassom anges
åliggandelagensdå såväl disciplinpåföljdslagens regler.av som

Osteopater

Framställningar m.m.

Angående framställningar, utbildning och verksamhet,osteopaters se
Manuella behandlingsmetoder kiropraktorer,avsnitt 11 naprapater

och osteopater.

Perfusionister

Framställningar

iSwedish Society of Extracorporeal Technology SWESECT har
skrivelser hemställt frågan legitimering perfusionister utredsatt om av

behörighetskrav och utbildningsproñl för den framtidaoch att
perfusionistutbildningen preciseras. föreslår också kraven förMan att
svensk legitimation skall med de krav idag finnsöverenstärnrna som
preciserade för Europacertiñkat utfärdat the Board ofEuropeanett av
Cardovascular Perfusion vidare med hänsynEBCP. Man attanser
till perfusionisternas självständiga och utbildning bör de inteansvar
omfattas behörighetsregleringar.andra mindre omffattandeav

Kommittén förhållanden i avsnittdiskuterar perfusionisternas
10. 4.1

.

Arbetsuppgifter

för hjårtlungmaskin.Perfusionister kallas de personer som ansvarar
"bypass"-operationeranvänds i flera sammanhang, särskilt vidDenna

hjärtfelvid avancerade rekonstruktioner medföddaäven t.ex. avmen
vid hjärt- och lungtransplantationer.hos barn samt

Utbildning

för definns inga formella kunskapskrav uppställdaIdag sompersoner
perfusionisterna huvud-perfusionister. Tidigare harskall arbeta som

svenskaidag har de flestasakligen haft ingenjörsbakgrund men
vanligtvis narkos-perfusionister medicinsk grundutbildning; de ären
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sköterskor, operationssköterskor, laboratorieassistenter eller ingen-

OI‘€I.
år 1988 har i Göteborg bedrivits universitetsutbildningSedan en

speciell inriktning för nordiska perfusionister, där klinikerna harmed
perfusionister. svenska perfusionister harmöjlighet utbilda sina 15att

på århittills genomgått utbildningen. Utbildningen 40 poäng.är ett
teoretiska 15-20kliniska delen på 20-25 och denDen är poäng poäng.

farmakologi Virologi, anestesi,Teorin består anatomi, fysiologi,av ,
perfusionsteori. Enligtpatologi och medicinsk fysik läroplanensamt

för treårig högskoleut-förutsättning deltagande i kursenär enen
bildning.

Internationella förhållanden

perfusionistutbildningar finns idag bl.a. i Belgien, Damnark,Centrala
försöka samordnaNederländerna, Storbritannien och Tyskland. För att

bildades för år sedanutbildningskraven i de europeiska länderna tre
Organisationen till uppgift utfärda Europacer-EBCP. har bl.a. ettatt

arbete i andra europeiskatifikat berättigar innehavaren sökaattsom
länder.

Yrkesutövare m.m.

auktoriseradefinns enligt SWESECT organisationenIdag 55 av
Sverige. därutöver har 57perfusionister i SWESECT att mananger

thoraxkliniker ochverksamma vid landets 9medlemmar 48 ärvarav
andra klinikeranställda perfusionister vidde resterande 9 är somsom

medicinsk-teknisk industrihjärtkirurgi eller inombedriver öppen som
produktspecialister.

Rättsliga regleringar

sjukvårdspersonal i den omfattningPerfusionister hälso- ochär som
omfattas dååliggandelagen ochi § första stycket 2 eller 31 avanges

regler.disciplinpåföljdslagenssåväl åliggandelagens som

och psykoterapeuterPsykologer

Framställningar m.m.

fram-legitimerade psykologers och psykoterapeutersAngående
till 12.utbildning och verksamhet hänvisas avsnittställningar,
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Sjukhusfysiker

Framställningar m.m.

sjukhusfysikers framställningar, utbildning och verksamhetAngående
hänvisas till 10.2.3.avsnitt

med specialiseringSjuksköterskor

Framställningar m.m.

legitimeradeframställningar, utbildning och verksamhet förAngående
vidareutbildningar hänvisas tillmed olika specialiseradesjuksköterskor

6.5.avsnitt

Socionomer/Sjukhuskuratorer

Framställningar m.m.

socionomerverksamhet förAngående framställningar, utbildning och
angående sjukhus-hänvisas till ochinom socialtjänsten avsnitt 15

till avsnitt 10.4.2.kuratorer även
ochAkademikerförbundet SSRframställningar frånUtöver

för socionomer harSocialhögskolan i Stockholm legitimationom
kuratorsföreningarkommittén mottagit skrivelser från kuratorer och

Kommittén har vidareönskemål legitimation för kuratorer.med om
från Svenskhearing sammanträffat medvid representantenen

Kuratorsförening.

och sjukvårdenArbetsuppgifter för socionomer inom hälso-

sjukvården harhälso- ochBeträffande socionomer verksamhet inom
Kuratorsförening.följande KuratorerSvenskbl.a. anförts SSR ochav

innehållet kompetensområde.sjukvårdendet psykosociala ihar som
fått alltPsykiska psykosociala faktorers betydelse haroch störreett

bakgrund ochSociala och psykosociala problem kanerkännande. vara
direkt konsekvensorsak till sjukdom/symtom elleribland aven

så omfattningenligt siffror från WHO isjukdomen sådan, storsom
behandlingsarbetesjukdomsfallen. Psykosocialt60 % avsom

psykoso-patientensinsatser ingår i arbetet medinnefattar alla de som
behandling/åtgärd ochutredning, diagnosticering,ciala situation, med

uppföljning.
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Kuratorer arbetar både och i med andra disciplinerteamensamma
och verksamma inom alla hälso- och sjukvårdensär sektorer/kliniker
såsom barn- och ungdomspsykiatriska kliniker, vuxenpsykiatri och
abortkliniker, såväl inom barn- och allmämnedicinska ochsom
kirurgiska kliniker liksom neurologiska och rehabiliteringskliniker.
Kuratorns insatser vid abortrådgivning ibland avgörande förär
kvinnans beslut. Inom psykiatrin kuratorer ofta för in-ansvarar
tagningssamtal med suicidbedömningar Vid förebyggande ochm.m.
behandlande arbete i samband med sexuella kuratorerövergrepp är
ofta ansvariga. Inom primärvården socionomens kompetensutgör en
nödvändig komplettering till den medicinska bedömningen.

Våld inom familjen, missbruk liksom psykiska och sociala stör-
ningar slag kan likaledes leda till allvarliga skador förannatav m.m.
den enskilde. Socionomers insatser eller brist på insatser i sådanaär
fall avgörande betydelse för barnets framtida utveckling ochav
välbefinnande.

Sjukvården ofta människor i kris. Socionomermöter inom hälso-
sjukvården,och kuratorer, arbetar i huvudsak med patienter där

krisbearbetningen inte förlöpt adekvat förorsakat svårigheter påutan
det personliga planet i form psykosomatiska och socialasymtomav
problem.

I kuratorernas behandlingsarbete ingår motivationsarbete, krissam-
tal, krisintervention, stödsamtal och bearbetande/psykoterapeutiska

enskiltsamtal eller i sociala informations- och stödinsatser.samtgrupp
Till kuratorers ansvarsområde hör också arbetet med anhöriga,

familjer och nätverk, har visat sig ha avgörandenärmastsom
betydelse för patienters tillfrisknande rehabilitering.och

Kuratorer arbetar också med utbildning och handledning andraav
personalgrupper.

Utbildning

Socionomexamen uppnås enligt högskoleförordningen efter fullgjorda
kursfordringar sammanlagt 140 mål förSom utbildningenpoäng.om
gäller de allmännautöver målen i högskolelagen1 kap. 9§ att
studenten

förvärvat de kunskaper och den praktiska förmåga krävs försom--
socialt arbete individ-, och samhällsnivå,grupp-

uppnått kompetens medverka i förebyggande socialt arbete ochatt--
socialt förändringsarbete olika nivåer,

utvecklat förmågan analysera och förstå sociala ochatt processer--
problem kunna identifiera och strukturera behov åtgärder ochsamt av
lösningar på olika nivåer,
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åtgärder inom verksam-olikauppnått förmåga relatera typeratt av--
övergripande principeroch till detill de rättsreglerheten styrsom

området.inom det socialalagstiftningen, bl. a.
respektive högskola bestämmer.gäller de målHärutöver

forskning inom denbedrivs utifrånSocionomutbildningen egna
med disputeradeoch i huvudsaksocialt arbete sedan 1979,disciplinen

praktikperioder ingår,viaUtbildningen bl.a. delärare. ensomger,
praktiska arbetet inomför detfärdighetsträninggrundläggande

magisterutbildningsprogramomfattandesocionomyrket. Genom ett
specialiseringsbehov inomvidareutbildnings- ochtillgodoses en

utbildningsram.akademisk
sittsocialtjänstlag och itillSocialtjänstkommittén har i förslag ny

kunskapsutvecklingoch1995:58 Kompetensbetänkande SOU om-
fokuserat behovetsärskiltarbetsfält inom socialtjänstenyrkesroller och

härvidlag.socionomutbildningens platsochkvalificerad personalav
psykotera-också arbeta inomsocionomervidareutbildning kanEfter

legitime-utbilda sig tillsärskild kvotmöjlighet viapifältet med att en
framför allthandledare förprofessionellatillrad psykoterapeut samt

socionomer.
i mycket högsjukvården harinom hälso- ochSocionomer ut-

Arbetsmil-vidareutbildningformaliseradgenomgåttsträckning
1993: 10.jöinstitutets rapport

Yrkesutövare

sig enligt SSRsocionomer fördelaryrkesverksammaAntalet
inomskolkuratoreroch 1.5008.000 socialsekreterareföljande sätt:

sjukvården;ochinom hälso-drygt 3.000 kuratorerkommunerna; som
behandlingsassis-knappt 600socialkonsulenter vid länsstyrelserna;120

1.500cirkaarbetarinom kriminalvården. Dessutomtenter m.m.
enskilda sektorn.socionomer inom den

Rättsligaregleringar

ochhälso-betraktassjukvården kaninom hälso- ochSocionomer som
§enligt llegitimerad yrkesutövarede biträdersjukvårdspersonal om

åliggandelagen.första stycket 3
60åliggandelag s.nuvarandetill1993/94:l49 attI angesprop.

behandlande verksam-kurativti derasgäller socionomerdetnäräven
sjukvår-hälso- ochuppgifter liggerderasdet hävdas närahet kan att

isjukvårdsinsatserochdock inte hälso-Uppgifternadens. utgör
medenlighetskall därför iochsociala insatsertraditionell mening utan

omfattas den.syfte intelagens av
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omfattas inteDe heller kvacksalverilagens regler eftersom de inteav
sig sådan verksamhetägnar i den lagstiftningen.som anges

Övrigt

års1981 behörighetskømmitté behandlade i sitt betänkande SOU
1983:33 inomKompetens hälso- och sjukvården frågan rättsligom en

förreglering kuratorer inom hälso- och sjukvården. Kommittén
anförde bl.a. det för kuratorers självständiga arbetsuppgifter, medatt
krav bedömningar avgörande betydelse förär patienternasom av
krävs kvalificerad utbildning. Likväl ansåg kommittén kuratorer-atten

arbetsuppgifter inte har betydelse för patientsäkerheten dennas av
grad, det enligt kommitténs bedömning fanns anledning föratt staten

i någon form rättsligt reglera yrkesutövningen eller kompeten-att t.ex.
för verksamhet inom den landstingskommunala hälso- ochsen

sjukvården bet. 220.s.

Transaktionsanalytiker

Framställningar m.m.

Kommittén i avsnitt 12.3.4 frågoräven med anknytning tilltar upp
transaktionsanalytikernas verksamhet.

Samtliga skrivelser från transaktionsanalytiker till kommittén är
ingivna Svenska Transaktionsanalytiska Föreningen STAF. Iav
skrivelserna hemställer föreningen möjlighet för psykoterapeutut-om
bildning i transaktionsanalys TA bli legitimationsgrundande.att
Föreningen bemöter Socialstyrelsen den maj11 1993 meddelatett av
beslut avslå STAF ansökan legitimationsgrundande psykotera-att att:s
piutbildning.

Sammanfattningsvis föreningen den nämnd Social-attuppger som
styrelsen utsåg för bl.a. TA terapi delvisprövaatt som var samman-

representerade andra terapier sedermerasatt av personer som som
godkändes legitimationsgrundande och dessa verkat för sinaattsom

inriktningar och tillåtits sin exklusivitetvärna ochegna om egen
därigenom TA. Socialstyrelsenutestängt har också enligt föreningen
bedömt TA enligt andra och kriterier vad gällt övrigasnävare än som
godkända terapiformer. harMan varit ovetenskaplig i sina forsknings-
krav gått oberoende expertutredningar självsamt emot tre som man
tillsatt vilka i sina slutsatser TA-terapeuter bör erhållaansett att
legititimation. Konsekvenserna Socialstyrelsens beslut har bl.a.av
blivit många TA-terapeuter i praktiken erhållit form yrkesför-att en av
bud.
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påyrkesutövarekunskapsnivän hos deras garanterasSTAF attanser
examinations-internationellttillfredställande sätt ettett genom

system.
materialframlagtSTAFkommittén harskrivelser tillövrigaI som

Österrike iochlegitimation ierhållit snartTAatt numeraanger
fåttinstituttransaktionsanalytiska rätt attitalienskaSchweiz, att

universitetsutbildningarochlegitimerade psykoterapeuterutbilda att
iuniversitetetvidhållasbörjatviktig deltransaktionsanalysmed som

Storbritannien.Nottingham,

Arbetsuppgifter

gruppterapi, därslagsenligt STAF,Transaktionsanalys år, ett
ochdefinieraanvänds föremellanmänniskor atttransaktionerna

jag-tillstånd.individensanalysera
ibeståndsdelenminstadensamspel. Det ärbetyderTransaktion

ochfrånstimulusbestårochsocialt responsumgänge personenav
medvetenblimedarbetarväxelspel. I TAi attfrån ett manannanen

beskrivsTAkommuniciera.sitttransaktionsmönster, sättsina attom
tillgrundenförståförsökaförintellektuellt instrument attettsom

självinsiktbättrenårGrundtankenkänslor.och ärbeteende att enman
meningsut-ellertransaktionerolikadeanalysera typeratt avgenom

ochmål-såledesTA ärmed andraharbyten enpersoner.mansom
ianvändsDenförtecken.pedagogiskametod medhandlingsinriktad

påocharbetslivetinomkursergruppdynarniskapåbl.a.Sverige
narkotikamissbrukare.förbehandlingshem

Utbildning

Ut-internationelltransaktionsanalytiker ärExamen examen.ensom
Universitets-regi.privathuvudsak isker ihandledningochbildning

tvåskerExaminationNottingham.ifinnsutbildning en avavt.ex.
ITAAgrundadCertificationofBoardBOAorganisationer: av

genomförochAssociationAnalysisTransactionalInternational som
CertificationCouncil ofCOCellervärldenhelaexaminationer över
TransactionalAssociation förEuropeanEATAgrundatshar avsom

ömsesidigt. EnvarandraerkännerorganisationerAnalysis. Dessa
examineradbliväljakanCOCvanligen attexaminieraseuropé menav

BOC.av

Yrkesutövare m.m.

itransaktionsanalytikerexaminerade40cirkafanns detSTAFEnligt
kortinommångalikaungefäroch1993decemberiSverige som
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beräknas färdiga för examination. EATA organiserar cirka 4.500vara
medlemmar.

Rättsliga regleringar

Transaktionsanalytiker omfattas främst kvacksalverilagen. de kanav
dock hälso- och sjukvårdspersonal de biträder legitimeradvara om
personal eller verksammaär i § 2 åliggandelagen.sätt langes

Undersköterskor/Skötare i pykiatrisk vård

Undersköterskor

Framställningar m.m.

I skrivelser från enskilda undersköterskor i frånsamt ett stortupprop
antal undersköterskor finns önskemål legitimation under-om av
sköterskorna. Det finns enligt skrivelserna bland under-storen oro
sköterskorna deras yrkesgrupp håller försvinna.att att

Man framför också önskemål höjning undersköterskornasom en av
I från regeringenstatus. överlämnat ärende finnsett be-även en

skrivning undersköterskornas arbetsuppgifter. Kommittén har ocksåav
mottagit skrivelser med utdrag debatter i samband med konferenserur
och kurser undersköterskornas arbetsuppgifter och yrkesroll.om

Svenska Kommunalarbetarförbundet SKAF har vid en av
kommitténs hearingar för närvarande inte eftersträvarangett att man

legitimering undersköterskorna då inte säkeren är detav attman
denär lösarätta vägen undersköterskornas yrkesproblematt i dag som

främst beror omorganisationerna och neddragningarna inom
vården. Dessa har fått till följd antalet undersköterskorna minskar.att
SKAF har i många år diskuterat frågan legitimering inom för-om
bundet och det finns delade meningar där. -

Kommittén kommenterar i avsnitt 10. 4.3 undersköterskornas
verksamhet.

Arbetsuppgifter

Undersköterskor arbetar till övervägande del inom den offentliga
hälso- och sjukvården. deltarDe i omvårdnadsarbetet och på special-
avdelningar med vissa medicintekniska uppgifter.
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Utbildning

för treårigUtbildningen till undersköterska närvarandeutgörs av en
omvårdnadsprogramrnet.gymnasieutbildning, det s.k. Detta program

delastvå nationella Omvårdnad och Tandvård. Tredje årethar grenar
OmvårdnadOmvårdnad flera Grenarnagrenen upp grenar. -

tillrespektive primärvård leder yrkestiteln under-akutsjukvård
tillOmvårdnad sjuka barn och ungdomarsköterska. Grenen -

psykiatri till yrkestiteln skötare.yrkestiteln barnsköterska samt grenen
tandsköterskegrenen.Tandvårdsgrenen benämndes tidigare

Social omsorgskunskap kursen SocialsärskiltI ämneett omsorgger
utveck-medyrkestiteln vårdbiträde, kursen OmsorgA om person

Rehabiliteringyrkestiteln vårdare/vårdarinna kursenlingsstörning samt
yrkestiteln terapibiträde rehabiliteringspersonal.och habilitering

skallför omvårdnadsprograrnmet elevernaprogrammåletI attanges
grundläggande yrkeskrav inomfå kompetensden motsvararsom

socialvård psykiatrisk vård,hälso- och sjukvård somatisk och
skalltandvård. det sammanhållnaoch Inom programmetomsorg

Utbildningen skallfå möjlighet till specialiseringar.eleverna enge
för fortsatta studier bl.a. i högskolan.grund

Yrkesutövare m.m.

undersköterskorstatistik för år 1993 uppgick antaletEnligt SKAF:s
ochtill antalet sjukvårdsbiträden till 15.070inom landstingen 42.483,

ikommunala vården arbetadeantalet skötare till 17.016. Inom den
och 130.000 vårdbiträden. Ioktober 1994 39.000 undersköterskor

titeln vård-vårdbiträden många undersköterskor harär mengruppen
biträde.

Rättsliga regleringar

omfattningsjukvårdspersonal i denUndersköterskor hälso- ochär som
omfattas i deåliggandelagen ochi § första stycket 2 och 31anges

disciplinpåföljdslagen.såväl åliggandelagenavseendena av som

i psykiatrisk vårdSkötare

Franzställningar

Psykiatri-Svenskakommittén harskrivelser vid hearing medI samt en
legitimation ellerönskemålför framförtföreningen skötare om en

frmförtharbehörighetsreglering yrkesgruppen. De ävenavannan
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önskemål gedigen rikslik mentalskötareutbildningatt somom en
möjliggör fortsatt existens för yrket kommer till stånd.en

Arbetsuppgifter, utbildning, rättsligayrkesutövare och regleringar

angåendeSe undersköterskor.ovan

Övrigt

Kommittén för alternativmedicin KAM

för alternativmedicinKommittén KAM, branschorganisation fören
och alternativmedicinare, ingett skrivelser tillkomplementär- har

kommittén och deltagit i hearing med kommittén.en

Framställningar

förhar framställt yrkande befrielse från mervärdesskatt sinaKAM om
medlemmar för uppnå konkurrensneutralitet mellan konventionellatt
och alternativmedicinsk hälso- sjukvård.och

Verksamhet

bestårKAM 13 medlemsförbund:av
Nordiska Magnetterapiförbundet, Svenska Akademin för Klassisk
Homeopati, Akupunkturförbundet, Svenska Biopatförbundet,Svenska

HomeopraktikersSvenska Fotzonterapeuters Riksförbund, Svenska
Riksförbund, Riksförbund,Svenska Kroppsterapeuters Svenska
Naturläkarförbundet, Svenska Naturmedicinska Sällskapet, Svensk
Medicinsk Qigong Riksförbund, Riksförbund,Rosenterapeuters
Näringsmedicinska Terapeutförbundet och Alternativmedicinska

alternativmedicinskaSkolgruppen bestående 12 skolor.av
AlternativmedicinkommitténsKAM bildades 1984 i samband med

utredningsarbete och remissinstans till dess förslag. KAM arbetarvar
information, spridning och utveckling komplementär- ochmed av

välja terapiform,alternativmedicinska terapier, individens rätt att
mervärdesskattebefrielse ochfritt dessa terapier,utövarätten att

branschauktorisation.
Auktoriserad Kroppste-två auktorisationer. NivåKAM har 1 är

motsvarande minst 20 hög-basmedicinsk utbildningmedrapeut
skolepoäng. manuella terapier. Nivå 2arbetar medTerapeuten är

Alternativmedicinare medochAuktoriserad Komplementär- en
minst 40 högskolepoäng.basmedicinsk utbildning motsvarande

medicinska terapier.kan med både manuella ochTerapeuten arbeta
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medlemmar.auktoriserade100i dag cirkaharKAM
skallfrån KAMuppgiftenligtmedlem krävsbli attFör manatt
ställsår.behandling Detutföra minstochyrkesverksam perenvara

Hittills haretablerad vetenskap.terapiformpå utgörkravinte att en
förbundininteskulleKAMinträdeförbund nekats tainget t.ex.men

healing.sysslar medsom
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överväganden ochKommitténs

förslag

Utbildningsfrågor6 m.m.

Sammanfattning

bl.a.juli 1993 innebargenomfördes denhögskolereform 1Den som
mångainnehållet ibestämmerutbildningsanstalterna ut-att numera

medförtAvregleringen harcentralt.tidigare regleradesbildningar som
för audionomer,föreslår utbildningarnaKommitténvissa problem. att

sjukhus-ortopedingenjörer ochanalytiker, dietister,biomedicinska
högskoleför-iyrkesexaminainförandetfysiker regleras av nyagenom

ordningen.
förlängts.harmedellänga vårdutbildningarnas.k.De numera

förlängningarföreslå ytterligareinte funnit skälKommittén har att av
utbildningar.dessa

generalistut-sjuksköterskeutbildningentreåriga ärDen ennya
denBarnmorskeutbildningensjukvård.hälso- och ärbildning i allmän

Socialstyrel-reglerad.för sjuksköterskorvidareutbildningenda ärsom
tjänstgöringkompetenskrav förråd medutfärdat allmännahar nyasen

Kommittén de allmännaoch barnmorska.sjuksköterska attansersom
i framtiden kommergarantier för dettillräckligaråden inte attattger

centralainom allaerforderlig kompetenssjuksköterskor medfinnas
förvidareutbildningarantalföreslår därförKommitténområden. att ett

vidareutbild-Efterhögskoleförordningen.isjuksköterskor regleras
till sinsärskilt tilläggsjuksköterskorna fåskallningen rätt göra ettatt

röntgensjuk-skyddade. Föryrkesbeteckning. titlar skallDessa vara
särskildtilllederdirektutbildningföreslås treårigsköterskorna somen

röntgensjuksköterska.legitimation som
ocksåämnesområden detinom relevanta ärgoda kunskaperUtöver

besittersjukvårdenochinom hälso-yrkesutövarebetydelse attstorav
Kommittényrke.för sittlämpligade kansådana egenskaper att anses

denprövningenbeträffandeförändringartillinga förslaglänmar av
sådanviktenstarktlämpligheten, betonarpersonliga attav enmen

möjligt.skedeså tidigttill stånd iprövning kommer ett som
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1 Inledning

En modern hälso- och sjukvård kan inte fungera välutbildadutan en
och. i övrigt utförkompetent personal sina arbetsuppgiftersom
sakkunnigt och omsorgsfullt. därförFrågor utbildning har storom
betydelse vid utformningen behörighetsregler för hälso- ochav
sjukvården och andra närliggande områden.

Om fria bliden arbetsmarknaden inom EU skall realitet fören
svenska yrkesutövare måste utbildningarsvenska konkurrens-vara
kraftiga och uppfylla de krav ställs i bl.a. EG-direktiv. För attsom

EU-medborgare möjlighetbereda flytta till EU-land ochettatt annat
inomarbeta yrken reglerade, finns för ömsesidigtär systemettsom

erkännande och yrkesbehörighet. Kommittén ihar avsnittexamenav
redogjort för relevanta EU-bestämmelser direktiv.4 och
Den högskolereform genomfördes den juli innebär1 1993 bl.a.som
konsekvent decentralisering beslut till universitet högskolor.ochen av

Det tidigare centrala linjesystemet avskaffats regeringenshar och
möjligheter bestämma omfattning innehållutbildningarnas ochöveratt
har begränsats till utbildningar med yrkesexamen.avslutas Isom en
avsnitt 6.2 beskrivs i några högskolereformerkorthet tidigare och bak-
grunden till den reformen. kan bidra tillRedogörelsen ökadsenaste en
förståelse för den relativt frihet kännetecknar denstora som nya
högskolelagen. I avsnittet finns vidare översiktlig redogörelse fören
vissa bestämmelser i högskolelagen och högskoleförordningen.

vårdutbildningarnaVid tidigare de s.k. medellånga haröversyner av
förslag till förändringar enligtlämnats. Det åligger direktiven
kommittén beakta vissa påpekanden medellånga vårdut-deatt om
bildningarna. återges i ocksåDessa avsnitt 6.3 där utbildningen vid
vårdhögskolorna beskrivs kortfattat. Några tidigare utredningar och
uttalanden de medellånga vårdutbildningarna refereras också.om

Kommitténs ställningstaganden förlängningbeträffande behovet av
vissa utbildningar och reglering i dag oreglerade utbildningarav av

redovisas i avsnitt 6.4.
Sjuksköterskeutbildningen behandlas avsnitt 6.5. Kommitténi

lämnar det förslag vidareut-i avsnittet beträffande sjuksköterskornas
Röntgensjuksköterskornasbi-ldningar. utbildningssituation ocksåtas

upp.
inomPrövningen den personliga lämpligheten för yrken hälso-av

6.6.och sjukvården diskuterar kommittén i avsnitt
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Avregleringen högskolan6.2 av

En bakgrundkortTidigare högskolereforrner.6.2.1

kraftigt iutbildningenhögreexpanderade den1960-taletUnder
särskilt degälldeDettadel övriga Europa.liksom iSverige storen av

samhällsvetenskapuniversitetsutbildningarna inomtraditionella t.ex.
fritt.behörigaför allatillträdethumaniora, däroch varsom var

problem.ekonomiskaorganisatoriska ochmedfördeexpansionDenna
tillanpassadesdeutbildningar sädessaFörsök strukturera attatt mer

bedömdesdetinleddes,behovarbetsmarknadens snart sommen
framtida högskoleut-utredning dennödvändigt med större omen

sinapresenterade68högeskoleutredning Uårsbildningen. 1968
bearbetningvissHögskolan. Efterbetänkandet SOU 1973:2förslag i

genomfördesjuli 1977till det den 1kommitténs förslagledde att en
utbildningen.reform den högrestor av

propositionenligt denreformenmålen förviktigasteDe somvar,
breddatillgänglighet,utbildningensökaföregick förändringarna, attatt

utbildningensdemokratiserautbildningsutbudet,differentieraoch att
allsidigtillverksamhetsfonnerdessorganisation och en meranpassa

utvid-reformen1975:9. Genomrekrytering studenterna prop.av
utbildningarvissaockså omfattahögskoleområdet tillgades att som

dehörde bl.a.Ditutbildning.högreinte definieratstidigare som
lärarutbild-socionomutbildningen ochvårdutbildningarna,medellânga

ningarna.
reform1977 årsvidutbildningenmål för den högreviktigtEtt var

allt flerorganiseradesskäldettayrkesverksamhet. Avförbereda föratt
studieorganisation. Därutöverfastform linjer medutbildningar i enav

defrämst inomfritt utbud kurser,förocksåfanns ett avresurser
riksdagen.inrättadesLinjernaområde.fakulteternasfilosofiska av

utbildningslinjer. För128 olika allmänna1991/92 fannsBudgetåret
fastställtsutbildningsplanfinnaslinje skulle detvarje avsomen

fastställ-utbildningsplanInnanhögskoleämbetet.Universitets- och en
såPåhöras.organisationer sättdes berörda myndigheter ochskulle

organisationerfackligaberördaSocialstyrelsen ochexempelvis ettfick
för hälso-fastställdesutbildningsplanerinflytande devisst över som

utbildningar.sjukvárdsområdetsoch
tillantagningenförhögskoleämbetet hadeochUniversitets- ansvaret

särskildaockså defastställdeutbildningslinjerna ochallmännade
sökandebland deReglerna för urvallinje.för varjebehörighetskraven

högskoleförordningen.linje fastställda icentraltvisstill varen
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6.2.2 1993 års högskolerefonn

Den starka betoningen på yrkesförberedelsen och den centrala
styrningen uppläggningenöver utbildningarna i 1977 års reformav
föranledde kritik. Universitet och högskolor ville ha betydligt störreen

bestämmarätt utbildningarna.överatt
Kritiken ledde fram till 1993 års högskolereforrn. Den hög-nya

skolelagen 1992:1434 trädde i kraft den juli 1993.l Lagen in-
nehåller bestämmelser universitet och högskolor står underom som
statligt, kommunalt eller landstingskommunalt huvudmannaskap.

1993 års reform innebär, tidigare konsekventnämnts,som en
decentralisering beslut till universitet och högskolor. Det centralaav
linj upphävdes och med särskild examensordningesystemet ersattes en

ingår bilaga till högskoleförordningen 1993:100. Isom som en
examensordningen de examina varje universitet ochanges som
högskola får de krav skall uppfyllas för visssamt attge som en

skall utfärdas. Detta gäller de landstingskommunalaävenexamen
högskolornas utbildningar. Ansvaret för uppläggningen ochav
innehållet i utbildningarna liksom för antagning och uppställande av
särskilda behörighetskrav åvilar universiteten och högskolorna.numera

Universitet och högskolor skall enligt högskolelagen hålla högen
kvalitet såväl i utbildning i forskning och konstnärligt utveck-som
lingsarbete kap.1 4 §. innebärDetta dels kvantiteten får under-att
ordnas kvaliteten, dels universitet och högskolor inte skall sigatt ge
in områden där de inte förmår hålla godtagbar kvalitet jfr prop.
1992/93:l 79.s.

De grundläggande målen för all högskoleutbildning finns angivna
i högskolelagen 1 kap. 9 §. förstaI hand skall studenterna förvärva
kunskaper och färdigheter vetenskapliga, konstnärliga eller pro--
fessionella inom det aktuella utbildningsområdet. Som centrala mål-
gäller därutöver den grundläggande högskoleutbildningen skallatt ge
förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga till själv-
ständig problemlösning förmåga och intresse följa kunskaps-samt att
utvecklingen. Med det både den nationella och densenare avses
internationella kunskapsutvecklingen prop. 1992/93:1 29.s.
Forskarutbildningen skall, vad gäller för denutöver grund-som
läggande högskoleutbildningen, de kunskaper och färdigheterge som
behövs för självständigt kunna bedriva forskning. eftersträvadeDenatt
friheten för universitet och högskolor bör, det gäller upplägg-när
ningen och innehållet i utbildningen, utgå från dessa övergripandeav
mål.

Socialdemokraterna reserverade sig under utskottsbehandlingen bet.
l992/93:UbU3 99 och ville i tillägg till kap.l 9 § bl.a.etts. ange

utbildningen skulle främja de studerande förbereder sig föratt att
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skilda yrken eller vidareutvecklar sig inom yrken de redansom
utövar.

högskoleutbildning skall enligt högskoleförord-All grundläggande
bedrivas i form kurser, får sammanföras tillningen ut-av som

generellakap. §. förordningenbildningsprogram 7 1 I treanges
magisterexamen 160 kandidatexamen 120 poängexamina; poäng,

antal yrkesexa-och högskoleexamen 80 poäng. Därutöver ettanges
vilka målanslutning till varje yrkesexamenmina. I utöveranges som,

uppfyllda förmålen i 9 högskolelagen, skallde allmänna 1 kap. § vara
mål betraktaskall kunna utfärdas. De är attatt som anges somexamen

förordningen kan sedande mål iminimikrav. Utöver som anges
mål för varjerespektive högskola bestämma särskilda examen.

till sådanayrkesexamina i huvudsak begränsatAntalet är ut-
finns olika formerinriktade yrken där detbildningar är mot avsom

Yrkesexaminalegitimation eller behörighetskrav.officiellt fastställd
inte behörighetsregleradefinns också för vissa yrken är somsom men

barn och äldre.syftar till verksamhet inom vård samt omsorg om
högskoleförordningen haryrkesexamina regleras ideAv som

apotekarexamen,särskilt intresse för kommittén:följande varit av
logopedexamen, Iäkarexa-barnmorskeexamen,arbetsterapeutexamen,

psykoterapeutexamen,optikerexamen, psykologexamen,men,
socialsjuksköterskeexarnen,sjukgymnastexamen,receptarieexamen,
tand-specialpedagogexamen,socionomexamen,omsorgsexamen,

intebör dethygienistexamen och tandläkarexarnen. Det noteras att
påbyggnadslinjerna förförfinns någon särskildlängre examen

yrkesspeciali-dessa leder till vissasjuksköterskeutbildningen, även om
tilltill barnmorska lederUndantaget utbildningenärteter. som

till denna reglering barn-Anledningenbarnmorskeexamen. är att
barnmorska.till för legitimationligger grundmorskeexamen som

sjuksköterskornasi avsnitt 6.5 till fråganKommittén återkommer om
påbyggnadsutbildningar.

såledespåverka kursinnehålletRegeringens möjligheter äratt
med yrkesexamen. Detill de utbildningar avslutasbegränsat som en

yrkesexaminabeträffande olikamål i examensordningen uppställssom
föröversiktliga. Frihetenbeskrivas tämligenkan generellt som

utbildningar harinnehållet i olikasjälva bestämmahögskolorna att
det harrelativt omfattande. Syftet meddärmed blivit systemetnya

utbildningen samtidigtupprätthålla kvalitet ivarit främja ochatt som
studieorganisationen. Genomförvarje högskola störreettges ansvar

skapasför varjemålforrnuleringar uppställsde ettexamensom
utfärda visskvalitetskontroll ochinstrument för rätten att examenen

uppfyller de kravutbildningen inte längreåterkallasskall kunna om
mål1992/93:l69 77. Deuppställs prop.på kvalitet soms.som

kommit variera.olika högskolorna haruppställs de attav
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Högskoleförordningen föreskriver de EG-direktiv rörandeatt
innehållet i vissa utbildningar har blivit bindande för Sverige skallsom
beaktas i tillämpliga delar i kurs- och utbildningsplaner 7 kap. 19 §.

Enskilda utbildningsanordnares möjligheter utfärda examinaatt
iregleras lagen 1993:792 tillstånd utfärda vissa examina. Medattom

enskild utbildningsanordnare enskild fysisk juridiskelleravses en
anordnar utbildning. tillstånd erfordrasSärskilt för attperson som en

enskild utbildningsanordnare skall kunna utfärda sådanen examen som
regeringen meddelat föreskrifter tillståndFör skall kunnaattom.
lämnas krävs bl.a. utbildningen uppfyller de krav i kap.1att som
högskolelagen uppställs på högskoleutbildning.grundläggande

krävs för varje tillståndet utbildningenDessutom attexamen som avser
de särskilda regeringens föreskrifterkrav enligt gällermotsvarar som

för vid omfattasdenna de universitet och högskolorexamen som av
högskolelagen.

6.3 medellånga vårdutbildningarnaDe

6.3.1 Utbildningen vid vårdhögskoloma

Landstingens utbildningsverksamhet omfattar gymnasie-, högskole-
folkhögskoleutbildning. dels grundläggandeInom högskolansamt ges

högskoleutbildning och påbyggnadsutbildning, dels fristående kurser
och uppdragsutbildning.

samband med 1977 års högskolereform fördes flera utbildningarI
primärkommunala ellertidigare tillhört gymnasieskolan inom densom

landstingskommunala utbildningsorganisationen till högskolan.över
Därefter har vid flera tillfällen krav landstingens vårdut-attrests
bildningar skall överföras till huvudmannaskap. betänkandetstatligt I

Vårdhögskolor -utveckling -huvudmannaskapSOU 1993: 12 -kvalitet
redovisade Huvudmannaskapsutredningen olika modeller heltatttre
eller delvis överföra vårdutbildningarna till statligt huvudmannaskap.

särskiltdirektiven till utredningen framhölls harI att staten ett ansvar
forskning och utveckling.för uppbyggnad starka miljöer förav

Ärendet förhand-för närvarande inom regeringskansliet ochbereds
lingar pågår med landstingen.

sjukvården närliggandede yrkesexamina inom hälso- ochAv samt
det arbetsterapeut-,områden regleras i högskoleförordningen ärsom

social ochsjukgymnast-, sjuksköterske-,barnmorske-, omsorgs-
vid vårdhögskolorna.tandhygienistexamina kan avläggassom

yrkesexaminaleder tillde ovannämnda utbildningarnaUtöver som
vårdhögskolorna:följande grundutbildningar vidfinns huvudsakligen

utbildning i biomedicinsk laborato-Audionomutbildning 120 poäng,
laboratorieassistentutbildning 120 poäng ochrievetenskap dvs.

grundutbildningarnaortopedingenjörsutbildning 120 poäng. Utöver
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sjuksköterskor.b1.a. förpâbyggnadsutbildningar,också olikafinns
ochallt landstingensframförverksamhetVårdhögskolornas styrs av

Utbildningsutbudetarbetskraft och kunskap.behovkommunernas av
frånutbildningarna varierarInnehållet idärför kontinuerligt.förändras

utbildningar.ständigt framhögskola och dethögskola till växer nya

medellångautredningar de6.3.2 Uttalanden och om
vårdutbildningarna

Socialutskottetvissa påpekandendirektiv anförskommitténsI att som
beaktas. Dessavårdutbildningarna börmedellångaangående degjort

det följande.behandlas i
behandladerskr. 1993/94:51993/94:SoU4sitt betänkandel

behörighetsföreskrifterlegitimation ellermotionerSocialutskottet om
yrkesgrupper. främst yrkesgruppernaytterligare Detför naprapatervar

konstaterade debehandlades. Utskottetarbetsterapeuteroch attsom
vårsamladei denaktualiserats kunde översynfrågor tas somuppsom

andralegitimation ellergäller fråganskall detkommitté närgöra om
ochinom hälso-behörighetsföreskrifter för olika yrkesgrupper

beaktades vadförutsatte vidsjukvården. Utskottet översynenatt som
vårdutbild-medellångaför deöversynsutredningenföreslagits om

ningarna.
vårdutbildningarnamedellångayrkesexamina för deBehovet av

olika1992/93:UbU3. IbetänkandeUtbildningsutskottetsbehandlades i
utbildningarna tillför b1.a.yrkesexaminahade föreslagitsmotioner

ortopedtek-ortopedingenjör,hörselvårdsassistent,laboratorieassistent,
fråganprövaderegeringendietist. Utskottet förutsatteniker och att om

yrkesexamina.behovet dessaav
angående1989/90motionsyrkanden underanledningMed av

anfördevårdutbildningarnamedellångade s.k.förlängning av
18,l989/90:UbU21 17följande bet.Utbildningsutskottet b1.a. s. -

232:rskr.

återfinns inom denvårdutbildningarnamedellångaMerparten deav
väsentligti alltharhögskolan. Utbildningarnakommunala en

specifikförutbildanämligenklar målsättning,mycket att en
givitharsamhället. Dettasvenskavårdområdet i detyrkesroll inom

uppläggning ochgällerdetspeciell karaktärutbildningarna nären
mängd kunskapdenutbildningarna gällerinnehåll. fleraFör attav

följdtid, b1.a.begränsadskall förmedlas under avsomensom
komplicerad. Ialltmeroch blirlandvinningar,forskningens växer

svenskaiinlemmades dethögskolankommunalaoch med denatt
vårdut-medellångafrån demöjligheternaharhögskolesystemet att

forskarutbildningtill ävenvidare öppnats,bildningarna om
alltkompletteras. Idå måsteflera avseendengrundutbildningen i
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ökande omfattning aktualiseras jämförelser mellan de svenskanu
vårdutbildningarna och motsvarande utländska utbildningar.

Möjligheterna för de studerande förlägga del sinatt en av
utbildning utomlands eller efter genomgången utbildning kunnaatt
verka i land får allt betydelse.störreett annat

Mot denna bakgrund finns det enligt utskottets mening nu
anledning ingående de medellånga vårdutbild-prövaatt mer om
ningarnas längd lämpligt till förändradeavpassad de kravär som
från olika utgångspunkter kan ställas på utbildningarna. Utskottets
uppfattning samlad, bred måste deär översyn görasatt en nu av
medellånga vårdutbildningarnas längd ....Det väsentliga i den

utskottet föreslår dels utbildningens längdöversyn är prövaattnu
i förhållande till de krav på väl avvägd utbildning arbets-som
marknaden ställer, dels beakta de anpassningar till internationella
förhållanden blir alltmer nödvändiga. Behovet påbygg-som av
nadsutbildningar i anslutning till grundutbildning linje bör också
omfattas liksom frågan hur eventuella påbygg-översynenav om
nadsutbildningar skall organiseras. förekommandeI fall bör också
vårdutbildningarnas samverkan med den statliga högskolan belysas,
bl.a. i syfte underlätta övergångar mellan de olika utbildnings-att
organisationerna.

En de medellånga vårdutbildningarna aktualiserades ånyoöversyn av
bl.a. vid Utbildningsutskottets behandling skilda motionsyrkandenav
bet. 1990/91:UbU12, 1991/92:UbU14.

Regeringen uppdrog i maj 1989 Universitets- och högskoleämbe-
sociala omsorgslinjen. Samtidigt utreddes hälso- ochövertet att se

sjukvårdslinjen inom regeringskansliet. Universitets- och högskoleäm-
betet utredde också rehabiliteringslinjen. budgetpropositionenI
1990/91:100 bil. 10 151 uttalade fördragande statsrådet hanatts.
utgick från Universitets- och högskoleämbetet skulleäven överatt se
de övriga medellånga vårdutbildningarna vad gällde längd och
internationell gångbarhet.

Universitets- och högskoleämbetets de medellånga vårdut-rapport om
bildningarna

Universitets- och högskoleämbetet har i Behov förändringrapporten av
UHÄ-de medellånga vårdutbildningarna probleminventeringav en-

1991:9 redovisat förslag beträffandesynpunkter och derapport
medellånga vårdutbildningarnas längd Rapporten byggde påm.m. en
redovisning lämnats beståendearbetsgrupp rektorernasom av en av

Örebro.för vårdhögskolorna i Uppsala, Umeå och
I redovisades huvudsakligen följande slutsatser ochrapporten

förslag.
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hörselvårdsassistenttill arbetsterapeut,Grundutbildningen
och sjuk-laboratorieassistent, sjukgymnastaudionom,numera

börsociala omsorgslinjenutbildningarna inomsköterska liksom
ikandidatexamenfram tilltreåriga linjer lederomfatta ensom

laboratorievetenskap,biomedicinskhörselvård,arbetsterapi,
Tandhygienist-respektive socialsjukgymnastik, omvårdnad omsorg.

till i första handstudier med möjlighetomfatta två årsbörexamen
påbyggnadslinjer.årsett

vårdut-de medellångabehörighetskravet tillallmännaDet
studie-gymnasieutbildning medtreårigbildningarna bör vara

förberedande program.
möjligt hamån detutbildningar bör i denSamtliga är en

innehåller yrkestiteln.benämning som
uppnåendeutbildning försystematisk fortsattMöjligheter till4. av

utbildningsnivåer.för samtligaexamensnivåer tydliggörasbörhögre
möjligheter tillmeddärför inrättasPåbyggnadsutbildningar bör

yrkesspecialicering. Dessakaraktärsämnesfördjupning och ut-
magisterexamen.bildningar bör leda till

statliglandstingskommunal ochmellanMöjligheter till samverkan
utnyttjas.högskola bör

diagnostisk radiologisjukvårdslinjens inriktningochHälso- mot
laboratorieassistentlinjens inriktningslås medbör motsamman

legitimationtillvilket skulle kunna ledaklinisk fysiologi som
assistent.medicinsk

ochhänvisade Universitets-sjukvårdslinjenBeträffande hälso- och
ochregeringskanslietutredning inomtill särskildhögskoleämbetet en

utbildningenmed förlängningförsöksverksamhettill pågående aven
idärför inte särskiltLinjen behandladestill 120/ 130 poäng. rapporten.

redovisasiutbildningslinjer FörslagenandraFem rapportentogs upp.
utbildningslinje.till varjei korthet i anslutningnedan

högskoleämbetet föreslogochHörselvârdslinjen: Universitets- att
från 80 till 120utbildningen skulle förlängas poäng.

frånutbildningsplan gälldeLaboratorieassistenlinjen: Enligt den som
fem olikaoch hadeomfattade utbildningen 901989hösten poäng

utbild-föreslogoch högskoleämbetetinriktningar. Universitets- att
till 120ningen skulle förlängas poäng.

och hög-anförde Universitets-sinRehabiliteringslinjen: I rapport
framförtsutbildningsenheter hadefrån olikaskoleämbetet det attatt

denborde brytasrehabilitieringslinjens båda utbildningar ut ur
respektivearbetsterapeut-och organiseraslinjen somgemensamma

frånutbildningarnaförlängningsjukgymnastlinje. Förslag avom en
utbildningsenheterna.också framförts frånhade100 till 120 poäng

ochföremål förunder 1990omsorgslinjen: Linjen översynSociala var
utbildningenföreslogsdet sammanhangetremissbehandling. I att

högskoleämbetetUniversitets- ochtill 100skulle förlängas poäng.
förskälförlängning till 120 Somsinförordade i poäng.rapport enen
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sådan förlängning anfördes bl.a. omstruktureringar inom verksam-att
hetsfälten skapat behov utbildning förbereder för arbeteettav en som

Ämbeteti många fall kan bli mycket självständigt. framhöll ocksåsom
möjligheterna till samordning med sociala linjen.

andhygienistlinjen:T Tandhygienistutbildningen omfattade tidigare 40
År 1988 inleddes försökpoäng. med förlängning till 80 poäng.

Universitets- och högskoleämbetet bedömde förlängningen av
utbildningen till 80 välpoäng avvägd.som

Högskoleverkets utvärdering Vårdutbildningar i högskolanav

Regeringen i december 1994 dåvarande Kanslersämbetet i uppdraggav
utvärdera de medellånga vårdutbildningarna. Uppdragetatt omfattade

dels utbildningen vid vårdhögskolorna, dels sjukgymnastutbildning
med statligt huvudmannaskap. Utvärderingen skulle bl.a. belysa
utbildningarnas forskningsanknytning, biblioteks- och informationsför-
sörjningsresurser, lärarkompetens pågående kvalitets- ochsamt
utvecklingsarbete. Syftet med uppdraget få underlag förattvar
regeringens bedömningar lärosätens utfärda examina.rättsenare attav
Utvärderingen, kom omfatta sammanlagt 113 utbildningspro-attsom

leder till 12 skilda yrkes- eller högskoleexamina, redovisa-gram som
des i Vårdutbildningar i högskolan En utvärderingrapporten Högsko-
leverkets rapportserie 1996:7 R.

Högskoleverket konstaterade samtliga granskade utbildningaratt
grundläggande plan uppfyllde kraven påett yrkesrelevans. Samtidigt

ansåg verket antal utbildningar inte nått högskolemässigatt ett stort en
niva.

Övrigt

Socionomutbildningen och sociala omsorgsutbildningen granskades av
Socialtjänstkommittén. I avsnitt återkommer15 kommittén till
Socialtjänstkommitténs bedömningar beträffande dessa två utbild-
ningar.

6.4 Kommitténs överväganden

6.4.1 Ingen förlängning utbildningarnaav

De utbildningar i Universitets- och högskoleämbetetstogssom upp
de medellånga vårdutbildningarna avsnittrapport se 6.3.2 iom ser

dag på följande sätt.ut
Hälso- och sjukvårdslinjen omfattar 120 sjuksköterskeexa-poäng

yrkesexamen 33, högskoleförordningen. Utbildningen harmen, nr
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SjuksköterskeutbildningenEG-direktiv.befintligamedharmoniserats
6.5.avsnittividarebehandlas

intelederUtbildningen120omfattar poäng.Audionomutbildningen
iinnehålletochhögskoleförordningenenligtyrkesexamennågontill

utbildningen.förhuvudmannendärförbestämsutbildningen av
laboratorieveten-biomedicinskLaboratorieassisterztprogrammet

yrkesexa-till någonintelederUtbildningen120omfattar poäng.skap
utbildningen bestämsiinnehålletochhögskoleförordningenenligtmen

utbildningen.förhuvudmannendärför av
olikatvåidelatsrehabiliteringslinjen hartidigare uppDen

120omfattar poängarbetsterapeututbildningenutbildningar, som
sjukgymnastutbild-ochhögskoleförordningenyrkesexamen nr

hög-32,yrkesexamen120omfattar poängockså denningen nrsom
skoleförordningen.

socialochförlängtsharomsorgsutbildningensociala om-Den
minstkursfordringarfullgjordaefteruppnås omnumerasorgsexamen
Socialhögskoleförordningen.37,yrkesexamen100 poäng nr

två olikaförutfärdashögskoleförordningenenligtkanomsorgsexamen
ochfunktionshindradeäldre, ut-inriktningförinriktningar. En mot

Ibehandlingsarbete.socialpedagogisktochvecklingsstörda moten
Iutbildningeninriktningvilkenskall avser.examensbeviset anges

socialadenförlängningendiskuterades1691992/93:propositionen av
utbildningendäruttaladeDepartementschefen attomsorgsutbildningen.

bud-fr.o.m.studenterdeför antas120omfatta poängborde som
linjennuvarandetill denantagitsdeEftersom1994/95.getåret som

uppstår behovomfattningplaneradistudiersinafullfölja avfåmåste
anförde departements-emellertid,Det1997. ärförstfinansiering

inomvårdhögskolorberördahindraringenting ramenchefen, attsom
tillvalskurs.motsvarandestudentererbjudersinaför enresurser

i denförändringartillförslagmedåterkommaavsågRegeringen att
tillförlängsomsorgsutbildningsocialsåhögskoleförordningen attnya

kostnadsbe-sinavidutgickHuvudmannaskapsutredningen120 poäng.
120tillförlängasskulleomsorgslinjensocialadenfrånräkningar att
harutbildningenförlängningNågon159.121993:SOU avpoäng s.

kontroll1996. Enaugustihögskoleförordningenigjortsinteännu
visatemellertidharvårdhögskolor attolikavidstudievägledaremed

omsorgsutbildningensocialadenhar1994höstenmedochfrån
förlängningvårdhögskolor. Ensamtligavidtill 120 poängförlängts

tillanpassninginnebärasåledesskullehögskoleförordningeni en
förhållanden.faktiska

80kursfordringarfullgjordaefteruppnåsTandhygienistexamen om
högskoleförordningen.42,yrkesexamenpoäng nr

såledesvisarutbildningarnaaktuelladegenomgångKommitténs av
vårdutbildningarnamedellångadeförlängningar somdeatt av

genomförts.harredanhögskoleämbetetochUniversitets-föreslogs av
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Vad återstår i högskoleförordningenär införaatt den förlängningsom
sociala omsorgsutbildningen till 120 iav praktikenpoäng redansom

genomförts. När det gäller sociala omsorgsutbildningen hänvisar
kommittén också till Socialtjänstkommitténs förslag angående
utbildningen avsnitt 15. Kommittén föreslår inga ytterligare
förlängningar de medellånga vårdutbildningarna.av

De "medellånga vårdutbildningarna" har tidigare varit vedertagetett
begrepp. Det kan möjligen ifrågasättas de utbildningarom som
förlängts till år kan betraktastre medellånga. Begreppet medel-som
långa vårdutbildningar används inte kommittén i den fortsatta fram-av
ställningen.

6.4.2 Reglering utbildningarav

När det gäller utbildningarnas längd torde Universitets- och hög-
skoleämbetets förslag således inte föranleda några ytterligare över-
väganden. En fråga vilka utbildningarär alternativt vilka yrkenannan

bör reglerade. Utvecklingen inom hälso- och sjukvårdensom gårvara
snabbt och det viktigtär utbildningarnaatt de kravmotsvarar upp

ställs på yrkesutövarna. Kvalificerade utbildningarsom ocksåär
viktiga medel för kunna ökade effektivitetskravmötaatt i verksam-
heten.

Behovet reglering olika utbildningar bör medav avgörasen av
utgångspunkt från patienternas berättigade krav på kvalificerad ochen
säker vård. Yrkesutövare inom hälso- och sjukvården och andra
närliggande områden måste ha den kompetens erfordras för attsom
patienterna skall kunna god vård. Här det integaranteras är baraen
utbildningarnas längd är avgörande. Utbildningen måste självfalletsom
också hålla hög kvalitet.en

Kraven på god utbildning kan i vissa sammanhang behöva följasen
med behörighetsregler. Bestämmelser hur lång utbildningupp om en

skall och vad den skall innehålla kan i många fall bli verknings-vara
lösa arbetsgivare och andra inte anlitar med dennaom personer
kompetens.

En del de problem kommit till kommitténs kännedom tordeav som
hänföra till avsaknadenatt samlad reglering utbild-vara av en av

ningen. Genom det inte finns någonatt central reglering med
minimikrav eller riktlinjer för hur utbildning skall kanuten se
utbildningslängd- och standard ibland komma varieraatt ett
otillfredsställande Det finns intesätt. heller någon garanti för att en
utbildning huvudöver kommer finnas kvar. Bådetaget arbetsgivareatt
och patienter får svårigheter vilken kompetensavgöraatt yrkes-en

besitter.utövare
Samtidigt får inte glömma bort variation inomman att storen

utbildningsväsendet kan godo. Behovet kunskap inom olikavara av av
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ämnesområden varierar från plats till plats och från tid tillen en
sjukvår-Den snabba och ständigt pågående utvecklingen inomannan.

den skapar behov utbildningar och förändringar i befintligaav nya
utbildningar. Utbildningsanstalterna måste i viss mån kunna anpassa
sig till efterfrågan. Detta hindrar inte det i många sammanhangatt
bl.a. patientsäkerhetsaspekt sig angeläget med viss samord-terur en
ning de mål eller minimikrav gälla för utbildning.börav som en

Det fria utbudet och avsaknaden reglering innehållet i utbild-av av
ningarna däremot nackdel vill utöka behörighets-är en om man
regleringen och reglera ytterligare yrken. Det uppstår då svårigheter

kontrollera utbildningarnas kvalitet. Innehållet i utbildningarna kanatt
variera beroende på vilken högskola bestämt kursutbudet. Vidsom en
reglering ytterligare yrken måste också regleringenöverav man se av
utbildningarna. Om det problemet kompetens- och behörig-stora ur
hetssynpunkt inom yrkesområde avsaknaden regleradärett av en
utbildning det enligt kommitténs uppfattning inte rimligtär att

legitimation för komma till med problemet.omvägen över rättaatten
sigI stället det naturligt i första hand regleringövervägater att aven

den ifrågavarande utbildningen.
utbildningar högskoleämbe-de i Universitets- ochAv togssom upp

fördet audionomutbildningen och utbildningenärtets rapport
biomedicinska analytiker laboratorieassistentutbildningen saknarsom

Ävenpå för ortopedingenjörerreglering central nivå. utbildningen
tillsaknar central reglering. Ingen dessa utbildningar ledertreav

någon enligt högskoleförordningen det varjeyrkesexamen och är
värdhögskola/högskola själv utbildningens mål ochbestämmersom
innehåll. Krav på legitimation har framförts för dessa yrkesgrupper.

När det gäller audionomutbildningen anförde Högskoleverket i sin

se avsnitt 6.3.2 två fyra högskolor hade hög-rapport att enav
Övrigaskolemässig nivå på utbildningen. två högskolor bedömdes ha

utbildningsnivå Audionomensinte högskolemässig.en som var
kräververksamhet kunskaper medicin, teknik och beteendeveten-inom

Enligtskap. uppgift från Svenska Audionomföreningen har omkring
hörselnedsättning.tio befolkningen någon formprocent av av

Audionomerna måste fortsättningsvis hög kompetens förhaäven en
effektiv hörselproblem ochkunna medverka i behandlingatt av

hörselskador. i framtiden kommerFör det även attatt garantera att
finnas audionomutbildning kvalitet föreslår kommitténgod atten av
utbildningen införandetregleras. Regleringen bör ske genom av en ny

i högskoleförordningen. regleringyrkesexamen Förslaget om en av
audionomutbildningen har också sin i kommitténs förslaggrund om en

innefattar audionomerna avsnittsärskild behörighetsreglering som
10.3.1.

Biomedicinsk analytiker den vedertagna yrkesbenäm-är numera
Utbild-efter genomgången laboratorievetenskaplig utbildning.ningen
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vid olikaningen 13 högskolor och omfattar, tidigare nämnts,ges som
för närvarande 120 Innehållet i de utbildningar i dagpoäng. som ges
varierar. Avsaknaden reglerad utbildning det svårare förgörav en
arbetsgivaren vilken biomedicinskkompetens analytikeravgöraatt en

Ävenhar. för tillsynsmyndigheten blir det svårare bedömaatt
framtiden finns det inga garantier för utbild-kompetensen. För att

finnas kvarningen för biomedicinska analytiker kommer elleratt att
hålla standard i dag. Beträffandeden kommer att samma som

cytologassistenter finns detspecialistutbildningen inom cytologi
uppgift från Vårdförbundet risk för ingen vårdhög-enligt SHSTF att

tillhandahålla denna utbildning. Enligtskola i framtiden kommer att
i framtiden kommerkommitténs uppfattning det viktigt detär ävenatt

finnas utbildning i cytologi håller god standard. Enatt enen som
reglering grundutbildningen för biomedicinska analytiker skulleav

cytologutbildningen.sannolikt åstadkomma intresse förstörreett
biomedicinska analytikernaKommittén föreslår utbildningen för deatt

högskoleförord-införandet yrkesexamen iregleras genom av en ny
biomedicinska analytikerningens examensbilaga. Yrkeskategorin

ytterligarevidare i avsnitt 10.3.2 där kommittén lämnarbehandlas
förslag beträffande yrkeskategorin.

endast vid Hälsohögskolan iOrtopedingenjörsutbildningen ges
omfattar tidigare redovisats 120Jönköping. Utbildningen poäng.som

Island. sinSkolan elever från bl.a. Danmark och I rapporttar emot
utbildningen välavsnitt 6.3.2 anförde Högskoleverketse möteratt

högskolemässighet kriteriekategorierna. Enligt verketskraven på enligt
högskolemässigortopedingenjörsutbildningen och hademening var

till kandidatexamen.i utveckla utbildningenpotential huvudämnetatt
tekniskainnefattar både medicinska ochUtbildningen änmen.

garantier fördet angeläget det finnsKommittén attatt ut-ser som
fortsättningsvisfinnas denbildningen kommer kvar och ävenattatt

utbildningenföreslår därförhålla god kvalitet ochkommer attatt en
yrkesexamenRegleringen ske införandetregleras. bör av en nygenom

reglering ortopedingen-i högskoleförordningen. Förslaget om en av
förslag särskildsin i kommitténsjörsutbildningen har också grund om

ortopedingenjörerna avsnittbehörighetsreglering innefattar sesom
10.3.4.

"medellånga vårdut-till deDietistutbildningen har inte räknats
ställ-här redovisa sinabildningarna". Kommittén har ändå valt att

Utbildningenbeträffande dietistutbildningen.ningstaganden var
högskolereformensamband medtidigare reglerad, avreglerades imen

i hög-någon särskild yrkesexamen1993 och intetogs somupp
universitet ochbedrivs vidskoleförordningen. Dietistutbildningen tre
medfört detutbildningen harAvregleringenomfattar 120 poäng. attav

dietist har. Kommunernassvårt kontrollera vilken kompetensär att en
ingår, pånutritionsområdethar breddats därverksamhet t.ex.
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storhushållsverksamhet,vårdhem, enskild äldrevård,sjukhem,
oftaanlitasskolmatproduktion, utbildning och information. Numera

dietisterkonsulter och det finns privata meddietister egensom
finnas garantiermottagningsverksamhet. Kommittén det börattanser

håller kvalitet och dietistut-för dietistutbildningen hög attatt en
särskildbildningen därför bör regleras att anges som engenom

regleringi högskoleförordningen. Förslagetyrkesexamen om en av
förslagockså sin grund i kommitténsdietistutbildningen har om

dietisterna avsnittsärskild behörighetsreglering innefattar sesom
10.3.3.

utbildningen förKommittén föreslår vidare reglering aven
i avsnitt 10.2.3yrkeskategori behandlas vidaresjukhusfysiker. Denna

överväganden i dettaoch förslaget har också sin grund i de görssom
avsnitt.senare

Även enligt kommitténsmedicinsk fotvård finns detinom området
utbildningregleradskäl talar för införandetmening starka av ensom

avsnitt 10.4.4 till frågorhögskolenivå. Kommittén återkommer ipå
angående medicinska fotspecialister.

Sjuksköterskeutbildningen5

Inledning6.5. 1

under deförändratsSjuksköterskans roll och arbetsuppgifter har
och blivitArbetsuppgifterna har vidgatsårtiondena.senaste mer

teknik förmetoder ochkvalificerade bl.a tillkomsten nyav nyagenom
effektivitet inompådiagnostik behandling. Samtidigt har kravenoch

utsträckninghar också i alltsjukvården ökat. Sjuksköterskor större
samordning detledning ochkommit för vårdplanering,att avansvara

uppgifter undervisning ochlöpande vårdarbetet. Andra viktiga är
patienterinformation tillhandledning personal och elever, attsamtav

kaninsatser. Sjuksköterskanvårdlagen för kvalificeradei svara mer
mellangäller samarbetetockså fungera samordnare detnärsom

arbetsvården.exempelvis social- ochprimärvården och
påverkatarbetsuppgifter harFörändringarna sjuksköterskansav

decenniersjuksköterskeutbildningen har underutbildningen och senare
lång tid kommerdet undergenomgått flera förändringar. Eftersom att

det finnasutbildningar kansjuksköterskor genomgått äldrefinnas som
sjuksköterskeutbildningarna.tidigareskäl översiktligt beskriva deatt

iBeskrivningenbeskrivning finns i avsnitt 6.5.2.sådan ärEn
rådSocialstyrelsens allmännahämtad från bilaga tillhuvudsak en

SOSFS 1995:15 M.
sjuksköterske- och barn-nuvarandeavsnitt 6.5.3 redovisas deI

sjuksköterskeutbildningenmorskeutbildningarna. Den är ennya
Barmnorskeut-sjukvård.generalistutbildning i allmän hälso- och
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bildningen den endaär vidareutbildning reglerad. Frånärnumera som
sjukvårdens sida har befarats de generalistsjuksköterskorna inteatt nya
kommer ha den specialistkompetens erfordras för kunnaatt attsom
tjänstgöra inom operationssjukvård, intensivvård, anestesisjukvård och
andra centrala områden.

Socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd kompetenskrav förnya om
tjänstgöring sjuksköterska och barnmorska. Dessa och andrasom
kompetensråd och regleringar redovisas i avsnitt 6.5.4. Frågan är om
dessa råd och regleringar tillräcklig garanti för vi iattger en
framtiden inom alla områden kommer kunna sjuksköterskor medatt
erforderlig kompetens.

Vissa tidigare uttalanden reglering sjuksköterskornasom av
vidareutbildningar/specialistkompetens refereras i avsnitt 6.5.5.
Framställningar till kommittén redovisas i avsnitt 6.5.6.

I avsnitt 6.5.7 diskuterar kommittén olika metoder för reglering och
redovisar sina ställningstaganden.

Röntgensjuksköterskornas utbildningssituation och förslag be-
träffande denna behandlas i avsnitt 6.5.8.

6.5.2 Tidigare sjuksköterske- och bammorskeutbildningar

Sjuksköterskeutbildningen har förändrats flertal gånger sedan 1950-ett
talet. förändringenDen inträffade 1982 dåstörsta utbildningen fördes

till högskolesektorn och tillträdeskravenöver höjdes från det tidigare
kravet i princip bara avsåg grundskola till de allmänna behörig-som
hetskrav gäller all högskoleutbildning, dvs. minst två årssom
gymnasieskola.

Sjuksköterskeutbildningen enligt års1952 studieordning omfattade
till och halvt år och hade föregåtts provtjänstgöring.tre tre ett av en

Utbildningen inleddes med tvåårig obligatorisk allmänutbildning.en
Därefter följde specialutbildning inom något områdena medi-en av
cinsk sjukvård, kirurgisk sjukvård, kirurgisk poliklinik, sinnessjuk-
vård, operationssköterskearbete, röntgenarbete, laboratoriearbete samt
distriktsvård, barnsjukvård och barmnorskearbete. Under 1950-talet
tillkom vidareutbildning inom anestesi.en

Genom 1966 års studieordning delades sjuksköterskeutbildningen i
grundutbildning och vidareutbildning. Grundutbildningen omfattade
fem terminer och berättigade till legitimation sjuksköterska. Försom
tillträde till vidareutbildningen krävdes viss yrkeserfarenhet. Vidareut-
bildningar fanns inom specialiteterna medicinsk och kirurgisk
sjukvård, psykiatrisk vård och åldringsvârd, anestesisjukvård,
intensivvård, operationssjukvård, hälso- och sjukvård för ochbarn
ungdom, hälso- och sjukvårdöppen obstetrisk och gynekologisksamt
vård.
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till operations-,infördes direktutbildningarUnder 1960-talet rönt-
utbildningaroftalmologassistenter. Dessaradioterapi- ochgen-,

Övergångsbestämmel-fem terminer. Genomomfattade fyra respektive
inriktning inommed motsvarandeutbildningar jämställtshar dessaser

sjuksköterska enligtlegitimationsjukvårdslinjen förhälso- och som
års studieordning.1982

hälso- ochsjuksköterskeutbildningenstudieordning förårs1982
högskolepoäng. Gym-respektive 90sjukvårdslinjen omfattade 80

antagningkrav förmotsvarande utgjordevårdlinje ellernasieskolans
sjukvårdslinjenochsjuksköterskeutbildningen. Hälso-till gav en

specialiseringdärtillomvårdnad ochutbildning igrundläggande en
operationssjuk-sjukvård,hälso- ochområdena allmäninom något av

radioterapi ochonkologivård, ögonsjukvård,psykiatriskvård,
till legitimationinriktningar berättigaderadiologi. Samtligadiagnostisk

vidareutbildningPåbyggnadsutbildningar försjuksköterska. avsom
intensivvård, hälso- ochanestesisjukvård,sjuksköterskor fanns inom

ortoptiksjukvård,hälso- ochungdom,sjukvård för barn och öppen
vårdgynekologiskobstetrisk ochomfattande 40 poäng,vardera

omvårdnad 20 poäng.onkologiskbarnmorska, 50 poäng samt
medförsöksverksamhetanordnades1980-taletdelenFrån senare av
hadestuderandesjukvårdslinjendirektantagning till hälso- och somav

genomgåtthadeinteför högskolestudierbehörighetallmän men
vârdutbildning.gymnasial

barnmorskeutbildningarsjuksköterske- ochNuvarande6.5.3

År innebarsjuksköterskeutbildninginfördes1993 ensomen ny
sjuksköterskeut-förfinns inom EUdirektivanpassning till de som

medutbildningtreårignämligenavsnitt 4.3.2,bildningen se en
Äldre iutbildningar kansjukvård.hälso- ochinriktning allmänmot

Övergångsbestämmelsermed stödfall godkännasvissa komma att av
direktivengenerelladesjuksköterskedirektivet. Närförstatill det

ochutbildningregleringenansågtillkom avsnitt 4.3.3se att avman
allmäninriktningmedför sjuksköterskor änyrkesverksamhet annan
direk-generellaför desjukvård borde lösas inomhälso- och ramen

bådediskussioner inom EU översynpågår emellertidtiven. Nu om en
specialistut-regleringsjuksköterskor ochbasutbildningen för avenav

Även överenskommelsennordiskasjuksköterskor. denbildade enom
sjukvården ochochhälso-för personal inomarbetsmarknadgemensam
desjuksköterskormedavsnitt 1.3veterinärer 4.se som genom-avser

benämningenmedgeneralistnatursjuksköterskeutbildninggått av
sininriktning imedSjuksköterskoroch sjukvård.allmän hälso- annan

bedönming.individuellefterrespektivegodkännsutbildning statav
redovisatshögskolereform innebär,års1993Genomförandet somav
beslut tillcentraladecentraliseringkonsekventavsnitt 6.2.2.,i aven
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universitet och högskolor. Systemet med centralt bestämda linjer
upphävdes och med särskild examensordning. Iersattes en examens-
ordningen, ingår bilaga till högskoleförordningen,som som en anges
de examina inom grundläggande högskoleutbildning varjesom
universitet och högskola får utfärda vilka krav skallsamt som
uppfyllas för respektive Ansvaret för utbildningensexamen. upp-
läggning och innehåll liksom antagning och behörighetsfrågor har
decentraliserats till universitet och högskolor.

Enligt examensordningen omfattar sjuksköterskeexamen kurs-
fordringar sammanlagt 120 dvs. terminer högskoleför-poäng,om sex
ordningen, yrkesexamen 33. Som allmänna mål, deutövernr
allmänna målen i högskolelagen, i examensordningen attanges
studenten skall ha

förvärvat sådana kunskaper och färdigheter fordras för attsom--
självständigt kunna arbeta sjuksköterska,som

tillägnat sig kunskaper i professionell omvårdnad,--
utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och--

därigenom, med beaktande etiskt förhållningssätt ochettav en
helhetsbild människan, utvecklat sin förmåga till goda relationerav
med patienter och deras närstående,

förvärvat kännedom förhållanden i samhället påverkarom som--
människors hälsa kunna initiera och delta i hälsobefrämjandesamt
och förebyggande arbete,

tillägnat sig kunskaper i sjukvårdens ekonomi och organisation--
betydelse för alla sjuksköterskor.ärsom av

Utöver dessa mål uppställer respektive högskola mål. Kravenegna
beträffande behörighet till utbildningen varierar från högskola till hög-
skola.

l högskoleförordningen föreskrivs sådana direktiv inom EUatt
rörande innehållet i vissa utbildningar har blivit bindande försom
Sverige i tillämpliga delar skall beaktas i kursplaner och utbildnings-

7planer kap. 19 §.
Studerande påbörjat sin sjuksköterskeutbildning efter den julilsom

1993 genomgår den sjuksköterskeutbildningen. De förstanya
sjuksköterskorna med den utbildningen utexaminerades såledesnya
vårterminen 1996. Sjuksköterskeutbildning inriktningmed visstmot
specialområde kommer i framtiden endast kunna bedrivasatt som
vidareutbildning redan legitimerade sjuksköterskor alternativtav som

särskild utbildning. Med undantag för barmnorskeexamen saknasen
för sjuksköterskornas vidareutbildning såväl yrkesexamen som

utbildningsprogram.generellt Varje högskola kan själv besluta om
lokala kurser och utbildningsprogram. Utbudet har redan blivit både

och varierat. Innehållet i utbildningarna liksom behörighetskravenstort
bestäms respektive högskola.av
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förvidareutbildningden endaBarnmorskeutbildningen såledesär
omfattar enligtreglerad. Barnmorskeexamensjuksköterskor är ex-som

sammanlagt 60kursfordringarfullgjorda poäng,amensordningen om
7.högskoleförordningen, yrkesexamenjfrterminerdvs. tre nr

Socialsty-ochavlagd sjuksköterskeexamenställs krav påDärutöver av
de allmännamål,allmännautfärdad legitimation. Som utöverrelsen

skallstudentenexamensordningenii högskolelagen,målen attanges
ha

fordras förfärdigheterochsådana kunskaperförvärvat attsom--
barnmorska,arbetasjälvständigt kunna som

ochförmåga till inlevelseochsjälvkännedomutvecklat sin--
ochförhållningssättetisktmed beaktandedärigenom, ett enav

relationertill godasin förmågamänniskan, utvecklathelhetsbild av
närstående,och derasmed patienter

påverkarsamhälletförhållanden ikännedomförvärvat somom--
hälsobefrämjandedelta iinitiera ochhälsa kunnamänniskans samt

förebyggande arbete.och

mål.respektiva högskolauppställermålUtöver dessa egna
erhållaefter ansökankanbarnmorskeexamenavlagtDen som

Tillträdet tillbehörighetslagen.barnmorska 2 §legitimation sesom
legitimationinneharendast denreglerat ochyrket är somsom

får barn-förordnandeerhållit särskilteller utövabarnmorska som
behörighetslagen.morskeyrket 6 §se

päbyggnadsutbildning förbarnmorskeutbildningenEftersom är en
innehavarekan bliyrkesutövareinnebär detsjuksköterskor att aven

och sedansjuksköterskaförstlegitimationer,dubbla somsom
konsekvensdubbla legitimationenbarnmorska. Den attavvar en

intedirektutbildning ochbarnmorska tidigareutbildningen till var en
påbyggnadsutbildning för sjuk-falletkommit bliatt ensenaresom

sköterskor.
åliggande-iomfattas regleringenyrkesverksamhetBarnmorskans av

infördesåliggandeförordningenâliggandeförordningen. Närlagen och
för barnmorskor.1955:592Kungl. Majzts reglementeupphävdes

tillsjuksköterskeutbildningensvenskaförlängningen denGenom av
barnmorskeutbildningensvenskaförlängningen den120 ochpoäng av

villkorenbarnmorskeutbildningenuppfyller den svenskatill 60 poäng
yrkes-4.3.2. Föravsnittbarnmorskor jfrEG-direktiven avseendei

årsintyg företesinom EU krävs dessutomverksamhet ettatt om
Innehavbarmnorska.tillyrkespraktik efter avlagd avexamen

förutsättningländersamtligabarnmorska ikompetensbevis är ensom
Äldre förut-under vissautbildningar kanför få yrket.utövaatt

Övergångsbestämmelser.med stödgodkännassättningar komma att av
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Den nordiska överenskommelsen nordisk arbets-om gemensam
marknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer omfattar
yrkesgrupperna barnmorskor och distriktssköterskor.

6.5.4 Reglering Kompetenskravav m.m.

Hålso- och sjukvårdslagen

Det finns i dag omkring 124.000 legitimerade sjuksköterskor i landet
och dessa således andelutgör hälso- och sjukvårdspersona-storen av
len. Sjuksköterskornas yrkesverksamhet regleras bl.a. i åliggandela-

hälso-I och sjukvårdslagen HSL uppställs generella krav på godgen.
kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonalen. All hälso- och
sjukvård skall enligt lagen bedrivas så den uppfyller kravenatt en
god vård, vilket bl.a. innebär vården skall god kvalitet.att vara av
Inom den landstingskommunala och kommunala sjukvården skall
finnas den personal behövs för meddela god vård jfr 13 ochattsom
23 §§. fårDet naturligt sjukvårdshuvudmännen eftersträvarattanses

hålla så hög kompetens möjligt hos sin personal.att Ien som
praktiken torde kraven i HSL innebära det för innehav vissaatt av
sjukskötersketjänster krävs utbildning den grundläggandeutöver
sjuksköterskeutbildningen.

HSL föreskriver bl.a. det inom det verksamhetsområdeatt som
kommunen bestämmer skall finnas sjuksköterska fören som svarar

det finns sådana rutiner kontakt med läkare elleratt att tas annan-
hälso- och sjukvårdspersonal patients tillstånd fordrarnär det,en

beslut delegera för vårduppgifter förenligaatt medatt ärom ansvar-
säkerheten för patienterna,

anmälan till dengörs närrmd, har ledningen hälso-att ochsom av-
sjukvårdsverksamheten, patient i samband med vård ellerom en
behandling drabbats eller för risk drabbas allvarligutsatts attav av
skada eller sjukdom se 24 §.

Regeringen bemyndigas i HSL meddela föreskrifteratt om
behörighet till tjänster inom kommunernas hälso- och sjukvård och om
tillsättning se 25 §. Regeringen får överlåta Socialstyrelsen att
meddela sådana föreskrifter.

Förordningen behörighet till vissa tjänster inom hålso- ochom
sjukvården och tillsättning sådana tjänsterom av

Allmänna bestämmelser behörighet till bl.a. läkar- och sjuksköters-om
ketjänster finns i förordningen behörighet till vissa tjänster inomom
hälso- och sjukvården och tillsättning sådana tjänsterom av
1982:771. Förordningen reglerar behörigheten till tjänster inom
landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård. förordningenI
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föreskrivs bl.a. den behörig till tjänst sjuksköterska haräratt som som
vissalegitimation för sådant yrke jfr 6 §. För behörighet till

inom landstingens hälso- och sjukvård krävs specialist-läkartjänster
Socialstyrelsen skall enligt förordningen meddela allmännakompetens.

råd kompetenskrav för arbetsterapeuter, sjukgynmaster, sjukhus-om
sjukhusingenjörer, sjuksköterskor och ambulanspersonal.fysiker,

rådSocialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Socialstyrelsens upphävda kungörelse MF 1975:121I numera
innehasföreskrevs vissa tjänster sjuksköterska skulleatt avsom

sjuksköterska. gällde sjukskötersketjänster inomvidareutbildad Det
intensivbehandling,anestesisjukvård, intensivvårdområdena

operationssjukvård, distrikts-mottagning för olycksfall och akut sjuka,
vård barnhälsovård barnavårdscentral. Vidareutbildning krävdesoch

avdelningsförestån-också för sjukskötersketjänster i ledande ställning
barnsjukvård,eller med ständig nattjänstgöring inom områdenadare

psykiatrisk vård eller psykiskt utvecklingsstörda ochomsorger om
vård medicinsk eller kirurgisk karaktär.avannan

från råd,Kungörelsen 1975 1985 med allmänna allmännaersattes
råd kompetenskrav för sjukskötersketjänster SOSFS 1985:12.om

på 1982 års studieordning. de allmänna råden anfördesDessa byggde I
med hänsyn till patienternas säkerhet i värden angelägetdet attatt var

fanns tillräckligt sjuksköterskor meddet vid varje enhet antal rätt
arbetsuppgifterspecialutbildning, kunde för de somsom ansvara

specialkunnande. Socialstyrelsens uppfattning detkräver Enligt var
nödvändigt ställa särskilda på sjuksköterskans kompetens vadkravatt

Ävengällde verksamheterna anestesi, intensivvård och vård barn.av
sjuk-anställningen distriktssköterska ställde särskilda kravsom

sjuksköterskorsköterskans förutsättningar för yrkesutövningen. När
till dessa verksamheter/funktioner ansågs det nödvändigtanställdes att
sjuksköterskan genomgått specialutbildning för verksam-kräva att

funk-sjuksköterska anställdes i särskilt krävandeheten. Innan en en
i ledande ställning avdel-tion, exempel sjuksköterskanämnssom

nattjänstgöring,ningsföreståndare eller sjuksköterska med ständig
haft möjlighet sinborde hon enligt de allmänna råden ha uppövaatt

yrkeserfarenheter. Vidyrkesskicklighet sjuksköterska och inhämtasom
sjuksköterskananställning till dessa funktioner borde krävas att

yrkeserfaren-specialutbildning för och hadegenomgått verksamheten
diagnostiskVerksamhetsområdena psykiatrisk vård, ögonsjukvård,het.

ansågsbland de områdenradiologi och onkologi nämndes inte som
desärskild får bakgrundkräva kompetens. Detta mot attses av

årssjuksköterskeutbildningen enligt 1982allmänna råden byggde
tidigare redovisats,studieordning. Denna utbildning hade, som

inriktning dessa områden. I desärskilda utbildningar med mot
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allmänna råden de verksamheter sjuksköterskornasattangavs som
frånolika specialutbildningar avsedda för skilde sig varandra ochvar

specialutbildningarnasjuksköterska genomgått inteatt somen en av
vidare kunde tjänstgöra inom verksamhet någon deutan somen av

specialutbildningarnaövriga avsedd för. Generellt borde därförvar
råden varje sjuksköterska specialutbildningenligt gälla borde ha föratt

den verksamhet anställningen avsåg.som
allmänna råden från 1985 med allmänna råd ochDe har ersatts nya

kompetensbeskrivningar. De allmänna råden SOSFS 1995: 15 Mnya
Kompetenskrav för sjuksköterska och barnmorskatjänstgöring som
kompletteras särskilda kompetensbeskrivningar för sjuksköterskorav
och barnmorskor publicerade i skriftserien Allmänna råd från
Socialstyrelsen 1995:5. I de allmänna råden har, framgårsomnya av
rubriceringen, barnmorskornas verksamhet tagits med. Rådenäven

landstingens och kommunernas och sjukvård,hälso-avser men
Socialstyrelsen de bör tillämpas inom privat verksam-ävenattanser
het.

Behovet introduktion i arbetet ide allmänna råden. Efterbetonasav
utbildning behöver sjuksköterskan, anförs i råden, fåavslutad

anförtrosmöjlighet sin yrkesskicklighet innan hon deuppöva mestatt
arbetsuppgifterna. barnmorskornaskrävande Sjuksköterskornas och

möjligheter till kompetensinriktat lärande i arbetet behöver beaktasett
i arbetets organisation på varje arbetsplats. kompetensinriktadeDet

stödjas utbildning.lärandet behöver planeradgenom
vidareutbildningarna anförs i vissa fall finns behovAngående detatt

vidareutbildning för specialisering inom område eller förettav en
Patienternas specialområde skallverksamhet. behov inom varje vara

för sjuksköterska behöveravgörande vad eller barnmorska kunna.en
kompetensbeskrivningar för specialområdenI de olika komplette-som

specialområdenade allmänna råden har krav formulerats förrar
distriktsvård,
hälso- och sjukvård för barn och ungdomar,
geriatrisk vård,
psykiatrisk vård,
ögonsjukvård,
ortoptik och barnoftalmologi,

vård,onkologisk
intensivvård,
anestesisjukvård,
operationssjukvård,
diagnostisk radiologi,

kommunala hälso- och sjukvår-särskilt medicinskt inom denansvar
den samtm.m.

legitimerad barnmorska.obstetrisk och gynekologisk vård
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Socialstyrelsen medKompetensbeskrivningarna har utarbetats inom
respektive område inomsjuksköterskor och barnmorskor frånhjälp av

slutfasen bl.a. företrädare för Lands-Vårdförbundet SHSTF. l har
och Vårdförbundet SHSTFtingsförbundet, Svenska kommunförbundet

frånOckså synpunktermöjligheter lämna synpunkter.haft att
har inarbetats i materialet.högskolornas lärare

anställs tillråden anförs innan sjuksköterskade allmännaI att enen
ständig nattjänst-funktion, sjuksköterska medsärskilt krävande t.ex.

sin yrkesskicklighetbör hon ha haft möjlighetgöring, uppövaatt som
från området.och inhämta yrkeserfarenhetsjuksköterska

i ledande ställning vidsjuksköterska/barnmorskaFunktionen som
någontingråden ocksåavdelning/enhet framhålls i de allmänna somen

det arbetsledning ochsärskild kompetens. Här gällerkräversom
i hälsoekonomibudgetarbete och insiktadministration inklusive samt
inom verksamhetenleda utvecklingsarbeteförmåga initiera ochatt

m.m.
för vissabehandlingsformervård- ochVissa specialiserade

specifik kompetens. Somockså ställa kravpatientgrupper anses
dialysavdelningarakutsjukvård, diabetesmottagningar,exempel nämns

deråden erinras vidareambulansverksamhet. I de allmännaoch om
sjuksköterskor och barn-finns försärskilda kompetenskrav som

förskrivningsrätt.morskor med
framhålls i devården det,till patienternas säkerhet iMed hänsyn är

finnsansvarsområdeinom varjeallmänna råden, angeläget detatt
kanmed kompetenstillräckligt antal sjuksköterskor rätt ansvarasom

tillkunnande. Med hänsynarbetsuppgifter specifiktför kräverde som
iSocialstyrelsenkvalitet kommersäkerhet och vårdenspatienternas

förgäller medge dispensrestriktiv detfortsättningen när attatt vara
sjuksköterska tilllegitimationsaknarförordnaatt somperson somen

sjukskötersketjänst.vikarie en
ÄDEL-reformen Socialstyrelsen allmännautformadesamband medI

sjuksköterska medkompetenskrav för tjänstgöringråd ettsomom
sjukvårdenhälso- ochden kommunalasärskilt medicinskt inomansvar

Även årsråd bygger på 1982dessa allmännaSOSFS 1991:10.m.m.
håller på omarbetas.studieordning och de att

sjuksköterskor harbarnmorskor ochFörskrivningsrätten för
används iläkemedelförskrivaolika Rättreglerats sätt. att som

barnmorskorvissapå försök förfödelsekontrollerande syfte infördes
Läkemedelsverket1992Regeringen uppdrog underi januari 1978.

möjlighetbarmnorskorsutredasamråd med Socialstyrelseni attatt
födelsekontrollerandeanvänds iförskriva läkemedelsjälvständigt som

Läkemedelsverket hari 1993.Uppdraget redovisadessyfte. mars
Läkemedelsverketsföreskrifter ändring idärefter beslutat recept-om

Föreskrifterna harLVFS 1993:8.föreskrifter LVFS 1990:27
samråd medoch efterläkemedelsförordningenutfärdats med stöd av
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Socialstyrelsen. föreskrifternal vilka läkemedel barn-anges som
förskrivningsrättmorskornas omfattar. Socialstyrelsen har samtidigt

meddelat föreskrifter och allmänna råd för barnmorskorrätt attom
förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte SOSFS 1993: 19 M.
För kunna erhålla förskrivningsrätt legitimeradskall barnmorskaatt en
ha genomgått fortbildning i antikonception och preventivmedelsråd-
givning anordnad Socialstyrelsen landsting enligteller Social-av av

utbildningsplanstyrelsens eller ha utexaminerats barnmorska eftersom
den januari 1974. Vidare krävs avslutad och godkänd inskolningl i
preventivmedelsrådgivning. Efter anmälan till Socialstyrelsen medges

förskriva läkemedel under förutsättning barnmorskanrätt attatt
genomgått inskolning Uppgiftenmed godkänt resultat. införs bl.a. i
Socialstyrelsens register hälso- och sjukvårdspersonal HOSP.över

Läkemedelsverket har föreskrifter förskrivningsrättmeddelat förom
distriktssköterskor LVFS 1994:3. Socialstyrelsen har i sin tur
utfärdat föreskrifter och allmänna råd för sjuksköterskorirättom

hälso- och sjukvård förskriva vissa läkemedel SOSFSöppen att
Enligt1994:11. Socialstyrelsens föreskrifter får "legitimerad

sjuksköterska genomgått vidareutbildning till distriktssköterskasom -
påbyggnadslinjen i hälso- och sjukvård, 40 elleröppen poäng
motsvarande och anställd inom hälso- och sjukvårdär öppen som-
distriktssköterska eller motsvarande" förskriva sådana läkemedel som
Läkemedelsverket i under förutsättningLVFS 1994:3angett att
Socialstyrelsen lämnat särskilt medgivande.

Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter och allmänna råd om
behörighet förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklaratt samt om
beskajfenhet kostnadsfria förbrukningsartiklar, SOSFSav m.m.
1994:22. Förskrivningsrätten för legitimerade sjuksköterskor har
knutits till två kompetensnivåer och specialiseringgrundkompetens- -
för respektive diagnosgrupp:

Sjuksköterska diabetes-,med grundkompetens inom stomi--
respektive inkontinensvård har förskrivningsrätt på de förbruk-
ningsartiklar erfordras för patienter vårdas i den kommu-som som

diagnosgrupper.nala hälso- och sjukvården och tillhör dessasom
få antingenFör denna kompetens genomgår sjuksköterskanatt en

vidareutbildningkompletterande utbildning inom vårdområdet eller
till distriktssköterska.

stomi- respektiveSjuksköterska med specialisering inom diabetes-,-
artiklar sortimen-inkontinensvård har förskrivningsrätt samtliga i

inom sitt område.tet
få denna kompetens genomgår sjuksköterskan vidareut-För att en

bildning för specialisering inom respektive vårdområde.
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Reglering specialistkompetensav

specialistkompetens finns i behörighetslagen förBestämmelser om
läkare och tandläkare. legitimerad läkare elleryrkesgruppema En

genomgått vidareutbildning regeringentandläkare har densom som
efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen föreskriver skalleller,

behörighetslagen. Titelnansökan få specialistkompetens 4 §se är
läkare eller tandläkare får för allmänheten hanskyddad och atten ange

specialistkompetens.specialist inom sitt yrke endast han harär om
vilka specialiteterbehörighetsförordningen finns angivet inomI

erhållas för läkare respektive tandläkare sespecialistkompetens kan
förordningen också de grundläggande kraven3 och 12 §§. I anges

vill uppnå specialist-ställs läkare eller tandläkare somsom en
i behörighetsförordningen kompletteraskompetens. Kraven av

färdigheterföreskrifter kunskaper ochSocialstyrelsens kravom
finnsläkareskall gälla för varje specialistkompetens. Förm.m. som

för specialiteterföreskrifter målbeskrivningarSocialstyrelsens om
specialiseringstjänstgöring SOSFS 1992:3för läkarnasinom ramen

råd läkarnasföreskrifter och allmännaoch Socialstyrelsens om
finnstandläkarespecialiseringstjänstgöring SOSFS 1992 :4. Förm.m.

tandläkarnasföreskrifter rådSocialstyrelsens och allmänna om
specialiseringstjänstgöring 1993:4.SOSFS

möjligheter få kompe-Behörighetslagen reglerar också läkares att
§.allmänpraktiserande läkare, Europaläkare 3 Ens.k.tens asom

vadEuropaläkare skall, enligtvill uppnå kompetensläkare som som
denbehörighetsförordningen, genomgåföreskrivs i 2 §som a

Socialstyrelsenhuvudsakligen praktisk inriktningutbildning med som
yrkesbehörig-erkännandeföreskriver. föreskrifter ömsesidigtI avom

Socialstyrelsensjukvården 1994:27 harinom hälso- och SOSFShet
för Europaläkare.bl.a. angivit kompetenskrav

sjuksköterskor-reglering6.5.5 Tidigare uttalanden om en av
vidareutbildningar/specialistkompetensnas

1981 års behörighetskommitté

sittinom föransåg sig inte ha möjlighet1981 års kommitté att, ramen
deti frågan detnågra ingående bedömningararbete, utövergöra om -

ställassjuksköterska bordelegitimationgenerella kravet på uppsom -
anfördeKommitténpåbyggnadsutbildning.statliga föreskrifter om

bestämmelserna i MFgällandeemellertid de vid tidpunktenatt
utforma dedet gälldetorde vägledande1975:121 kunna när attvara

gälla i framtiden.kunnapåbyggnadsutbildning skullekrav som
1983:33 199.Kommittén anförde vidare SOU s.
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Vid bedömning det nödvändigt meddela föreskrifter,är atten av om
måste här i likhetnämnts imed övrigt avvägninggörassom en
mellan patientsäkerhetens krav och kraven organisationerna inteatt
binds i stelt inte medger den anpassningett systern, ärsom som en
förutsättning för effektiv vård. kommitténI har med hänvisningen -
till denna totalbedömning krävs diskuterats såväl skildasom -
verksamhetsområden speciella sjuksköterskefunktioner. I frågasom

verksamhetsområden har anestesi särskilt pekats Bland olikaom ut.
funktioner har det särskilt angeläget studera denärmareansetts att
arbetsuppgifter ankommer på distriktssköterskor och sjuk-som
sköterskor med ständig nattjänstgöring. För dessa områden och

måste enligt kommitténs uppfattning speciell vikt tillmätasgrupper
patientsäkerheten.

I samband med behörighetslagens tillkomst anfördes något behovatt
vidga kretsen kan erhålla specialistkompetens tillatt andraav som

yrkesutövare läkare ochän tandläkare inte har funnits prop. 1983/84-
:179 37. Möjligen får det uttalandet bakgrundmots. attses av
sjuksköterskornas vidareutbildningar vid den tidpunkten regleradevar
och detta medförde viss kontroll.att en

Landstingsförbundets rapport

På uppdrag Landstingsförbundets VD har projektgruppav en
diskuterat några modeller och idéer till hur sjuksköterskans vidareut-
bildning till specialist skulle kunna utformas. Gruppens arbete
redovisades i Rapport från Landstingsförbundets projekt Ny sjukskö-
terskeutbildning, 1994. I diskuterades två modeller.rapporten

förstaDen modellen innebar reglering liknande den i dagen som
gäller för läkares specialiseringstjänstgöring. Verksamhetens krav
skulle, isägs kunna formuleras företrädare för hälso-rapporten, av
och sjukvården, företrädare för kommunal vård och företrädare för
Vårdförbundet SHSTF:s riksföreningar. När enighet nåtts kravenom
överlämnas förslagen till Socialstyrelsen utfärdar föreskriftersom
beträffande målen för utbildningen. Sjuksköterskan anställs som
allmänsjuksköterska och efter tids yrkesverksarnhet inom etten
specialområde möjlighet komplettera den praktiska erfarenhetenattges
med kurser för uppnå specialistkompetens inom detta specialom-att
råde. Detta skulle innebära hälso- och sjukvården sigatt tog ett

för sjuksköterskornas vidareutbildning. Vårdhögskolornaansvar
svarade sedan för utarbeta kursplaner för de teoretiska kurseratt som
måste komplettera den praktiska utbildningen.

Den andra modellen innebar företrädare för hälso- och sjukvår-att
den och den kommunala vården formulerade krav överlämnadessom
till Socialstyrelsen. Styrelsen utfärdade sedan, efter samråd med
huvudmannen, fackliga organisationer och studenter, allmänna råd om
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skullerådende allmännaIsjukskötersketjänster.förkompetenskrav
inomsjuksköterskaupprätthålla tjänstförvad krävs att somsomanges

kommunal vård.sjukvård ochochhälso-specialområden inomolika
omfattaanfördes iråd borde inte,allmännaSocialstyrelsens rapporten,

ochkvalitetför vårdenserforderligtvadspecialområden ärfler än som
till-kursplanerutarbetadärefterskulleVårdhögskolornasäkerhet. som
förkompetenskravenfastställdaSocialstyrelsendegodosåg av

utbildningen.genomföraochutbildningen
ansågs bästdeneftersommodellenden andraförordadesI rapporten

Projektgruppenhantering.överskådligenkel ochkravtillgodose en
vidareutbildningar.någraförmodellenförstaändå denville pröva

kommitténtillFramställningar6.5.6

från olikaskrivelserantalöverlämnatsharkommitténTill ett stort
specialiteterolikaförfrånklinikerochsjukhus representantersamt

ocksåKommittén harverksamhetsområden.sjuksköterskornasinom
inomföreningarförföreträdaresammanträffat medhearingvid en

sjuksköters-vidareutbildadeSHSTFVårdförbundet representerarsom
ochsjukvård för barnochintensivvård, hälso-anestesi ochinomkor

vård vidrehabilitering,ochvårdgeriatriskdistriktsvård,ungdom,
onkolo-akutsjukvård,ocholycksfallskirurgisk enhet,ochmedicinsk

ögonsjukvårdvård,psykiatriskoperationssjukvård, samtgisk vård,
frånsynpunkterockså fåttKommittén harröntgensjuksköterskor.med

företagssköterskor.ochskolsköterskorbl.a.förrepresentanter
förgeneralistutbildningentreårigadenframhållitharSamtliga att nya

inomtjänstgöringförerforderlig kompetensintesjuksköterskor ger
någonerfordrasdetframförtvidareharspecialområden. De attalla

råd inteallmännaSocialstyrelsensreglering ochtvingandeform attav
hög kompetens.upprätthållandetgaranti förtillräckligutgör enaven

utbildnings-röntgensjuksköterskornasangåendeFramställningar
6.5.8.i avsnittredovisassituation

övervägandenKommitténs75
.

Inledning

i landetsjukskötersketj änsterantaletandelmycketEn upp-stor av
kunnandeSpecialiserat ärsjuksköterskor.vidareutbildaderätthålls av

förförutsättningochsjukvårdsarbetetochhälso-nödvändighet i enen
ökarkompetensSjukvårdspersonalensvårdkvalitén.höjningfortsatt av

änsteutövning. Densinvidde vinnererfarenhetdensjälvfallet genom
vidutbildningen,undererhållasbör dockgrundläggande kompetensen

pågåendeständigtdenoch underarbetsuppgiftertillinskolningen nya
Sjuksköterskansför.börarbetsgivarenfortbildning, ansvarasom
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förändrade roll inom sjukvården, ökade krav på effektivitet, teknikny
och behandlingsmetoder kräver betydande specialkunskaper ochnya
särskild erfarenhet. Misstag kan ofta allvarliga konsekvenser.
Sjuksköterskans arbete utförs också många gånger under tidspress.

Det således angelägetär sjuksköterskorna får tillgång tillatt
erforderliga vidareutbildningar och dessa god kvalité.äratt av
Vârdhögskolorna tillhandahåller och varierat utbudett stort av
vidareutbildningar för sjuksköterskor. Sedan det centrala linj esystemet
avskaffats tidigareär, redovisats, barnmorskeutbildningen densom
enda vidareutbildning centralt reglerad. Socialstyrelsensärsom nya
allmänna råd SOSFS 1995:15 har naturliga skäl kommit bliattav
relativt allmänt formulerade. Mer detaljerade beskrivningar vilkaav
krav bör ställas sjuksköterskor och barnmorskor i olikasom
funktioner finns i de kompetensbeskrivningar kompletterar desom
allmänna .råden. Kompetensbeskrivningarna i förhållande till deär
tidigare centralt fastställda utbildningsplanerna detaljerade. Denmer

skillnaden ligger förstås i kompetensbeskrivningarnastora inte äratt
någon tvingande reglering.

flexibeltEtt och i princip oreglerat för vidareutbildning harsystem
flera positiva effekter. Ett sådant det lättare tillgodosegörsystem att
lokala behov kompetens. Den pågående utvecklingen inomav
sjukvården skapar ständigt behov utbildningar och föränd-ett av nya
ringar befintliga utbildningar. Avsaknaden regleringar kanav av
underlätta för utbildningsinstituten sig till den efterfråganatt anpassa

utbildning finns.som
Även reglerar vidareutbildningar och/eller kompe-ett system som

tenskrav har sina fördelar. Det kan exempelvis samhälletge en
möjlighet de utbildningar behövs också till-att garantera att som
handahålls. En reglering kan också det lättare uppställagöra att
särskilda kompetenskrav vid tillsättandet tjänster. Vidare kanav en
reglering underlätta för sjukvårdshuvudmarmen rekrytera vidareut-att
bildade sjuksköterskor har den kompetens erfordras. Densom som
omständigheten yrke reglerat kan också,är kommitténatt ett som
tidigare konstaterat, innebära vissa fördelar för yrkesutövare villsom
arbeta inom EU. Samtidigt riskerar med reglering attman en
kostnadsökningarna blir och flexibiliteten minskar.större att

Vid bedömning det krävs någon reglering sjuksköter-en av om av
skornas specialistkompetens eller vidareutbildningar bör framför allt

patienternas säkerhet avgörande. Sjuksköterskoromsorgen om vara
måste, liksom andra yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, ha den
kompetens krävs för patienterna skall kunna godatt garanterassom en
vård. Frågan det möjligtär med enbart allmänna råd kunnaär attom

tillräckligt hög kompetens upprätthålls, eller detgarantera att en om
krävs tvingande reglering.en
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sjukvården finns enligt vad kommittén erfarit förInom storen oro
de generalistsjuksköterskorna inte skall ha erforderlig kompe-att nya

för tjänstgöring inom särskilda specialiteter inom sjukvården.tens
Kommittén har också uppfattningen erfordrasdet fastareatt en
reglering allmänna råd från förSocialstyrelsen högän att garantera en

hos framtidens sjuksköterskor.kompetens
Någon möjlighet förändra sjuksköterskeutbildningen och gåatt

tillbaka till med specialisering grundutbildningenunderett system
inte finnas. Sjuksköterskeutbildningen måste uppfylla kraven itorde

inteEG-direktiven, i fall får svenskutbildade sjuksköterskorannat
automatiskt tillgång till den fria arbetsmarknaden inom EU. På något

framtidenmåste samhället ändå det i kommerävensätt garantera att
finnas sjuksköterskor med erforderlig kompetens inom alla centralaatt

vårdområden. förutsättning för upprätthållandet högEn av en
självfallet det finns utbildningar inom dessa områden.kompetens är att

Kommittén diskuterat följande två olika regleringsmodeller.har

Reglering specialistkompetensav

modell för reglering sjuksköterskornas specialistkompetensDen av
kommittén och tandläkarnashar regleringen läkarnasövervägtsom av

specialistkompetens förebild. Regleringen skulle innebära attsom
behörig-legitimerade sjuksköterskor bestämmelse igenom en ny

hetslagstiftningen möjlighet efter viss genomgången vidareut-attgavs
bildning erhålla kompetens specialist. På förordningsnivå skullesom

inom vilka specialiteter sjuksköterskor kunde erhålla specialist-anges
bestämmelser fick kompletteras med bemyndi-kompetens. Dessa ett

målbeskrivningargande för Socialstyrelsen utfärda föreskrifteratt om
olika specialiteterna. kompetensbe-för de skulle de nuvarandeHär

skrivningarna för sjuksköterskor barnmorskor kunnaoch utgöra ett
förträffligt specialist-underlag. Eventuellt skulle regleringen av

behöva följas råd och/eller behörig-kompetensen med allmännaupp
hetsföreskrifter angående vissa tjänster.tillsättandet av

skulleEn reglering specialistkompetensen på angivet sättav
för arbetsgivareninnebära många fördelar. Bl.a. skulle det bli lättare

anställa sjuksköterskor med erforderlig kompetens. Genomatt
påverka innehålletmålbeskrivningarna skulle samhället också kunna

i utbildningarna.
skiljer sig emellertid påSjuksköterskornas vidareutbildningar ett

från specialiseringstjänst-avgörande läkarnas och tandläkarnassätt
Även måstevidareutbildningar ocksågöring. sjuksköterskornasom

innefatta på heltdel praktik de ändå skolinriktade sättär ett annaten
specialiseringstjänstgöringläkarnas och tandläkarnas ärän som

reglering sjuksköterskor-inriktad tjänstgöring i vården. Enute av
den lagstiftningvidareutbildningar bör därför knytas till somnas
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reglerar högskoleutbildningarna. Kommittén förordar därför den
reglering skisseras följandei avsnitt.som

Reglering vissa vidareutbildningarav

Specialiseringarna för legitimerade sjuksköterskor bör bygga att
grundutbildningen tillräckligt utbildningbred inom olika delarger en

hälso- och sjukvården och viss tjänstgöring inom den aktuellaattav
specialiseringen har innan påbörjar vidareutbildningen.ägt rum man
Även specialistutbildningen måste omfatta bådesammantagetom
praktik och teori bör huvudansvaret ligga pá högskolan.

För framtidendet i kommer finnas vidareut-att garantera att att
bildningar erforderlig kvalitet och längd inom centrala områden börav
enligt kommitténs uppfattning vissa utbildningar regleras. sådanEn
reglering sker lämpligast utbildningarna förs inattgenom som
yrkesexamina i examensordningen i högskoleförordningen. kanHär
också vilka utbildningsanstalter fär tillhandahålla de olikaanges som
utbildningarna.

För tillträde till vidareutbildningarna bör uppställas krav på
legitimation sjuksköterska och viss praktik inom det områdesom som
utbildningen avser.

och för sig skulleI det möjligt de sjuksköterskorattvara ge som
genomgått reglerad vidareutbildning särskild legitimation såsomen en
i dag sker beträffande barnmorskor. En sådan dubbellegitimation
skulle emellertid innebära utökad administrativ hantering utan atten
för den skull medföra någon förbättring patientsäkerheten.av
Kommittén därför dubbellegitimation för andraär änemot en
barmnorskorna. De sjuksköterskor genomgått regleradsom en
vidareutbildning bör i stället tillägg till sinrätt göraatt ettges
yrkesbeteckning, exempelvis "legitimerad sjuksköterska, operations-
sjukvårdsspecialist". Specialistbeteckningen bör skyddas genom en
reglering i behörighetslagstiftningen. Genom specialistbeteckningenatt
regleras på detta i behörighetslagstiftningen räknas enligtyrketsätt
EU:s generella direktiv vilket kan innebära fördelar förreglerat,som
yrkesutövare vill inomarbeta EU.som

Även kommittén betonar betydelse mästeutbildningarnas storaom
i sammanhanget också framhållas självfallet arbetsgivarendet äratt

har för personal med kompetens anställs. Det ärrättansvaret attsom
också arbetsgivaren för verksamhetenhar det ansvaret attytterstasom

för erforderlig reflektion, vidareutbildningintroduktion,utrymmeger
verksamhetenArbetsgivare och kollegor i den löpandekan utövam.m.

kvalitetenkontroll i vården.av
regleringsamband med överväganden införaI att en avom

vilka verksamhets-sjuksköterskornas vidareutbildning bör överman se
områden och/eller yrkesfunktioner kräver sjuksköterskaatt ensom
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yrkesområden respektivevidareutbildning. Följandegenomgått en
enligt kommitténsbetydelse och böryrkesfunktioner centralär av

vidareutbild-regleringuppfattning ingå i diskussion kring en aven
ningarna:

distriktsvård distriktssköterska,
sjukvård för barn ungdomar,hälso- och och

geriatrisk vård,
vård,psykiatrisk

ögonsjukvård,
ortoptik,

vård,onkologisk
intensivvård,
anestesisjukvård,
operationssjukvård,

inkluderande geriatrik,vård, eventuelltallmän
företagshälsovård,

kommunalainom densjuksköterskor med särskilt medicinskt ansvar
sjukvården,hälso- och

ställning ocharbetsledandetjänster innebärsjuksköterskor med som
nattjänstgöring.ständigmed tjänster innebärsjuksköterskor som

Även medomfattasbarnmorskorna skulle kunna systemettav
för sjuksköterskor.specialistkompetens

kanspecialistkompetenssvårighet vid regleringEn attvaraav
ocksåsjukvård ställerverksamhetsområden. Dagensolikaavgränsa

begränsningdärför föranpassning. Mycket talarkrav påstora aven
till regleringskissspecialistinriktningar. Kommittén lämnarantalet en

varjeverksamhetsområden/specialiteter. Inomolikainnefattar niosom
inriktningar.välja olikafinnas möjlighetspecialitet bör det att
skiss ochbetraktaförslagetKommittén vill betona är attattatt ensom

flexibili-förmåste finnasi regleratdet även stort utrymmeett system
vidareutbildningregleradgenomgått ärSjuksköterskortet. som en

fortsättningeniSjälvfallet detfärdigutbildade.heller inte ävenär
kontinuerlig fortbildning.viktigt med en

under-medvidareutbildningar/specialiteterregleradeFörslag till
ordnade inriktningar

intensivvård,olycksfall/akutmottagning,inkluderandeAkutsjukvård1
.

ambulanssjukvård.ochanestesi, operation
rehabilitering,vård,onkologiskinkluderandesjukvårdAllmän

ochthorax-kirurgispecialiserad t.ex.smärtlindring, neuro-,
njurmedicin, diabetes.medicinspecialiserad t.ex.öronkirurgi samt

Skolhälsovård,barnhälsovård,inkluderandeungdomochBarn
neonatalvård.barnsjukvård och
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4. Barnmorskeutbildning inkluderande obstetrisk- och gynekologisk
vård.

Företagshälsovård.
Geriatrisk vård.
Psykiatri inkluderande vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri

missbrukarvärd.samt
Ögonsjukvård inkluderande ortoptik.
Öppen hälso- och sjukvård inkluderande distriktssjukvård.

ÄvenI examensbilagan måste också utbildningens längd regleras.
behovet utbildning självfallet kan variera mellan olika speciali-om av

skulle det ändå fördel genomsnittslängd ellerteter, vara en om en
minimilängd kunde Den modell för specialistutbildninganges. som
kommittén föreslår förutsätter den del vidareutbildningenatt av som
sker under viss tidsbestämd tjänstgöring legitimerad sjuksköterskasom
kompletteras med teoretisk utbildning vid högskola. Genom atten en
grundutbildningen för sjuksköterskor reformerats förlängtsoch till tre
år bör den kunna innehålla grund inom samtliga centrala specialom-en
råden. Det bör därför generellt möjligt tidsmässigtsett attvara
begränsa den teoretiska delen vidareutbildningen. En bedömningav av

långhur vidareutbildning bör måste särskilt för varjegörasen vara
specialitet. Barnmorskeutbildningen måste, bl.a. med hänsyn till EG-
direktiven för barnmorskor, fortsättningsvis omfatta 60även poäng.
Liksom för närvarande bör, tidigare anförts, barnmorskornasom
kunna erhålla särskild barnmorskelegitimation.en

Behovet flexibla Övergångsbestämmelser skulle bli stortav om en
reglering infördes eftersom det under lång tid framöver kommer attny

finnas sjuksköterskor genomgått någon de sjuksköterskeut-som av
bildningar/vidareutbildningar funnits tidigare. Svårigheter kansom
också uppkomma vid bedömningen kompetensen hosav personer som
utbildats utomlands.

Ett problem reglering sjuksköterskornas vidareut-ärannat att en av
bildningar kan bli verkningslös inte följsden med krav påom upp
inrättande specialisttjänster. Avsikten med kommitténs förslag ärav
emellertid inte samtliga sjukskötersketjänster inom de olikaatt
medicinska verksamhetsområdena skall behöva upprätthållas av
vidareutbildade sjuksköterskor.

Även andra yrkesgrupper har, redovisats i andra sammanhang,som
framställt önskemål reglering vidareutbildning/specialist-om en av
kompetens. Kommittén utesluter inte det i framtiden kan visa sigatt
erforderligt med reglering andra yrkeskategoriers påbyggnadsut-en av
bildningar. För kommitténs del har emellertid nödvändigheten av en
reglering sjuksköterskornas vidareutbildningar förgrundenställts iav

de problem förändradeden grundutbildningen ochgenom som
avregleringen påbyggnadsutbildningarna medfört.av
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röntgensjuksköterskomaSärskilt6.5.8 om

diagnostiskinriktningmedutbildningsjukvårdslinjensochHälso- mot
redovisats,tidigareledde,studieordningårsenligt 1982radiologi som

treåriga sjuksköter-sjuksköterska. Denlegitimationtill nyasom
6.5.3avsnittinnefattar1993 sestartade ävenskeutbildningen som

inriktningNågonsjukvård.ochallmän hälso-inriktningen motendast
grundläggandeinom deninte längreradiologi finns såledesdiagnostisk

Övergångsbe-införandetsjuksköterskeutbildningen. Genom av en
195, bet.1994/95:behörighetslagen prop.istämmelse

efterkan den1995:8411994/95:383, SFSrskr.1994/95:SoU24, som
inriktninghögskoleutbildning medtreåriggått igenomjuli 1993den l

sjuksköterskalegitimationfåradiologi ansökandiagnostisk sommot
uttalades,78propositionen s.ordning. Igällande attenligt tidigare

skapasbordeförslagBehörighetskommitténspåavvaktandet i
inriktningsjuksköterskor medutbildningen motgarantier för att av

fortsätta.radiologi skullediagnostisk

SHSTFVårdförbundetfrånSkrivelse

denSocialdepartementettillskrivelseiSHSTF harVårdförbundet en
sjuksköter-yrkesfunktionen förhurfrågortagitjuni 199414 omupp

framtideniradiologi skalldiagnostiskinriktning utmedskor mot se
legitima-fråganbegärtregleratskallhur yrketoch attsamt omvara
direktut-påbörjar1993juliefter den 1studerandeförtion ensom

skall lösas.inriktningmed dennasjuksköterskatill snarastbildning
yttranden medavgivitLandstingsförbundet harochSocialstyrelsen

förordatLandstingsförbundet harframställningen. attanledning av
diagnostiskinriktningmedför sjuksköterskordirektutbildningen mot

ochställningstagandenkommittésvåri avvaktanradiologi fortsätter
enligtlegitimationfårutbildningengår igenomstuderandeatt som

regler.tidigare
framtidadenfrågorvadskrivelse har,Vårdförbundets omavser

inriktningmedsjuksköterskorföryrkesfunktionenutformningen av
regeringenyrket,regleringenradiologi ochdiagnostisk avavmot

övervägande.kommitté förtill våröverlämnats
beträffandeföljande rönt-anförtskrivelsei sinVårdförbundet har

yrkesfunktion.gensjuksköterskans

naturvetenskapligt-kombinerarSverigeiRöntgensjuksköterskan ett
Dennasitt arbete.omvårdnadsperspektiv iochtekniskt synsätt ett

dettadäroch USA, äri Europaintresseharkombination rönt stort
därsjuksköterskor ärtekniker ocharbetsdelning mellanEnovanligt.

patientenförsplittrar ettvilketvanlig form, ansvaretmeren
röntgensjuksköterskanskautbildningstöd sinMedolyckligt sätt. av

undersöknings-ochdatatekniskamellansambandetkunna se
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resultatet och dess betydelse för patientens fortsatta vård. Förutom
omvårdnadskunskap måste röntgensjuksköterskan ha tekniska
kunskaper för kunna handha den komplicerade utrustningatt som
används. Röntgensjuksköterskan har det primära föransvaret att
patienten inte får röntgenstrålning vad absolutän ärmer som
nödvändigt.

detNår gäller utbildningen har Vårdförbundet anfört.

Utbildningen inom hälso- och sjukvårdslinjens inriktning mot
diagnostisk radiologi den tidigare röntgenassistentutbild-ersatte
ningen. Utbildningen omfattar 90 den yrkesinriktadepoäng, varav
kursen 50 Inför framtiden kommer två olikautgör poäng. lösningar

på vårdhögskolorna.prövasatt
Alternativ J Förutsättningarna i den sjuksköterskeutbild-att nya

ningen studenterna radiologisk utbildning små. Ettärge en
alternativ då anordna specialistutbildningär inom området.att en
För studenten ska nå kunskapsnivå idag behöveratt samma som en
sådan omfatta mellan 40 60 efter sjuksköterskeexamen.poäng-

Alternativ 2 Ett treårigt studieprogram med karaktärsämnet
radiologisk omvårdnad leder fram till funktionsom en som

dagens röntgensjuksköterska.motsvarar

Vårdförbundet SHSTF och professionens företrädare, röntgensjukskö-
terskor och röntgenläkare, arbeta för direktut-är överens attom en
bildning på cirkaa 120 utbildning förberederEn förpoäng. som en
yrkesfunktion kombinerar naturvetenskapligt tekniskt kunnandeettsom
med tydlig omvårdnadskompetens.en

Skrivelse från Statens strålskyddsinstitut

Statens strålskyddsinstitut SSI har i skrivelse, regeringenen som av
överlämnats till kommittén, föreslagit kommittén särskilt skallatt
uppmärksamma problemen med utbildningen röntgensjuksköter-av

Förskor. bibehålla sjuksköterskornas strålskyddskompetens påatt
kliniker radiologiskmed verksamhet har SSI föreslagit extraordinä-att

rekryteringsinsatser till vidareutbildning legitimerade sjuksköter-ra av
skor sjukvårdshuvudmännen. kommerSSI följaövervägs attav
utvecklingen röntgenklinikerna, bl.a. sina systeminspektio-genom
ner.

SSI:s skrivelse redovisas 10.2.3i avsnitt angående sjukhus-även
fysikerna.

Kommitténs ställningstaganden

De EG-direktiv sjuksköterskor finns minimidirektivärom som som
vilken omfattning utbildning skall ha för godkännas.attanger en
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sammanhållna sjuksköter-treåriga,dendirektiven erkännsEnligt nya
1993 och enbartSverige den julistartade i 1skeutbildningen somsom

nordiskasjukvård. Denhälso- och överens-inriktningen allmänhar
sjukvårds-för hälso- ocharbetsmarknadkommelsen gemensamom en

genomgått denbåde sjuksköterskorgodkännerpersonal nyasomm.m.
genomgåttsjuksköterskorochtreåriga utbildningensammanhållna som

allmän hälso-inriktningutbildningen medtvåårigatidigareden mot
medutbildningharSjuksköterskorsjukvård.och annanensom
individuellefterrespektiveNordengodkänns inominriktning statav

bedönming.
nordiskaoch densjuksköterskorEG-direktivenbådeEftersom om

utbildningsinriktningsjuksköterskormedgälleröverenskommelsen mot
Sverige väljerproblemdet blioch sjukvård kanhälso- attallmän om

genomgått sjuksköter-sjuksköterskelegitimation till den somge
inriktning.skeutbildning med annan

omvårdnads-radiologiskadenalternativ skulle kunnaEtt attvara
sjuksköterskeutbild-tillpåbyggnadsutbildningutbildningen blir en

högskoleför-regleras isådant fallVidareutbildningen borde iningen.
utbildningsådan6.5.7. Enföreslagits i avsnittordningen sätt som

lång tid, bliundergälltförhållande till vademellertid, iskulle som
tveksamtmycketframstår därföromfattande. Detrelativt om ensom

studerandeföralternativnågot attraktivtskulleutbildningså lång vara
välja inriktning.i begreppstår attsom

Vårdför-vadi linje medskulle kunnaalternativEtt att,annat vara
omvårdnadsut-radiologiskadenm.fl. förordar,bundet göra om

tillledadå intekansärskild utbildning. Dennatillbildningen en
sjuksköterskelegitimation.

medförvidareutbildningmedalternativetKommittén att enanser
framstårutbildningjämförelse med dagensutbildningstid i somsom

sökande tillrekryterabli svårtsannolikt kommerdetså lång attattatt
därförtilltalandeframstårlösning ärutbildningen. Den mestsomsom

tillomvårdnadsutbildningenradiologiska görsden nyenatt om
bör omfatta 120utbildningentalar fördirektutbildning. Mycket att

dock intelegitimation,tillkunna ledaUtbildningen börpoäng. som
Kommitténutbildningen.följa påEn särskild titel börsjuksköterska.
legitimeradyrkestitelnförolika titelförslaghar övervägt stannatmen

ochsjälvfallet reglerasyrkestiteln börDenröntgensjuksköterska. nya
legitimationstitlar.övrigaskyddas på sättsamma som

övergå tillönskari framtidenröntgensjuksköterskorFör annansom
komplet-kortarevissamöjlighetfinnasverksamhet bör det att genom

sjuksköterska.legitimationerhållateringskurser som
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6.6 Prövning lämplighet för yrken inomav

hälso- och sjukvården

6.6. Inledningl

En form prövning lämpligheten för yrket sker i samband medav av
ansökan legitimation. Denna prövning beskrivs i avsnitt 6.6.2.om

I avsnitt 6.6.3 behandlas den prövning eller kontroll sker undersom
yrkesutövningen.

Det viktär prövning lämpligheten kommer tillstor attav en av
stånd så tidigt möjligt. Redan i samband med ansökan tillsom en
utbildning finns det möjligheter uppställa krav på och bedömaatt
personlig lämplighet. Under studietiden finns också vissa möjligheter

avskilja studenter från högskolestudier. Möjligheterna till prövningatt
i samband med studier redovisas i avsnitt 6.6.4.

I avsnitt 6.6.5 refereras till några i sammanhanget relevanta utred-
ningar.

Kommitténs ställningstaganden redovisas i avsnitt 6.6.6.

6.6.2 Prövning i samband med ansökan legitimationom

Legitimation får inte meddelas förhållandena sådanaär attom
legitimationen skulle ha återkallats sökanden varit legitimerad 3om
§ behörighetslagen. I den proposition föregick behörighetslagensom
uttalades Socialstyrelsen, innan legitimation meddelas, skallatt
granska sökandens utbildning, praktiska tjänstgöring och lämplighet
prop. 1983/84:179 26. Innehållet och omfattningen gransk-s. av
ningen blir enligt propositionen beroende vilken yrkesgrupp detav
gäller. För de där praktisk tjänstgöring inte något kravutgörgrupper
för legitimation blir det i första hand frågan kontrollera denatt attom
sökande har erhållit kompetensbevis från utbildningen. Prövningen av

sådana omständigheter föreligger kan grund förutgöraom som
återkallelse legitimationen kan, enligt vad uttalas iav som pro-
positionen, ske underhandskontakt med HSAN eller medgenom en
ledning den personkännedom handläggaren hos Socialstyrelsenav som
besitter. För de där viss praktisk tjänstgöring krav förär ettgrupper
legitimation blir prövningen omfattande och saknar naturligmera an-
knytning till utbildningsanstalterna. propositionenI diskuterades
möjligheten decentralisera legitimationärenden till utbildningsan-att
stalterna. sådanEn decentralisering ansågs dock inte kunna leda till
minskade arbetsinsatser för handläggning dessa ärenden. Be-av
dömningen utländska utbildningar aktualiserar också ofta frågorav av
mycket speciellt slag och det ansågs inte realistiskt sprida dessaatt
speciallcunskaper till antal myndigheter. En sådan spridningstörreett
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skulle också, framhölls i propositionen, kunna leda till bristandeen
enhetlighet i rättstillämpningen. I propositionen föreslogs därför att
Socialstyrelsen i framtiden skulle föräven prövningensvara av

itimationsärendenleg och utfärdanden bevis specialistkompetens.av om

Tillsynsutredningen konstaterade i sitt betänkande SOU 1991 :63
Tillsynen hälso- och sjukvården Socialstyrelsensöver prövningatt av
legitimationsansökningar i de allra flesta fall formellär rent artav
bet. 234. Utredningen ansåg sig inte kunna lämna något definitivts.
och detaljerat förslag hur kan få Socialstyrelsens lämplig-om man
hetsprövning i bättre överenstämmelse med behörighetslagens bestämmelser-

legitimation inte får meddelas sådana omständigheterattom om
föreligger legitimationen skulle ha återkallats sökanden varitatt om
legitimerad. Tillsynsutredningen menade emellertid att en mer
systematiserad lämplighetsprövning skulle förebyggandeses som en
insats i patientsäkerhetens intresse och borde dessutom rimligen kunna
leda till färre ärenden återkallelse legitimation.om av

I avsnitt 2.7 har kommittén lämnat beskrivning Socialstyrel-en av
handläggning legitimationsärenden. Som framgått hand-ärsens av

läggningen ansökningar legitimation, särskilt för sökande medav om
sedvanlig svensk utbildning, väsentligen formell Socialstyrel-natur.av

kontrollerar de formella villkoren uppfyllda och det skerärattsen en
kontroll med HSAN. övrigtFör har Socialstyrelsen inga attresurser

omsorgsfull bedömning sökandenasgöra lämplighet fören mera av
yrket. Antalet ansökningar årligen inkommer omkring 8.000är stort -
legitimationsansökningar och kunskapen den enskilde sökandeom-
saknas i regel hos Socialstyrelsen. Under den praktiska tjänstgöring

i vissa fall förkrav legitimation finnsär det betydligt störreettsom
möjligheter bedöma den personliga lämpligheten för det tänktaatt
yrket. När det gäller läkarnas allmäntjänstgöring sker i regel be-en
dömning tjänstgöringen fullgjorts på "tillfredsställande sätt"ettav om
eller på "ej tillfredsställande" Varje år utfärdas omkring tiosätt.ett
tjänstgöringsintyg med omdömet "ej tillfredsställande".

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1986:43 om
legitimation psykologer innehåller följande avsnitt denav om
personliga lämplighetsprövningen:

Frågan den personliga lämplighetsprövningen kompliceradärom
och några strikt och enkelt tillämpliga kännetecken personlig
lämplighet låter sig inte utformas för psykologrollen. Det har dock
i fallenstaka inträffat vid klientkontakter visat sigatt personer
uppenbart olämpliga för psykologarbetet. Det svårtär göraatt
ställningstaganden denna och dem för den dettyp att presenteraav
berör. Problemet kompliceras utbildningen och erfarenhetenattav
under PTP självklart ha effekt också på de personligaväntas
förutsättningarna arbeta psykolog. Det önskvärtäratt attsom en
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bedöms klart olämplig psykolog, blirperson som som som
detta så tidigt möjligt. slutliga bedömningenmedveten Denom som

beslutsker dock under PTP. Handledaren inför Socialstyrelsensgör
legitimation bedömning PTP-psykologens tjänstgöring ärom en om

tillfredsställande fullgjord vederbörande kan rekommende-och om
till psykologlegitimation. innebär PTP-psykologenDet attras

lämplig arbeta psykolog i självständig ställning.bedöms att som

Socialstyrelsen här fångat någraEnligt kommitténs uppfattning har upp
personliga lämplighetenprövning dende problem som en avav

bedömsframhåller vikteninnefattar. Styrelsen att person somav en
så tidigtdettaolämplig psykolog blir medveten somsom omsom

till fråganåterkommer i avsnitt 6.6.4möjligt. Kommittén om en
lämplighetsprövning i samband med studier.

Prövning sjukvårdspersonal6.6.3 hålso- ochav

för hälso- och sjuk-har kommittén redogjortavsnitt 2.4 och 2.5I
med stödåligganden och möjligheternavårdspersonalens att av

missförhållanden. HSAN:s verksam-disciplinpåföljdslagen ingripa vid
beskriven främst i avsnitt 2.8.het finns

förskrivningsrätteninskränkningar iingripanden i formUtöver av
disciplinpåföljdsla-möjlighetdelegitimering pekas denoch kan som

enligt behörighetslagen. Dettaåterkalla andra behörigheterattgergen
vid sjukdomolämplighet i yrket,på grund oskicklighet,kan ske av

lika vägandekrävs inteliknande. I sådana sammanhangoch tungt
delegitimering.omständigheter vidsom

Socialstyrelsen i sambandgranskning sker hosEftersom den som
väsentligen formell karaktärlegitimationmed ansökan ärom av

först i tillsynenlämplighetsprövningen skeden egentligakommer att
prövningen undereffektiv tillsynen ochlegitimationen. Hurefter pass

Bl.a. harolika sammanhang.yrkesutövningen har diskuterats iär
det gäller lex Maria-finns mörkertalhävdats det närett stortatt

anmälningar.
HSAN-ärenden geografiskahar visat påundersökningEn storaav

Anmälningsbenägenhetenanmälningsfrekvensen.skillnader i störstär
anmäls DärefterkategoriStockholms län. Läkarna deni är mest.som

och barnmorskor.sjuksköterskor, tandläkare, psykologerkommer
verksamhetsområdena allmänmedicin ochfrämstAnmälningarna berör

granskades budgetåretden periodallmän psykiatri. Under som
anmälan "felaktiganledningen tillden vanligaste1992/93 var
"bemötande" ochåberopadesallmänt". I andra handbehandling,
"diagnosfel".kom Detfel". På fjärde platsdärefter följde "annat

1996Ansvarsnämnden LidingöRingblom, FälldGöran av
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föreligger vissa skillnader i allmänhetens anmälningar till HSAN och
Socialstyrelsens amnälningar. Allmänheten anmäler främst felaktig be-
handling, bemötande och felaktig diagnos. Socialstyrelsen anmäler

vidfrämst fel medicinering och förskrivning narkotiska läkemedel.av
Under förstaHSAN:s 14 verksamhetsår blev 1.544 läkare föremål

formerför olika beslut. Besluten innebar i fall delegitimering,58av
i 805 fall varning, erinran761 och 110 inskränkningar i förskriv-
ningsrätten. Tillsynsutredningen räknade med i medeltal fyra läkareatt
och tandläkare delegitimerades varje år SOU 1991:63 237.en s.

6.6.4 Prövning i studiersamband med

Ibland framkommer det i disciplinärenden den äratt person som
studietidenföremål för prövning haft problem redan under När det

gäller antagningen till högskoleutbildningar universitethar och
högskolor i dag relativt möjligheter själv bestämmastora att an-
tagningskraven. Om inte regeringen, eller den myndighet som

föreskriver,regeringen meddelat föreskrifter för antagningen avgör
högskola anordnar utbildning vilka behörighetsvillkorden som en som

skall gälla vid antagningen kap. högskolelagen. Högskoleför-4 2 §
ordningen innehåller vissa bestämmelser krav för antagning tillom
grundläggande högskoleutbildning, således relativtlämnar stormen
frihet för universitet och högskolor själv bestämma antagnings-att

Några vårdyrkenkraven. särskilda bestämmelser antagning tillom
finns inte inom högskolans regelsystem.

År 1991 inleddes med stöd regeringsbeslut försöksverksamhetav en
ändrade urvalsmetoder för till läkarutbildningarna vidmed antagning

Karolinska institutet och vid Hälsouniversitetet i Linköping. För-
försöksverksamheten innebar visst antal platser användesatt ett ett

särskilt urval sökande. Syftet med det särskilda urvalet sökandeav av
personliga förut-högskolan skulle kunna in den sökandesvägaattvar

sättningar för förväntningaroch på utbildningen och yrket. An-
tagningen gjordes därför inte utgångspunkt från teoretiskaenbart med

Ävenbetyg. skriftliga ingick, liksom enskild intervju.moment en
års kommittén tidigareSedan 1993 högskolereform beslutar, som

redovisat, själva skall tillämpas.högskolorna vilka urvalsregler som
gång.Studerande kan tillfälligt under studietidensavstängas

föreskriver får meddela föreskrifterHögskolelagen regeringenatt om
Föreskriftertillfällig avstängning studenter kap. §.4 5 attom enav

2 legitimationsyrken,Se Eva Claar, Lämplighetsbedömningen i
Universitet, akademisk utbildning medStockholms högreuppsats

inriktning på vårdsystem, välfärd, 1994-11-10.hälsa och
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tills vidare skall avskiljas från utbildningen fårstudent meddelas ifall
då studenten

lider psykisk störning,av
missbrukar alkohol eller narkotika,2. eller

gjort sig skyldig till allvarlighar brottslighet.
ytterligare förutsättning för avskiljande tillSom gäller det följdett att

förhållande i bedöms föreliggasådant punkterna 1 3av som avses en-
påtaglig risk studenten kan komma skada elleratt att annan person
värdefull egendom under utbildningen kap. 6 §. Olämplighet för1
det blivande yrket således inte någon grund för avskiljande.är

naturligtvis ofta förhålla sig detDäremot kan det sättet att en
lider psykisk störning, missbrukare eller har gjortärperson som av

försig skyldig till allvarlig brottslighet också olämpligär att anse som
och sjukvårdsyrken.hälso-

avskiljande för högskolanFrågor prövasom av en gemensam
nämnd, Högskolans avskiljandenämnd. Nämndens verksamhet regleras

högskoleutbildningi förordningen avskiljande studenter frånom av
avskiljande alltid studenten tills1987:915. Ett beslut innebär attom

får fortsätta pågående utbildningen. Beslutet kan ocksåvidare inte den
förordnande vidare inte heller fårinnehålla studenten tillsatt antasom

grundad anledningtill någon högskoleutbildning. Om det finnsannan
högskoleutbildning fårstudent bör avskiljas frånattatt anta en

låta sigHögskolans avskiljandenämnd vid behov anmoda studenten att
undersökas anvisad läkare.av

avskiljandenänmd från bildandet 1987 fram tillHögskolans hade
hade1995 avgjort omkring 20 ärenden. Av dessa 17 anmäl-mars

överprövning hadeningar lett till avskiljande. samband med tvåI
avskiljanden upphävts. vanligaste orsaken till avskiljandeDen var

störning. flertal ärenden studenter ivårdutbildningar.psykisk Ett rörde
1995/96:184 41.Prop. s.

avstängning fårDisciplinära åtgärder i form varning och vidtasav
studenter fuskar, eller hindrar utbildningsverksamhetenstörmot som

inrättningeller verksamheten vid högskolans bibliotek ellerstör annan
högskoleförordningen. beslutinom högskolan 11 kap. 1 och 2 §§ Ett

avstängning får månader.period högstom avse en om sex

6.6.5 Tidigare förslag

Riksdagens revisorers granskning

Socialutskottet granskatRiksdagens revisorer har på initiativ av
lämplighetsbedömningen för legitimerade yrkesutövare inom hälso-
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rapport3uttalade i sinRevisorernasjukvården. statenoch trots attatt
enskildesdensjukvårdspersonallegitimering garanteraravgenom

egentligingenför yrketlämplighetkunnande och görsteoretiska
börEnligt revisorernalegitimationen.införlämplighetsprövning man

studerandeöverlåta prövningenmöjligheternaöverväga att varsav
Socialstyrelsensamtidigt ävenifrågasätts till HSAN,lämplighet som

införlämplighetenprövning görsförfortsättningeni att avenansvarar
legitimering.

riksövergri-behovdet finnsframfördeRevisorerna ettettatt av
disciplinpåföljd.ådömtssjukvårdspersonalregisterpande över som

arbets-register kunnasådantskullerevisorerna ettEnligt ett vara
systematiskförutnyttjasSocialstyrelsen ochförredskap upp-en

påföljder.tilldelatspersonaldenföljning somav

sjukvårdspersonalenochhälso-förbättrad tillsynUtredningen överom

fråganl993/94:SoU26betänkandeanförde i sittSocialutskottet att om
sjuk-ochhälso-registerriksövergripande överinförande ettett av

sammanhängandedärmedochpåföljdådömtsvårdspersonal som
beaktande bl.a.medregeringenytterligarebordefrågor övervägas av

RiksdagenSocialstyrelsen.finns hosredanregisterde somav
förslag.utskottetsmedi enlighetbeslutade

sjukvårdsperso-ochhälso-förbättrad tillsynUtredningen överom
fråganuppdragdirektiv i övervägai sina ettficknalen att om

sjukvårdspersonalochhälso-riksövergripande register över som
Förbättrad1995: 147SOUbetänkandesittdisciplinpåföljd. Itilldelats

utredningenanfördesjukvårdspersonal atthälso- ochtillsyn över
sjukvårds-ochhälso-registersärskiltsådant överutformningen ettav

yrkesutövningenanmärkningarförpersonal m.m.utsattssom
utredningarsedanellermedparallelltutredasbordelämpligen

datalagenkörkortsregisterpolis- ochkriminal-,angående samt
dessaavvaktamöjligtinte ansågs ut-fall detdetslutförts. För att

innebarlösning attutredningen temporärföreslogredningar somen
nuvarandesidantillsynsändamål vidförregisterskapadesdet avett

Ändamålet dettillsyn ochskulleregistretmed detregister. varanya
avsågsRegistretstatistik.framställningförfå användasskulle även av

legitimeradevaritharelleruppgifter ärinnehålla personer somom
amnärk-erhållitochsjukvårdenhälso- ochinomyrkesutövare som

HSANSocialstyrelsen,beslutyrkesutövningenningar avgenom
förbetydelsetill brottskyldigasiggjortellerdomstoleller avsom

bordeSocialstyrelsentillUnderrättelseskyldighetenyrkesutövningen.

revisorer,Riksdagens3 sjukvården,ochinom hälso-Disciplinärenden
1993/94:RR7.2 ibilaga1993/94.4, intagenRapport som
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enligt förslaget utvidgas så styrelsen underrättadesatt även om av-
göranden konkreta missbrukssituationerrör avseende legitimeradesom
yrkesutövare. Utredningen föreslog absolut sekretess skulle gällaatt
för uppgift i registret. Förslaget har remissbehandlats och bereds för

inomnärvarande regeringskansliet.

Förslag till ändringar i reglerna för tillträde till högre utbildning

I propositionen Tillträde till högre utbildning prop.m.m.
1995/96: 184 har regeringen lagt fram förslag till ändringar i reglerna
för tillträde behörighet och urval till högre utbildning. Syftet med- -
ändringarna skapa tydligt,att är över-ett systemuppges vara som
blickbart och rättssäkert för sökande till universitet och högskolor.

Förslaget innebär bl.a. särskilt får användas urvalsin-att prov som
till utbildningar leder fram till sådana yrkenstrument ställersom som

särskilda krav vissa personliga egenskaper, vård- ellert.ex.
lärarutbildningarna, eller särskild kompetens prop. 30.. Syfteten s.
med det särskilda och vilka kvalifikationer hos den sökandeprovet

skall skall framgåmäta tydligt för den sökande. Deprovetsom
särskilda skall användas restriktivt.proven

propositionenI hänvisas till Högskolans avskilj yttrande
ovannämnda frånöver Riksdagens revisorer. sittI yttrande harrapport

Högskolans avskiljandenämnd bl.a. anfört nämnden vid sinaatt
studiebesök olika högskolor erfarit det i princip, i fall därävenatt
nämnden inte kan fatta beslut avskiljande, finns behovett attom av
skilja den studerande från utbildning det uppenbartnär denär atten
studerande grund bristande förutsättningar olämplig för detärav
yrke studierna syftar till. När företrädare för nämnden ochsom
högskolan har frågan har det ofta visat sig det avseddapenetrerat att
resultatet hade kunnat nås konsekvent och fastgenom en mer
tillämpning gällande regler prövning och bedömning olikaav om av

och praktik, där sådan ingår i utbildningen.prov av
Regeringen uttalar i propositionen sin mening främstdet ärattsom

i utbildningar leder till vård- eller undervisningsyrken detsom som
kan aktuellt avskilja studenter olämpliga för det yrkeatt ärvara som
studierna syftar till. Regeringen instämmer i Högskolans avskiljande-
nämnds uppfattning sådant avskiljande bör kunnaatt göras attgenom
den studerande inte godkänns vid prövning och bedömning olikaav

och praktikmoment. I propositionen 43 framhållers.prov av
regeringen det viktigt högskolorna har förmågaär hanteraatt att att
dessa svåra ärenden. Frågorna bör lyftas och diskuteras inomupp
högskolorna för underlätta framtida beslut. En diskussion mellanatt
högskolorna nödvändig för fåär fram tydliga principer för i vilkaatt
fall underkännande eller avrådan bör tillgripas. Det bör också finnas
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dessaför hurstudenter,ochbåde lärarekända förrutiner, ärsom
riksdagen.antagitsharPropositionenskall hanteras.frågor av

övervägandenKommitténs6.6.6

fördetämnesområden ärrelevantainomkunskapergodaUtöver
hälso-inomyrkesutövarebetydelseocksåpatientsäkerheten attstorav

lämpligakandeegenskapersådanabesitter attsjukvårdenoch anses
dockkanlämplighetpersonligmedVadyrke. varaför sitt som avses

yrkeskategorier.olikaställsVarierande kravdefiniera.svårt att
ocksåyrkeskategori kanochinomKraven sammaenpersoner

Generellt kanorganiserad.verksamhetenhur ärberoendevariera
principsjukvården iochhälso-yrkesverksamhet inomdock sägas att
Mångamänniskor.andramedkommuniceraförmågaalltid kräver att

stressade, akutairationellthandlaförmågaocksåkrävsgånger att
noggrannhet.medyrkeutföra sittförmåga ytterstaochsituationer att

diskuteras.skulle kunnalämplighetskriterierandraflertalEtt
grannlagayrkevisst ärförlämplighet ett enAtt avgöra personsen

denkännedompersonligmåttvisstkräver somuppgift omett avsom
enskildedenförbetydelseAvgörandet ärbedömas.skall storav

yrkesverksamhet.framtidahela hanspåverkakandeteftersom
fram-prövningenviddärförmåsteRättssäkerhetsaspekter ges en

definieradeklartmåsteuppställsställning. kravDeträdande varasom
fålättbedömningenkanskall prövas,för denkändaoch annarssom

godtycklighet.inslag av
Socialstyrelseninomrealistisktkaninte attdetEftersom anses

varjegranskningomsorgsfullför sompersonavavsätta enresurser
destoblir detkompetensbevisellerlegitimationansöker annatom

Kunskapstadium.tidigareskergranskningsådan ettviktigare att en
oftafinnsoch kompetenspersonlighetblivande yrkesutövarensdenom

ocksåmöjligt kandetmånden ärIutbildningsanstalterna. manhos
medsambandilämplighetsprövningskerdet an-sigtänka att en

falleti dagsåsom årutbildning,visstillantagningenochsökningen en
innankan prövasVadläkarutbildning.visstillantagningenvid som

viktigtoch det är attmån begränsati vissdockutbildning ärstartaren
utbildningen.underföljsprövningen upp

bästnaturligtvisdetpatientsäkerhetssynpunkt personom enUr vore
ochhälso-inomyrkevisstförolämplig ettär att somansesom

Dessutomyrkesverksamhet.i sådanaldrig kommersjukvården ut
fåmöjligttidigtsåintresseenskildesi denligga attdet somtorde

ocksåliggerolämplig. Detbedömshonellerhanvetskap att somom
destolämplighetsbedömning görs,sakensi attnatur ensenare

frånavskiljaföruppställaskommer attkrav personenattsträngare
detmåsteyrkesverksamhetikommitNär ututbildningen. personen
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föreligga förhållandevis anmärkningar för någon skall kunnagrava att
delegitimeras eller skiljas från sin anställning.

Inom verksamhet hälso- och sjukvårdens område det, liksomär
på många andra håll, betydelse det finnsstor god organisa-av att en
tion fångar problem med olämplig personal. Dåsom ökar möjlig-upp
heterna olika åtgärder förhindraatt misstag begås inomgenom att
vården.

Kommittén lämnar inga förslag beträffande lämplighetsprövningen,
vill ändå starkt betona betydelsen prövningmen sker i såattav etten

tidigt skede möjligt och helst redan i samband med utbildningen.som
Universitet och högskolor måste utnyttja de möjligheter i dagsom
finns utforma och praktiktjänstgöringatt sådantprov såttett att
studerande bedöms olämpliga för det yrke studierna syftarsom vara
till kan underkännas. Eventuellt kan det också finnas skäl övervägaatt

utvidgning möjligheterna avskilja studerande. I vissaen fallatt kanav
det ifrågasättas studerande bör få fortsätta utbildningom en en som
leder till yrke omfattas bestämmelsernaett legitimation.som av om
Det gäller exempelvis redannär under studietiden kan konstateraman

förhållandena sådanaatt är den studerande innehaftatt legitimationom
skulle det ha funnits skäl återkalla denna.att

Avslutningsvis kan tilläggas resultatet den diskussionatt av om
principer för underkännande eller avrådan till fortsatta studier som
initieras i propositionen tillträde till högre utbildning se avsnittom
6.6.5 bör kunna vägledande också vid lämplighetsprövningarvara

sker stadium, exempelvisett under praktisk tjänstgöringsom senare
inför legitimationen.
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Grundlagsskydd7 närings- ochav

yrkesfriheten

Sammanfattning

kommitténs direktivI konsekvenserna den grund-attanges av nya
närings-lagsregeln till skydd för och yrkesfriheten inkorpore-samt

ringen Europakonventionen för mänskliga rättigheternade i svenskav
lagstiftning bör genomlysas för behörigheten inom hälso- ochnärmare
sjukvården m.m.

Kommittén konstaterar behörighetsregleringar inom hälso- ochatt
sjukvården medför begränsningar i möjligheterna vissa yrkenutövaatt
och därigenom begränsningar i närings- och yrkesfriheten.utgör
Enligt den grundlagsbestämrnelsen får inskränkningar igörasnya
närings- och yrkesfriheten endast för tillgodse angelägna allmännaatt
intressen och aldrig i syfte enbart ekonomiskt vissaatt gynna personer
eller företag.

Motivet för införa begränsningar i närings- och yrkesfrihetenatt
inom hälso- och sjukvården har främst varit skydda patienternasatt
säkerhet i vården. skydd hittillsDetta har angelägetansetts ettvara
allmänt intresse. Införandet den grundlagsregeln inte tänktärav nya

ändra det förhållandet införandetoch regeln hindrar inte sådanaatt av
begränsningar.

Kommittén konstaterar vidare gällande normgivningsregler skallatt
tillämpas den grundlagsregeln. Till följd härav skalläven nya
begränsningar i närings- och yrkesfriheten huvudregel meddelassom

lag såväl regering förvaltningsmyndighet hargenom men som
möjlighet föreskriftermeddela på området i den omfattningatt som
riksdagen i lag.anger

inkorporeringenKomrmnittén konstaterar också Europakon-att av
lagstiftningventionen i svensk bl.a. frågor till dom-berör rättenom

finnsstolsprövning. Vi konstaterar enligt svensk lagstiftningatt
möjlighet till domstolsprövning gällersåväl det fråganär attom
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erhålla legitimation eller behörighet vid återkallelseannan som av
sådan behörighet.

Bakgrund1

Regeringen föreslog i 1993/94: Inkorporering117 Europakon-prop. av
ventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, bl.a skydd föratt ett
närings- yrkesfrihetenoch införs i Regeringsformen RF som en ny

fri-grundläggande och rättighet. Begränsningar i drivarätten att
näring eller yrke får införas endast för skydda angelägnautöva att
allmänna intressen och aldrig i syfte enbart ekonomiskt vissaatt gynna

eller företag. I propositionen föreslogs också konventio-attpersoner
angående förskydd de mänskliga rättigheterna och de grund-nen

friheternaläggande Europakonventionen inkorporeras i svensk lag-
stiftning särskild lag. föreslogsHärutöver attgenom en en ny

införsbestämmelse i RF enligt vilken lag eller föreskrift inte fårannan
meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund Europakon-av
ventionen. Propositionen riksdagen bet. 1993/94:KU24,antogs av
rskr. 1993/942246, bet. 1994/95:KU5, rskr. 1994/95:11 och be-
stämmelserna trädde i kraft från årsskiftetoch med 1994/95.

Enligt direktiven skall kommittén genomlysa konse-närmare
förkvenserna behörigheten inom hälso- och sjukvården m.m. av pro-

positionen. förhållandetDet närings- och yrkesfriheten regleras iatt
grundlag kan enligt kommitténs direktiv föranleda visst.ex atten

behörighetsreglering, för myndighetsnivå,närvarande beslutassom
blir frågor regering och riksdag bör beslutasom om.

Kommittén har funnit det sammanhang beskrivaangeläget i dettaatt
normgivningsmaktens legala grundlagsregleradeuppbyggnad och de
fri- rättigheterna.och

följande beskrivningenDen gällande till del hämtadrätt är storav
från professor emeritus Håkan Strömbergs bok Normgivningsmakten
enligt 1974 års regeringsform, andra upplagan, Jurisqfdrlaget i Luna’,
1989

.

7.2 Allmänt normgivningsmaktenom

Inledning7.2.1

riksdagen får enligt RF be-Endast de rättsregler beslutassom av
föreskrifter betecknas därför påtecknas lag. Andra offentliga organs

densåsom förordning, föreskrift Normgivning ärsätt etc.annat
sammanfattande den verksamhet varigenom debeteckningen
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i viss språkligbeslutar bindande och generella,offentliga organen
fixerade rättsregler.form

frånmakt i Sverige utgår§ all offentligI kap. l RF1 attanges
de viktigaste medlen förNormgivningsmaktenfolket. utgör attett av

riksdagenEnligt kap. 4 § RFdenna makt och landet. 1 ärutöva styra
bestämmelsedet enligtfolkets främsta företrädare och är samma
enligt kap.stiftar Eftersom offentliga makten 1riksdagen lag. densom

offentlig normgivningunder lagarna måste all§ RF utövas1 utövas
bemyndigande.eller med stöd riksdagensriksdagen avav

normgivningsmakten finns i grund-grundläggande reglernaDe om
huvudsaklig uppgiftoch då främst i RF. Reglerna harlagarna attsom

regeringenriksdagen ochnormgivningskompetensen mellanfördela
finnsfråga. RFdenna loch huvuddelen bestämmelserna rörav

tilldelegering denna kompetensockså bestämmelseremellertid avom
förvaltningsmyndigheter och kommuner.bl.a.

normgivnings-regleravarit möjligt fullständigthar inteDet att
ställetregering i grundlagen. Ifördelning mellan riksdag ochmaktens

normgivningsmakten.förstahandsfördelninggrundlagen avenger
två områden: riks-normgivning iförMan kan ämnenagruppera

regeringenslagområdet ochprimärområde det primäradagens
primärområde.

lagområdet ochobligatoriskalagområdet indelas i detprimäraDet
fakultativa lagområdet.det

grundlagarna dvs. RF,obligatoriska lagområdet hörTill det succes-
yttrandefrihetsgrund-ochtryckfrihetsförordningensionsordningen,

såvittriksdagsordningenTill detta område hör ocksålagen. avsersom
och vanlig lag.mellan grundlagintar mellanställningtillkomstsätt en

framgårockså,lagområdet hörTill det obligatoriska avsom
det inomi medanföreskrifter kan meddelas laguttrycket, endastsom
delegeraför riksdagenfakultativa lagområdet möjligtdet är att

tillstånd tillregeringen ochnormgivningen till delegation ge
s.k.offentligadelegera vidare till andraregeringen att organ

subdelegation.
integrundlagarnanormgivningsmaktenåterstodDen somav

regeringen. Dennatillkommerhar tillagt riksdagenuttryckligen
direkt med stöd RF,harnorrngivningskompetens, regeringen avsom

omfattar sådanrestkompetens. Dennabenämnas regeringensbrukar
skalllagområdet. Denprimärainte tillhör detnormgivning som

norrngivningskompetensfrån den nämndasåledes skiljas somnyss
Restkompe-riksdagen.delegation frånerhållaregeringen kan genom
verkställig-meddelaingår tillsammans med regeringens rätt atttensen

primärområde.hetsföreskrifter i regeringens
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7.2.2 De grundläggande fri- och rättigheterna

2 kap.I RF regleras de s.k. grundläggande fri- och rättigheterna. Av
dessa friheter kan enligt 2 kap. 12 § första RFstycket vissa inskränkas

lag, de s.k. relativa rättigheterna. fri-De och rättigheter i RFgenom
detta kan inskränkas yttrandefriheten,sätt informations-ärsom

friheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten,
skydd för den personliga integriteten i vissa avseenden, rörelsefriheten
och offentlighet vid domstolar.

Vad gäller vidta fackliga stridsåtgärderrätten 2 kap. 17 § RFatt
får denna inskränkas såvälrätt lag avtal.genom som

Vad gäller expropriation någons egendom i 2 kap. 18 §av anges
RF ersättning skall utgå enligt grunder bestäms i lag. I denatt som nu
aktuella propositionen förslogs vissa ändringar i denna be-även
stämmelse.

Författare, konstnärer fotograferoch enligt 2 kap. 19 § RFäger rätt
till sina verk enligt bestämmelser meddelas i lag.som

vissaI undantagsfall kan enligt 2 kap. 12 § första stycket RF efter
bemyndigande i lag rättighetsbegränsningar även göras genom annan
författning lag.än

Övriga fri- och rättigheter enligt 2 kap. RF kan i princip endast
inskränkas grundlagsändring. I 8 kap. § RF erinras härom.1genom
Där det bestämmelserna i 2 kap. RF grundläggandeattanges av om
fri- och rättigheter följer föreskrifter visst innehåll inte fåratt av
meddelas.

fri-De och rättigheter på detta inte får inskränkas brukarsättsom
kallas för de absoluta rättigheterna. Till börja med gäller detatt
motsatsvis de fri- och rättigheter inte omfattas de nämndasom av nyss
relativa rättigheterna i 2 kap. 12 § första stycket RF. De utgörs av
bestämmelserna i 2 kap. första1 § stycket 2-5, 9 och 10 §§ samt

§ RF.11 1 De nämnda stadgandena behandlar religionsfriheten, dest
negativa yttrande-, demonstrations- och föreningsfriheterna,mötes-,
förbud politisk åsiktsregistrering, förbud dödsstraff, kropps-mot mot
straff och förbud landsförvisning och berövandetortyr, mot av
medborgarskap, till domstolsprövning frihetsberövanden,rätt av
förbud retroaktiv straffrättskipning och retroaktivt uttagandemot av
skatt eller statlig avgift förbud tillfälliga domstolar. Desamt mot nu

fri-uppräknade och rättigheterna kan således endast inskränkas genom
grundlagsändring.

finnsHärutöver i 2 kap. 12 § andra stycket RF i 13 och 14 §§samt
särskilda skyddsbestämmelser inskränker möjligheten begränsaattsom
vissa fri- och rättigheter. Dessutom bestämmelserna i 15 och 16 §§är

förbud minoritets- och könsdiskriminering också absoluta.motom
Sådana inskränkningar får således inte införas i lagstiftning. Om
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i deni ändrasbestämmelser RFförst dessainföras måsteskallsådana
grundlagsändring.stadgad förform ärsom

norrngivningsmaktenfördelningenNärmare7.2.3 avom

omfattasrättigheternafri- ochgrundläggandedeVad utöver avsom
medan2-5 RFfrämst i 8 kap.lagområdetprimäradet anges

§ RF.i 8 kap. 13huvudsakligen bestämtprimäromrâderegeringens är
primäraomfattas detRFkap. 2-5enligt 8föreskrifterDe avsom

följande.lagmeddelas ärprincip skalllagområdet och i genomsom
derasställningpersonligaenskildasFöreskrifter samt omom-

svensktföreskrifterförhållanden, bl.a.ekonomiskaochpersonliga om
och föräldra-äktenskaptill släktnamn,medborgarskap, rätt omom

Övrigt 8familjeförhållanden iochskap, testamente samt omarvom
§,kap. 2

j det allmänna,ochenskildaförhållandet mellanföreskrifter somom-
enskildasiingreppövrigteller ienskildaåligganden förgäller avser

kap. 3 §,förhållanden 8ekonomiskapersonliga eller
ochhela riketfolkomröstning irådgivandeföreskrifter omom-

§grundlagsfråga 8 kap. 4ifolkomröstningvid samtförfarandet
i kommunerindelningi riketsändringgrunderna förföreskrifter om-

verksamhetsformerochorganisationför kommunernasgrundernasamt
kommunernasbeskattningenkommunalaför denoch samt om

§.8 kap. 5åliggandenderasövrigt ochibefogenheter om
skall§§ RFkap. 2-5enligt 8föreskrifterBestämmelsen attom

Undantagenundantag.intelagriksdagen ärmeddelas utangenomav
mellanregleras6-9 RF. Där gränsenangivna i 8 kap.främstfinns

ilagområdet dvs.fakultativalagområdet och detobligatoriskadet
falli vilkanormgivningsmakt ochexklusivharfall riksdagenvilka

kan delegeras.normgivningsmaktdenna
Enligt§ RF.8 kap. 7arbetekommitténsför ärsärskilt intresseAv

ibemyndigande lagriksdagennämligenbestämmelse kandenna genom
be-hinderföreskrifter i vissa ämnenmeddelaregeringen utanlåta av

kap.i 8räknaseller 5 Dei 8 kap. 3 ämnenstämmelserna uppsom
följande.§7 är

hälsa,ellersäkerhetpersonligför liv,Skydd
i riket,vistelseutlännings2.

tillgångar,andraellerutförselellerin- avpengar,avvaror,av
näringsverksamhet,kreditgivning,kommunikationer,tillverkning,

ochanläggningarbyggnader,utformningellerransonering av
bebyggelsemiljö,

miljövård,ochdjurskydd ellerjakt, fiske,4. natur
allmän plats,ordning påellertrafik

utbildning,undervisning och
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förbud röja sådant någon har erfarit i allmän tjänstatt ellersom
under utövande tjänsteplikt.av

Bestämmelsen innebär med andra ord regeringen kan, efteratt
riksdagens bemyndigande i lag, meddela föreskrifter omfattassom av
8 kap. 3 § RF dvs. förhållandet mellan enskilda och det allmänna som
gäller åligganden för enskilda eller ingrepp i enskildas personliga eller
ekonomiska förhållanden. De föreskrifter regeringen kan meddelasom
får dock endast omfatta de i 8 kap. 7 § RF uppräknade ämnena
däribland enligt punkten frågor1 skydd för liv, personlig säkerhetom
och hälsa och enligt punkten 3 bl.a. frågor näringsverksamhet.om

Enligt 8 kap 8 § RF kan regeringen dessutom meddela föreskrifter
moratorium dvs. anstånd med fullgöra förpliktelse. Härutöverattom

kan regeringen enligt 8 kap 9 § RF meddela föreskrifter införsel-om
tullar och avgifter enligt 8 kap. 3 § RF.

Enligt 8 kap. §11 RF kan regeringen vidare i ämnen isom anges
8 kap. § första7 stycket RF, dvs. de uppräknade ochämnenaovan
däribland näringsverksamhet, överlåta förvaltningsmyndighet eller
kommun meddela bestämmelser i under förutsättningatt ämnet, att
riksdagen i lag givit bemyndigande därtill. Detta den s.k. sub-är
delegationen. i

I 8 kap. 13 § RF slutligen regeringens primärorrtrâdeattanges
omfattar dels föreskrifter verkställighet lag, dels föreskrifterom av

enligt grundlag skall meddelas riksdagen. Detsom av senare
området benänms, tidigare regeringens restkompetens.angetts,som

7.2.4 Giltigheten äldre författningarav

En viktig fråga vad händer med äldre författningarär fannssom som
före nuvarande RF:s tillkomst år 1974 och på eller sättett annatsom
avviker från RF regler normgivningsmakten.:s om

Det inte ovanligtär äldre författning tillkommit påatt sättetten
eller mindre avviker från vad RF föreskriver. Sådanasom mer

avvikelser kan olika slag. bestämmelsesEn innehåll kan havara av
grundlagsstridigt innehåll den kan ha tillkommit påäven sättettmen

strider gällande normgivningsregler. Störst avvikelsernamot ärsom
i fråga äldre regeringsförfattningar i bara kanämnenom numerasom
regleras lag eller med stöd bemyndigande i lag. Det har integenom av
varit praktiskt möjligt omedelbart författningaralla efteratt anpassa
RF:s regler normgivningsmakten. En sådan anpassning skernya om
fortfarande. Ett medel har varit införa särskilda Övergångsbe-att
stämmelser.

Frågan äldre författningars giltighet har reglerats i punkt 6om av
de ursprungliga övergångsbestämmelserna till RF i övergångs-samt
bestärnmelserna till ändringar i RF.senare
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skall äldre för-punkt 6övergångsbestämmelserna 1974Enligt
den intehinderföreskrift fortsatt giltighetfattning eller äga attutan av

vid tillämpningeniakttagitsordning skulle hatillkommit idenhar som
Övergångsbestäm-finns i punkt 5bestämmelseRF. Samma avnyaav

ändring i RF.1976 årsmelserna till
grundlagsbe-direkt striderförfattningäldreOm mot en nyen

bedömasförfattningen kommaäldrekan denstämmelse att som
ogiltig.

hosdock giltighetenövergångsbestämrnelserna bevarasGenom
regle-kungörelser,förordningar,Maj:t beslutadeKungligmånga av

faller inomvilkagällerstadgor ämnenmenten, numeram.m. som
innebärdegiltighetsåledes sinbehåller ävenlagområdet. De om

§ RFenligt 2 kap. 12relativa rättigheternai deinskränkningar som
endast lag.skall beslutas genomnumera

emellertid RFmåsteförfattningari sådana äldreändringarVid
lagformen. I denanvändanödvändigtdå blioch det kantillämpas att

regeringensfaller inomellerdelegerbartenligt RFmån ärämnet
upphävandeellerändringmöjligtprimärområde detär att avgenom
till regeringen.normgivningsmaktenöverföraförfattningenden äldre
normgivnings-delegationingentingsadesgamla RFI den avom

delegationSådanmyndigheter.eller lägreregeringenmakten till
övergångsbestämmelsernaomfattning. Enligtvissförekom dock i ges

bemyndiganden,vidare äldregiltighet tillsemellertid fortsatt som
Strömbergenligtmåste,enligt RF. Dettavarit möjligaskulleinte nya

bemyndigande gäller,betyda äldre ävenrimligen55, ettatt oma.a. s
kanalltså intei lag ochmåste reglerasdet ämneett som numeravser

otillåteni dagdet innebärdelegation, ochföremål förbli även enom
detförutsätterförvaltningsmyndighet. Dettatilldirektdelegation atten

fåttidentitet. detsin Harhar bevaratbemyndigandetäldre nytt
då krävsbemyndigande ochmåste det betraktasinnehåll ett nyttsom

med RF.normgivningendet överensstämmeratt
Övergångsbestämmelsen giltighetbemyndigandensäldre om-om

Bemyndigan-regeringsförfattningar.äldrebemyndiganden ifattar inte
lagområdetinom det primära är,förvaltningsmyndigheterden till som

förut-undertillåten enligt RFutsträckningi visstidigare nämnts,
iochtill regeringendelegationriksdagen har beslutatsättning att om

regeringsför-äldreI vissatillåtit subdelegation.därmed harsamband
förut-dessauppfyllerintebemyndigandenfinnsfattningar ännu som

57,Strömbergenligtbemyndiganden måste,Sådanasättningar. s.
fåttintefunnitsvari deförfattningså länge deni luften""hängaanses

kräver.kap. § RFförankring i lag 8 11någon som
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7.3 Det grundlagsskyddet närings- ochnya av

yrkesfriheten

Genom regeringens proposition 1993/942117 infördes bl.a skyddett
för närings- och yrkesfriheten särskild grundlagsbe-som en ny
stämmelse i 2 kap. 20§ RF. Tidigare 2 kap. 20§ RF benämns

2 kap. 22 § RF. Den bestämmelsen har följande lydelse.numera nya

Begränsningar i drivarätten näring eller yrke fåratt utöva införas
endast för skydda angelägna allmänna intressenatt och aldrig i syfte
enbart ekonomiskt vissa eller företag.att gynna personer
Samernas bedrivarätt renskötsel regleras i lag 2att kap. 20 § RF.

Propositionen överensstämde med det förslag Fri- och rättig-som
hetskommittén lämnat i sitt delbetänkande Fri- och rättighetsfrågor Del
A Regeringsformen SOU 1993:40. I propositionen 20f anförs.
regeringen inledningsvis följande.

Gällande lagstiftning utgår från det i princip skall råda full frihet föratt
svenska medborgare här i landet driva näring ochatt yrke. Inteutöva
desto mindre finns det sedan läng tid omfattande reglering på dettaen
område. Denna reglering begränsar i utsträckning närings- ochstor
yrkesfriheten i olika hänseenden, grund säkerhets-,t.ex. av
hälsovårds-, arbetarskydds- och ordningssynpunkt eller för tillgodoseatt
krav på särskilda kvalifikationer ställs för många yrken. Isom upp
praktiken såledesär närings- och yrkesfriheten begränsad i ganska stor
utsträckning.--- Behovet inskränkningar i närings- och yrkesfrihetenav
har tidigare hinderutgöra för grundlagsbestämmelseansetts tillen
skydd för dessa friheter. Regeringen delar Fri- och rättighetskommit-
téns uppfattning det kan svårt närings- ochatt yrkesfrihetenattvara ge

reellt innehåll med hänsyn till de möjligheterett till begränsningar som
nödvändigtvis måste finnas. Det det skäletär missvisande såsomattav
vissa remissinstanser önskar i grundlagen tala dessa friheterom som
rättsligt bindande rättigheter. Vi delar i stället Fri- och rättighets-
kommitténs uppfattning den s.k. likhetsprincipen lämpligatt är en
utgångspunkt för grundlagsändring.en

Regeringen beskriver därefter i propositionen vad likhetsprincipen
innebär. Kortfattat kan den innebärsäga alla skall haatt attman
möjlighet konkurrera lika villkor under förutsättningatt de iatt
övrigt uppfyller de krav kan ställas på kompetens.t.ex.som

Regeringen tillägger likhetsprincipen utgångspunkt föratt som en
grundlagsreglering inte får hindra det införs generella begräns-att
ningar i närings- och yrkesfriheten för tillgodose intressen frånatt som
allmänna utgångspunkter bedöms angelägna. Av det skälet kan man
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inte vidare likhetsprincipen överordnadutan ställning igarantera en
förhållande till viktiga skyddsintressen. Regeringen därför liksomtar
Fri- och rättighetskommittén fasta på viktig sida likhetsprin-en av
cipen, den ekonomiska, vilken, enligt regeringen, svårigheter kanutan

överordnad ställning.ges en
Likhetsprincipen innebär med andra ord alla regleringar påatt

närings- och yrkesfrihetens område måste generella så sätt attvara
alla skall ha möjlighet konkurrera på lika villkor under förut-att
sättning de i övrigt uppfyller de krav kan ställasatt för justsom upp
det yrket eller den näringsgrenen. Detta har uttryckts i lagtexten på så

begränsningar isätt driva näringrätten ochatt yrke fåratt utöva
införas endast för skydda angelägna allmänna intressen och aldrigatt
i syfte enbart ekonomiskt vissa eller företag.att gynna personer

Regeringen i propositionens författningskommentar 50fanger atts.
exempel på angelägna allmänna intressen i fortsättningenävensom
kan medföra begränsningar i närings- och yrkesfriheten sådanaär
intressen Fri- och rättighetskommittén i detta sammanhang nämntsom
dvs. bl.a. hälsovårdsintressen bestämmelser kompetens ochsamt om
vissa krav för skall få visst yrke.utöva Fri- ochatt en person
rättighetskommittén har i vissa falläven måste ocksåangett att
näringsidkarens ekonomiska förhållanden bedömas för viljanutrönaatt
och förmågan fullgöra kommande skyldigheter detatt gentemot
allmänna. Regeringen slår fast sådana begränsningar i närings- ochatt
yrkesfriheten tillgodoser angelägna allmänna intressen iävensom
fortsättningen måste kunna införas.

dettaI sammanhang bör i Fri- och rättighetskommitténsnämnas att
uppdrag ingick göra genomgång författningsbeståndet påatt en av
näringsområdet. En redovisning de författningsbestämmelserav som
kommittén kan begränsa närings-sägas och yrkesfriheten finnsansett
intagen bilaga 2 till det tidigare angivna delbetänkandet. I bilagansom

kvacksalverilagen.nämns Däremot räknas inte 1984 års behörighetslag
motsvarande lagstiftning avseende veterinärertrots att Lagenupp

1965:61 behörighet veterinäryrket finns medtagen.utövaattom
I propositionen vidare det under remissbehandlingenattanges

framförts dels det bestämmelsen bör framgå inskränkningaratt attav
i närings- och yrkesfriheten får införas i lag eller med stöd lag,av
dels det bör begränsningar endast skall kunna i lag.att görasattanges

Regeringen redogör i anledning dessa synpunkter i propositionenav
för hur normgivningsmakten regleras i RF, föregående avsnitt.ävense
Regeringen föreskrifter ingrepp i enskildas personli-rörattanger som

eller ekonomiska intressen huvudregel i enlighet med 8 kap.ga som
3 § skallRF meddelas lag regeringen enligt 8 kap. 7 §samt attgenom
RF efter bemyndigande kan meddela föreskrifter kan innebärasom
begränsningar i bl.a. närings- och yrkesfriheten riksdagens delega-
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det 8 kap. ll §regeringentilläggertionsmöjlighet. Dessutom att av
överlåterregeringenmedgeriksdagen kanföljerRF även attatt
föreskriftersådanameddelaförvaltningsmyndighet eller kommun att

subdelegationen.
på deuppenbarligendärefter,Regeringen syn-som svaranger

följande.remissbehandlingen,framförts underpunkter som

således det redaninnebärnormgivningenbestämmelserGällande attom
områdetoffentligrättsligaföreskrifter detfinns krav att som

skall hai första handyrkesfriheteni närings- ochbegränsningarinnebär
bör tilläggaslag. Detfall meddelas med stöd ävenoch ilagform vart av

juridiskberöraföreskrifter kancivilrättsliga personsatt enansessom
fallernormgivningsreglerregeringsformensställning" enligt"personliga

obligatoriska lagområdet.detunder

Kommitténs slutsatser7.4

detkonsekvensernadirektivkommitténsl att genom-numeraavanges
och yrkes-för närings-grundlagsskyddtill särskiltförslagetförda

förkonsekvensernavad gällergenomlysasbörfriheten närmare
direktivenIoch sjukvårdeninom hälso-behörigheten angesm.m.

regleras iyrkesfrihetenochförhållandet närings-vidare det att enatt
förbehörighetsreglering,föranleda visskangrundlag attt.ex. som

regering ochfrågormyndighetsnivå, blirbeslutasnärvarande som
beslutariksdag bör om.

rättsställning.enskildessyfte stärka deninfördes iBestämmelsen att
ochför närings-grundlagsskyddetavseende bl.a.1993/94: 117I prop.

full frihetskall rådaprincipregeringen det iyrkesfriheten attangav
yrke.ochnäringi landet driva utövahärsvenska medborgareför att

regleringomfattandeinte desto mindrenäringsområdet finnsInom en
olikayrkesfriheten iochnärings-utsträckning begränsari storsom

eller förintressenhälsovårdenstillbl.a. hänsynhänseenden attav
mångaförställssärskilda kvalifikationerpåkravtillgodose uppsom

yrkesfrihetenochnärings-inskränkningar inödvändigayrken. Dessa
friheterdessagrundlagsregleringsvårtgjort dethittillshar att avge en

innehåll.reelltett
utgångspunktlämplighärtillansåg med hänsynRegeringen att en
yrkesfrihetenochnärings-förgrundlagsbestämrnelse till skyddför en
möjlighetskall haallainnebärlikhetsprincipen. Dens.k. attden attär

övrigt uppfyllerde iförutsättningunderlika villkorkonkurrera att
fårLikhetsprincipenkompetens.ställaskrav kande t.ex. sam-som

i närings-inskränkningargenerellainförsdetinte hindratidigt att
utgångspunkterfrån allmännatillgodose intressenförfriheten att som

propositioneniregeringenanledningen hardenangelägna. Avbedöms
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bör fasta på väsentlig sida likhetsprincipen,angett att taman en av
nämligen den ekonomiska. Syftet med begränsning närings- ochen av
yrkesfriheten får således inte enbart ekonomiskt vissaattvara gynna
näringsidkare eller yrkesutövare framför andra. För begränsningatt en
skall få införas krävs syftet skydda något frånär samhälletsatt att syn-
punkt skyddsvärt intresse.

Det skydd den införda grundlagsbestämmelsen hindrarsom nu ger
inte, enligt propositionen, bestämmelser införs begränsaratt som
närings- och yrkesfriheten med hänsyn till sådana angelägna allmänna
intressen. Inskränkningen måste emellertid generell och får intevara
leda till likhetsprincipen åsidosätts. Samtidigt kan intedet uteslutasatt

införd inskränkning kan komma leda till vissaatt näringsid-atten att
kare sådana ekonomiska konsekvenser får dockgynnas; gynnsamma
aldrig det egentliga syftet med inskränkningen. Motsatsvis följervara

någon härvid också kan komma missgynnas.att Det skall iattannan
princip inte tillåtet införa regler innebär nyetableringaratt attvara som
inom viss näring eller visst yrke förhindras såvida det inte samtidigt

angelägetfinns något allmänt intresse regleringen.av
Som framgått tidigare avsnitt innehåller den särskilda lagregelnav

till skydd för närings- och yrkesfriheten i bestämmelseRF atten om
vissa begränsningar i närings- och yrkesfriheten huvudregel intesom
får De begränsningargöras. får får införas endast förgöras attsom
skydda angelägna allmänna intressen. l bestämmelsen inte ianges
vilken författningsform tillåtna begränsningar skall Enligtgöras.
kommitténs uppfattning torde det kunna dra slutsatsen RF:sattman av
allmänna bestämmelser normgivning och hur fördelningenom om av
normgivningsmakten skall ske, bör kunna tillämpas dennaäven
bestämmelse.

I tidigare avsnitt har kommittén också konstaterat ingrepp iatt
enskildas personliga eller ekonomiska intressen huvudregel skallsom
meddelas lag regeringen, i vissa fall efter riksdagensattgenom men -
bemyndigande i lag kan meddela föreskrifter till skydd för liv,-
personlig säkerhet eller hälsa jfr 8 kap. 7 § 1 RF eller innebärsom
begränsningar i bl.a. näringsverksamheten jfr 8 kap. 7 § 3 RF samt

sådana föreskrifter också efter delegation frånatt regeringen kan
beslutas förvaltningsmyndighet efter delegation från riksdagen i lag.av

Hälsovården område därutgör begränsningar närings- ochett av
yrkesfriheten kan nödvändiga, främst för säkerställa patienter-attvara

behov säkerhet och trygghet i vården. För närvarande skernas av
detta bl.a. samhället ställer krav på särskilda kvalifikationerattgenom
och särskild kompetens för den personal skall handha vården. Försom
läkare, tandläkare och barnmorskor krävs således samhället ut-en av
färdad legitimation för få yrket. har ocksåDe tillutövaatt ensamrätt
yrkestiteln. För yrke apotekare ochutöva receptarie krävsatt som
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Även för andra yrkesgrupperrespektive receptarieexamen.apotekare-
fallen legitimationenerhålla legitimation. demöjlighet Ifinns att ger

använda begreppetyrkesbeteckningen dvs.till rättenensamrätt att
psykologer och psykote-med yrkestiteln. Förlegitimerad tillsammans

få använda självalegitimation för förkrävs yrket även attrapeuter
yrkestiteln.

angivna otvivelaktigt begränsningar i närings-kravenDe utgörnu
har främst varitMotivet för införa demyrkesfriheten.och attatt

sådant skydd harsäkerhet i vården. Ettpatienternasskydda ansetts
införande denintresse. Avsikten medangeläget allmäntett av nyavara

förhållande.ändra detta Be-i har inte varitbestämmelsen RF att
därför, enligtpatientsäkerheten tordemed hänsyn tillgränsningar
heller hindrarbestämmelsen. Intemening, inte stridakommitténs mot

liknande reglerarpå motsvarande eller sättden annatatt man
skäl finns.relevantaytterligare yrkesgrupper, om

närings- ochbegränsningarockså innebärasagda tordeDet att av
huvudregelgrundlagsändringenefter den aktuellayrkesfriheten somnu

riksdagen möjlighetharriksdagen i lagformskall fattas att,attmenav
uppfyllda,i övrigtförutsättningarna ärsätt som nu, omsamma
regeringenregeringennormgivningen tillsåväl delegera att gesom

förvaltningsmyndigheter.den vidare tilldelegeramöjlighet att
gällande be-tolkas såuttalanden måstePropositionens attovan

grundlags-skall gälla dennormgivningstämmelser även numeraom
yrkesfriheten.fästa närings- och

beslutatsbestämmelsersjukvården finns flerahälso- ochInom som
inskränkningarinnebärförvaltningsmyndighetregeringen eller somav

be-gäller exempelvisyrkesverksamheten.närings- Deti såväl som
Socialsstyrelsens före-och ibehörighetsförordningenstämmelser i

kompetensregler. Såvittandravillkor för behörighet ochskrifter om
i enlighettillkommithar dessa bestämmelserkommittén kunnat utröna

Även så inte skulle ha skettnormgivningsregler. ärmed gällande om
fortsättningsvis i enlighet med vaddock giltigabestämmelserna även

författningsbestäm-äldreangående giltighetredovisats avovansom
melser.

medinförlivandeEuropakonventionens7.5

svensk rätt

ocksåregeringenföreslog1993/94:l17aktuellaI den här attprop.
mänskligaskydd för deangåended. 1950konventionen 4 nov.

Europakonventionen,friheterna,grundläggandeoch derättigheterna
Europakon-särskild lagsvenskmedinkorporeras rätt att omengenom
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23 §införs i RF 2 kap.bestämmelseinförsventionen samt att en ny
innehåll.följandemed

i strid med Sverigesföreskrift får meddelasellerLag annan
angåendekonventionengrund den europeiskaåtaganden på av

grundläggandeoch demänskliga rättigheternaskydd för de
kap. 23 § RF.friheterna 2

isåledesantagit propositionenriksdagenSedan ennumeraanges
ändringarEuropakonventionen jämte81994: 1219särskild lag att

tillägg98 ochtilläggsprotokollen samt genomnrgenom
i landet.gälla lag härskall6 och 7tilläggsprotokollen som

engelska ochtilläggsprotokollensochkonventionensDessutom är
översättning intagnasvenskmedoriginaltexter tillsammansfranska en

bilaga till lagen.som
någotöversättningensvenskaden ärkanDet värt att attnoteravara
vissamedspråkligtinteföråldrad och dessutom överensstämmer

tolkatsde Europa-uttryck såsomoriginaltextenscentrala delar avav
originaltexternafranskaengelska ochdock dedomstolen. Det är som

svenskskall gälla rätt.som
bestämmelsesärskildvanlig lag. AttInkorporeringen sker engenom

Konventionenförhållandet.ändrar inte deti kap. § RFinförts 2 ges
stadgandet. Detangivnadetinte grundlagsstatussåledes genom

ochkonventioneneventuell konflikt mellaninnebär bl.a. att annanen
rättstillämpnings-hjälplagtolkning eller medmåste lösaslag avgenom

förredogjort37f har regeringenpropositionen närmaremetoder. l s.
lagstift-torde svenskallmänhetIlagtolkning kansådanhur göras.en
uppgiftfortlöpandedockkonventionens krav. Detning uppfylla är en

medinhemskatill den överensstämmerför lagstiftaren rättenattatt se
äldrefall till fallfrånfår samtidigtkonventionen. Det avgöras om en

ellerEuropakonventionenförelagregel skall gällasvensk
kommitténmed kanarbetakommittén haftgäller de frågorVad att

särskiltåtnjuter någotinteoch yrkesfrihetennärings-konstatera att
redandockfall omfattasvissaEuropakonventionen. Ienligtskydd

enligt artikelför äganderättenskyddetnäringsverksamhetetablerad av
följandeartikeln harfrån år 1952. Dentilläggsprotokolletförstai1

lydelse.

skallegendomtill sineller juridiskfysisk råttEnvar persons
i detegendomsin änmå berövasokränkt. Ingenlämnas annat
i lagangivasförutsättningardeoch underintresseallmännas som

grundsatser.allmännafolkrättensoch av
ickelikväl rättinskränkabestämmelserOvanstående statsen

erforderlig förfinnerlagstiftningsådangenomföra statenatt som
medöverensstämmelseiegendomutnyttjandet vissregleraatt av
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det allmännas intresse eller för säkerställa betalning skatteratt av
och andra pålagor eller böter och viten.av

Bestämmelsen framgårär allmänt hållen. Den får sitt huvud-som
sakliga innehåll de tolkningar Europadomstolen i sinagörgenom som
avgöranden. Vad gäller kravet egendomsberövande skall ske iatt ett
det allmännas intresse det i första hand deär nationella dvs.organen,
regering och riksdag eller motsvarande, har dennagöraattsom
bedömning. De nationella myndigheterna har därvid betydanderamen

inom, enligt vad domstolen har uttalat,att Fri- och rättig-agera se
hetskommitténs delbetänkande SOU 1993:40 76f.s

I övrigt kan generellt begränsningarsägas i Europakonven-att
tionens skydd för de personliga fri- och rättigheterna får för vadgöras

i demokratiskt samhälle nödvändigt medett är hänsyn till landetssom
säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiskayttre välstånd,

förebyggandet oordning och brott, hälsovården, skyddandet sed-av av
ligheten eller andra fri- och rättigheter. Sådana inskränk-personers
ningar angivna bl.a. iär artikel 8 angående till skydd förrättenvars
sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens, i artikel 9
angående till tankefrihet,rätt samvetsfrihet och religionsfrihet,envars
i artikel lO angående till yttrandefriheträtt i artikel llsamtenvars
angående mötesfrihet och föreningsfrihet.

Frågan erhålla legitimationrätt eller kompetensbevisatt annatom
kan fråga kan komma omfattas Europakonventio-attvara en som av

artikel 6 sinrätt sak vidprövad domstol accessattnens om to
court den gäller fråga civila rättigheter civil rights.om en om

Frågan uppfizllande vissa kompetenskrav för viss auktorisa-om av
tion har varit föremål för prövning inför Europadomstolen.

I fallet Van Marle m.fl. hade klagandena befunnits inte uppfylla
kompetenskraven för auktorisation revisorer, och frågansom var

de enligt 6:1 hade få besluteträtt häromart överprövatattom av
domstol. Europadomstolen konstaterade klagandena inte hadeatt
gjort gällande derasän allmänna lämplighet för yrketannat att
hade värderats felaktigt. En sådan värdering kunskaper ochav
erfarenheter påminde enligt domstolens mening den be-om
dömning vid skol-görs eller universitetsexamen, och densom en
låg så långt ifrån normal domstolsprövning det inte kundeatten

föreligga sådan tvist i artikel 6:1.anses en som avses

Även frågan uppfyllande vissa kompetenskrav förom attom av
erhålla legitimation skulle kunna bli tvist omfattas artikelt.ex. en som
6:1 uppstår inget problem för svensk del. 3 § behörighetslagenI anges

det Socialstyrelsenär frågor legitimation.att prövar I 11 §som om
lag vidare beslut Socialstyrelsen enligt lagen fårattsamma anges av
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konventionensSåledesförvaltningsdomstol. ärallmänöverklagas hos
förhållandenunder alladomstolsprövningtillmöjlighetpåkrav

uppfyllda.
Även på frågatillämpningEuropakonventionensfrågan omom

Europadomstolen.prövning iföremål förblivithardelegitimering

advokat-strukitshade advokaten H..Belgien 1987fallet H./I ur
hadeförseelser. H.allvarligaantalgrundpårullorna ettav

uteslutningenochadvokatkalla siginte längredärmed rätt att
i förstaåterinträda,möjlighetdockfannsdefinitiv. Detansågs att

"exceptional cir-ochförflutittio årsedanhand än ommer
gällde "civilfråganansågDomstolenit". attwarrantcumstances

förutsattecircumstances""exceptionaluttrycketochrights" att
prövningenutfördesBelgiendomstol.opartisk Iprövning av en

ansågEuropadomstolenavocats"."Ordre desnämnd inomenav
kravmotsvarade detill delarvisserligennämnden stora somatt

meningEuropakonventionens"tribunal" iställasskall menen
motpartsställning ansågsregelrätttillgång tillhaftdå inteH. en

domstol.skall ställasuppfylla de kravintenämnden ensom

auktorisation utövaåterkallelsevad gällerexempel attAndra av
LeA 27,König,läkarklinikbedriva ärellerläkaryrket att noser

fallet58. ICouple, A43, Albertm.fl., ACompte et noser.ser no
medicinsk besvärs-EuropadomstolenaccepteradeComteLe att en

domare,läkaremångalikavilken bestodBelgien,nämnd i varsomav
domstol.opartiskochoberoendeen

uppfyllersjukvårdenochhälso-lagstiftningen inomsvenskaDen
gällerdetdomstolsprövning näropartisk ävenkravkonventionens

detdisciplinpåföljdslagenkompetensbevis. I attåterkallelse angesav
fråganinklusivedisciplinpåföljd,frågorHSAN prövar omär omsom

enligtkanlagenenligtbeslutlegitimation. HSAN:såterkallelse av
och vidarekammarrättenhosöverklagasdisciplinpåföljdslagen35 §

disciplinpå-enligt 40 §därvidSocialstyrelsen ärRegeringsrätten.till
ellerHSAN:söverklagatyrkesutövaretillföljdslagen motpart som

avgörande.domstols
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8 Utgångspunkter för behörighetsregle-
ringen inom hälso- och sjukvården

Sammanfattning

Kommittén konstaterar den nuvarande behörighetsregleringenatt
främst för uppnåanvänds de samhälleliga målen hälso- ochatt attom
sjukvården skall god kvalitet och tillgodose patientens behovvara av

trygghet i vården och behandlingen dvs. för upprätthålla högattav en
patientsäkerhet.

Legitimationens huvudfunktion garanti föri dagär att vara en en
kunskapsnivå för sådana personliga egenskaper hos yrkes-viss och

förtjänt och myndigheternasdenna allmänhetensutövaren äratt av
fyller väsentligt informations-förtroende. legitimationenDessutom ett

arbetsgivare.behov såväl allmänhet, myndighetergentemot som
förbehållas sådana yrkesgrupper yrkesutövareLegitimationen bör av

har yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter och ettsom en
förhållandetsärskilt för patienternas säkerhet i vården. Det attansvar

yrkesgrupp i inte oväsentlig utsträckning vänder sig direkt tillen
allmänheten i egenskap fria yrkesutövare, bör tillmätast.ex. av
särskild betydelse.

några sakliga frångåKommittén konstaterar det inte finns skälatt att
de principer dagens behörighetsreglering bygger på. Det innebärsom

bedömningsgrunderna i huvudsak bör finnas kvar.de nuvarandeatt
dessutom eftersom patientensKommittén att omanser omsorgen

skälet för behörighets-säkerhet i vården det grundläggandeutgör en
utvidgning bestämmelsernareglering måste varje förändring eller av

Samtidigtpatientens berättigade krav på säkerhet ledstjärna.ha som
behörighetsreglering endastunderstryker kommittén är ettatt

förfogar för kontrollerastyrmedel eller instrument över attstatensom
nödvändigainom sjukvården har denyrkesutövare hälso- ochatt

patientsäkerhet.för upprätthålla högkompetens behövs attsom en
återkommande kontroller ochKompetenskontroll under utbildningen,

myndighetstillsynen exempelkvalitetssäkring vårdgivaren och ärav
andra viktiga instrument.
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Kommittén konstaterar också det under år har skett fleraatt senare
viktiga förändringar berör hälso- och sjukvården. Det gällersom
avregleringen vissa vårdutbildningar inom högskolan, organisa-av nya
tionsformer inom den offentliga vården, ökad etableringen av
yrkesgruppper inom den privata vården Sveriges medlemskap isamt
EU. Härtill kommer införandet samlad tillsynslagstift-av en ny mer
ning. omständigheternaDe ökar behovet tydlig och ut-nya av en
vecklad behörighetsreglering och har dessutom gjort skälen föratt att
i behörighetsregleringen i något väsentligt avseende skilja offentligt
och privat anställd vårdpersonal har minskat i betydelse.

avsnittI 9 redovisar kommittén principerna för framtidanärmare en
behörighetsreglering.

8.1 Mål och medel för sjukvårdenshälso- och
verksamhet

övergripandeDe målen för hälso- sjukvårdenoch har formulerats i 2 §
sjukvårdslagenhälso- och HSL. Där målen god hälsaärattanges en

vård lika villkoroch för hela befolkningen. Vilka kraven som
därigenom ställs på såväl den offentliga den privata hälso- ochsom
sjukvården preciseras i 2 a§ HSL. Hälso- och sjukvården skall
bedrivas så den uppfyller kraven på god vård. I bestämmelsenatt en
preciseras i fyra punkter vad detta innebär. Vården skallnärmare
särskilt

god kvalitet och tillgodose patientens behov trygghet ivara av av
vården och behandlingen,

tillgänglig,2. lättvara
bygga förrespekt patientens självbestämmande och integritet,
främja4. goda kontakter mellan patienten och sjukvårds-hälso- och

personalen.
Hälso- och sjukvården skall enligt förockså 2 b§ arbeta att

förebygga ohälsa. sjukvårdenDen vänder sig till hälso- och skallsom
det lämpligt upplysningar förmetoder förebygganär är attges om

sjukdom eller skada. Enligt 2 § skall hälso- och sjukvårdensc
uppgifter avliden fullgöras med respekt de efter-ochäven mot en

skall visaslevande hänsyn och omtanke. 2 d § träder iI somen ny
kraft den januari 1997 där hälso- och sjukvård bedrivs1 attanges

finnasskall det den personal, de lokaler och den utrustning som
behövs för vårdgod skall kunnaatt ges.

uppnå målen samhället fleraFör god vård använderatt om en
offentliga hälso-styrmedel. En grundläggande förutsättning för denatt

sjukvården givetvis den haroch skall kunna erbjuda god vård är atten
tillräcklig ekonomisk arbeta inom. Huvuddelen hälso-att aven ram
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sker i i offentlig regi och finansierasoch sjukvården i Sverige dag av
landstingskommunala beskattningen.allmänna, främst dendet genom

styrmedel samhället emellertiddirekta ekonomiskaUtöver dessa ger
uppnå målen. gällerekonomiskt stöd andra för Detockså sätt att

och sjukvårdsperso-finansiering utbildning hälso-t.ex. avgenom av
myndighetsverksamhet.olika formernal, forskning och av

använderstyrmedel samhälletLagstiftning viktigtär ett annat som
Lagstiftningenoch sjukvården.för uppnå målen inom hälso-att

sjukvårdenflera Målen för hälso- ochanvänds på sätt. anges som nyss
inom hälso- ochSåväl utbildningen personali HSL.nämnts av

anknytning tillolika yrken harsjukvården rätten utövaatt somsom
olika lagstiftning.vården regleras på sätt genom

bl.a. vården skallgod vårdMed att vara avsom nyss angavsmenas
trygghet i vården ochpatientens behovkvalitet och tillgodosegod av

hålla god personellvården skallbehandlingen. Med det att enmenas
bedrivas personal medandra ordmateriell standard, medoch av en

ändamålsen-teknisk utrustning iutbildning och med behövligadekvat
samhället bl.a. vissa kravuppnå detta mål ställerlokaler. Förliga att

såledesSamhälletsjukvårdspersonalens utbildning.på hälso- och anger
högskolelagen.i bl.a.övergripande målen för utbildningarnade

Samhälletförhållanden i avsnittredovisat dessaKommittén har
vissaför anställning inomockså förutsättningarnadärutöveranger

Även styrmedelsjukvården. dettaoffentliga hälso- ochyrken inom den
författningsform.iregleras

förförutsättningarnautbildningen ochkrav självadessaUtöver
lagstiftningsamhället ioffentliga vården haranställning inom den
disciplinpå-vilkaåvilar personalenvilka åligganden samtangett som

sina åligganden,brytermeddelas personalenföljder kan motomsom
ochâliggandelagenredovisningkommitténshäromnärmare avse

personalens kompetensKontrolldisciplinpåföljdslagen i avsnitt 2. av
vård-utsträckningockså isker självfalletoch arbete stor genom

försorg.givarnas
enskildadenoffentliga hursåväl hur denSamhället kontrollerar som

igod vårdbestämmelsernagrundläggandevården Deutövas. om en
införandetsamband medvården.den enskilda IHSL gäller även av

införsoch sjukvårdenhälso-1996:786 tillsynlagenden överomnya
bestämmelseinnehållerd § i HSLtidigare 2nämnts ensomen nysom

finnasskall detsjukvårdsverksamhetochbedrivs hälso-där detattom
för godbehövsutrustningoch denpersonal, de lokalerden attsom

denindividtillsynenlagregleradeSåväl denskall kunnavård somges.
främstoffentligaverksamhetstillsynen skerlagreglerade organ,genom

måni vissverksamhetinom privatEtableringsrätten ärSocialstyrelsen.
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begränsad olika regleringar. Det gäller i första hand för läkare,genom
tandläkare sjukgymnaster.och

I syfte viss kunskapsnivå sådanaoch personligaatt garantera en
egenskaper hos yrkesutövaren denne förtjänt allmänhetensäratt av
och myndigheternas förtroende har samhället, i angivenutöver nyss
lagstiftning, särskilt reglerat behörigheten yrken inom hälso-utövaatt
och sjukvården. Denna reglering främstsker i 1984 års behörig-
hetslag.

Enligt förarbetena till denna lagstiftning legitimationens huvud-är
funktion garanti för viss kunskapsnivå och för sådanaatt vara en en
personliga egenskaper hos yrkesutövaren denna förtjäntäratt av
allmänhetens och myndigheternas förtroende. förhållandetDet att
legitimationen vid behov kan dras in har i detta sammanhang en
central betydelse. Dessutom fyller legitimationen väsentligtett
informationsbehov dels allmänheten, behövergentemot som en
lättfattli "varudeklaration" olika yrkesutövares kvalifikationer, delsg av

statliga och kommunala myndigheter måste kunna litagentemot som
yrkesutövarna i fråga och intyg och delst.ex. recept gentemotom

sjukvårdshuvudmännen för undvika anställs visaratt att personer som
sig uppenbart olämpliga för yrket. Legitimation bör förbehållasvara
sådana yrkesgrupper yrkesutövare har yrkesfunktion medav som en
kvalificerade arbetsuppgifter och särskilt för patienternasett ansvar
säkerhet vården.i Det förhållandet yrkesgrupp i inte oväsentligatt en
utsträckning vänder sig direkt till allmänheten i egenskap friat.ex. av
yrkesutövare, bör tillmätas särskild betydelse. Vidare bör restriktivitet
iakttas det gäller statligt reglera områden, där flertaletnär att
yrkesutövare anställda sjukvårdshuvudmännen. Rättsligär regleringav
bör komma i fråga endast behovet skydd för patienternasnär av
säkerhet påkallar det se 1983/842179 12-15.prop. s.

För yrkesutövare inte omfattas denna lagstiftningsom av men som
ändå ersättning hälso- och sjukvårdandeutövar verksamhet finnsmot
bl.a. förbud behandla vissa sjukdomar och använda vissamot att att
behandlingsmetoder i kvacksalverilagen, härom avsnitt 2.6närmarese
och 13.

Som framgått använder samhället således flertal olika instrumentett
för uppfylla målen för hälso- sjukvårdsverksamheten.och detIatt
följande avsnittet redovisas direktiven till kommittén vad gäller
frågorna behörigheten inom hälso- och sjukvården hur visamtom
tolkat direktiven i dessa delar. Vi för också diskussion kring olikaen
alternativ till reglering legitimation och behörighet inomav annan
hälso- sjukvården.och
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behörighets-principer förGrundläggande8.2

regleringen

bilaga I uppdragetdirektiven,framgårKommitténs uppdrag av
behörighetslagstiftninggällandeingår främst översyngöraatt aven

denågra0rdmed andrakvacksalverilagen, översyninklusive avaven
samhället uppnå målen inomföranvänderstyrmedellegala attsom

främst föranvändsBehörighetslagstiftningensjukvården.ochhälso-
tillgodosekvalitet ochgodvården skalluppnå målet attatt vara avom

förbehandlingen dvs.ochtrygghet i vårdenbehovpatientens attav
patientsäkerhet.högupprätthålla en

deutvärdera elleringår inteuppdrag överkommitténsI att se
hellersjukvården; inteochförutsättningarna för hälso-ekonomiska

utbildningar lederdedirekt uppdragföreligger något överatt somse
emellertidUtbildningen harvården.inomtill olika yrken stor

erforderligupprätthållamöjlighetengällerbetydelse detnär att en
funnitdärförKommittén harsjukvården.hälso- ochinomkompetens

dettabrister inomvissapeka påolika sammanhangianledning att
iuttryckligeningår däremotföreslå förändringar. Detområde samt

avregleringengenomfördadenanalyserakommitténs uppdrag att om
ökat behovinnebärvårdutbildningarvissahögskolan bl.a.inom avav

kommitténsistnämnda frågan harbehörighetsområdet. Denpåregler
behörig-sinKommittén skall vidavsnitt översynidiskuterat av

påsjukvårdsområdethälso- och ävenhetsregleringen utöver se
områden.närliggande

grundläggandehittillsvarandebör dekommitténs direktivEnligt
liggaväsentligt kunnaalltbehörighet ilegitimation ochförprinciperna
skallkommitténövervägandenoch degrund för dentill översynäven

Någonkommitténs arbete.förutgångspunktviktigDetta ärgöra. en
sjukvårdenhälso- ochinomyrkenregleringform rätten utövaattavav

välregleringarSådanatillbaka. ärlång tidsedan mycketfunnitshar
legitimations-framförskritiksamhället. Denförankrade i motsom

tillräckligtintereglernaåsiktensig främstreglerna grundar att
sig.missköterfrån yrkesutövarepatienternaskyddarefiektivt som

ingripandealltförskullereglernapå grunden motKritik den att vara
kommit-tillframförtsinteoch harsällsyntdäremotyrkesutövarna är

tén.
behörig-legitimations- ochnuvaranderiktatskritikEn motsom

kontrollreellnågoninte innebärsåledes dehetsregler är att av en
kontrollenvisst yrkelämplighet för utöver att personenett avpersons

praktikden ärvissa falloch iutbildninggenomgått den ensom
perspekti-detKritikernalegitimationen.förförutsättning att urmenar
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legitimationenutgör ingetvet ytterligareän bekräftelseannat påen att
genomgått utbildningen vilket likapersonen skullegärna kunna ske

enbart utfärdandet eller utbildningsbeviset.genom av examens-
En viktig och avgörande skillnad mellan eller utbildnings-examens-

beviset och legitimationen emellertidär legitimationen till skillnadatt
från eller utbildningsbeviset kan dras in yrkesutövareexamens- om en
missköter sig i yrket eller drabbas sjukdom omöjliggör fullgodav som
yrkesutövning. I sin konsekvens innebäryttersta sådan indragningen

legitimationen i praktiken ofta yrkesförbud,av iett svensken
rättstradition mycket ingripande sanktion. Detta skälutgör ett att vara
restriktiv vid bedömningen vilka yrkesgrupper skall omfattasav som

reglerna. Härutöver fyller legitimationen viktigt informationsbe-av ett
hov för bl.a. allmänheten samhället med legitimationenattgenom ger

form garanti för yrkesutövaren har viss kunskapsnivåatten av ochen
vissa personliga egenskaper honom ellergör henne lämpligsom att

yrket.utöva Det gäller särskilt avseende yrkesgrupper i intesom
obetydlig utsträckning verksammaär i privat regi. Man kan heller inte
bortse från legitimationen har viss betydelse föratt underlätta detatt
internationella arbetskraftutbytet. De angivna skälen låg bl.a. tillnu
grund för nuvarande principer för legitimation. Enligt kommittén har
det inte framkommit något förringar hållbarheten i dessasom
argument.

Kommittén således inga sakliga skäl för frångå de principerser att
dagens reglering bygger på. Det torde innebära desom nuvarandeatt

bedömningsgrunderna för yrkesgrupp skall omfattasom en av
särskilda legitimationsregler i huvudsak bör finnas kvar. En huvudupp-
gift för kommittén samtidigtär undersöka det, främstatt medom
hänsyn till patientsäkerheten, finns skäl låta ytterligare yrkes-att

omfattas legitimationsreglerna. Enligt direktiven ingårgrupper detav
också i kommitténs uppdrag det finnspröva andra formeratt om av
rättsliga regleringar yrken eller verksamheter alternativav ettsom
eller komplement till legitimation. Detta torde få till konsekvens att
kommittén oförhindradär det visar sig befogat, föreslåatt, om att
någon i dag legitimerad yrkesgrupp överförs till sådan reglering.en

Som tidigare framgått detär grundläggande skälet till införandet av
rättsliga regleringar yrken inom hälso- och sjukvårdenav omsorgen

patienternas säkerheti vården, patientsäkerheten. Varje förändringom
eller utvidgning bestämmelserna måste därför ha patientensav
berättigade krav på säkerhet ledstjärna.som

Kommittén det angeläget tydligt markera detattser ärsom att
dessa, patientens välmotiverade krav på säkerhet och trygghet i
vården, måste utslagsgivande bedömer behovetnärsom vara man av
lagstiftning för reglera och begränsaatt rätten olikautöva yrkenatt
inom hälso- och sjukvården särskilda legitimationsregler.t.ex. genom
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legitimations-ocksåsammanhangvill i dettaKommittén attupprepa
instrumentstyrmedel ellerendastbehörighetsregleringen äroch ett

inomyrkesutövarekontrolleraförförfogar över attattstatensom
förbehövskompetensnödvändigadensjukvården harochhälso- som

patientsäkerhet.godupprätthållaatt en
ochinformationvisssåledes bådeutbildningsbevisetRedan omger

föreskrifter ochSocialstyrelsenskompetens.garanti för yrkesutövarens
kompe-upprätthålla godhjälpmedel förråd andraallmänna är att en

skyldig-i hansför vårdgivarenstödbl.a.personalenhos etttens som
vårdkvalitet.godupprätthållahet att en

regel-möjlighetemellertid iyrken saknasflera attFör settstort
dagkontroll iDenkompetens.yrkesutövarenskontrollerabundet som

behörighetsregler ocheller andralegitimationensker genomgenom
incident,därsituationerfrämst ifungerartillsynSocialstyrelsens en

denmed hjälpinträffat,redaneller skadaolyckshändelse t.ex. av
lex Maria. Ens.k.enligt denföreliggeranmälningsskyldighet som

bättrekanske påskulle sättkontroll kompetensenåterkommande ettav
åter-sådanaAvsaknadenhändelser.sådanaförebyggakunna av

ekonomiskabristandetorde främst berokontrollerkommande

resurser.
kompetens-dock denmyndighetstillsynenviktig ärlikaMinst som

skyldig göra.vårdgivarenkvalitetssäkring äroch attkontroll som
förstärktlagstiftningendenskyldighet harDenna omnyagenom

uttryckligenl995/96:l76sjukvården prop.ochhälso-tillsyn över
hälso-inomHSLi 31 §bestämmelser attreglerats angersomgenom

ochsystematisktverksamhetenikvalitetensjukvården skalloch
och säkras.utvecklasfortlöpande

uttrycklegalatill sittsamtidigtåligganden kommerPersonalens
dessabryteroch deåliggandelagenibestämmelserna motsomgenom

detdisciplinpåföljdslagen. Ipåföljd enligterhållakanåligganden
sanktionsmöj-ochkontroll-emellertid sådanatordevårdarbetetdagliga

medverkanansvarsfullapersonalensbetydelsemindrehaligheter än
enligtnämligeni vården. Detavhjälpa brister ärochförebyggaför att

förinstrumentetviktigastedetuppfattning såbestämdakommitténs att
fungerandesjukvårdenoch ärinom hälso-patientsäkerhet ettgoden

aktivtivårdgivarenochpersonalkategorierolika ettmellansamarbete
behovetförringakommittén inteHärmed villkvalitetssäkringsarbete.

kvalitets-anställdasdeochVârdgivarensmyndighetstillsyn.aktivav
myndig-skerkontrolldenkan intesäkringsarbete ersätta genomsom

användasintefår heller argumenttillsynDenna etthetstillsynen. som
sittfrångåsidavårdgivarensfrån egetatt ansvar.

nyheteringai sakpekat påkommittén utgörförhållandenDe nu
medsambandiminnethålla iviktigatordede att envaramen
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diskussion behovet införa legala styrmedel elleratt in-om av nya
för stärka patientsäkerheten.strument att

Kommittén kan samtidigt konstatera sedan de nuvarande be-att
stämmelserna legitimation och behörighet tillkom år 1984om annan
har viktiga förändringar skett berör hälso- och sjukvården. Detsom

Ävengäller avregleringen vissa vårdutbildningar inom högskolan.av
ökad etablering yrkesgrupper inom den privata vårdenen ärav en

förändring har betydelse i sammanhanget. Sveriges anslutning tillsom
EU har också medfört förpliktelser för Sverige, bl.a. skyldighetnya

tillämpa EU:s regler för erkännande kompetensbevisatt förav
verksamheter inom hälso- och sjukvården. Dessa regler har tillkommit
för underlätta fri rörlighet och utbyte arbetskraftatt och tjänsteren av
mellan medlemsländerna. Inom den offentliga vården har dessutom

organisationsformer utvecklats, bl.a. ökat kommunaltnya ettgenom
Det sist närrmda förhållandet har bl.a. lett till riks-engagemang. att

dagen för stärka den s.k. verksarnhetstillsynen fattatatt beslut denom
tidigare nämnda lagen 1996:786 tillsyn hälso- och sjukvår-överom
den. I förarbetena till lagen konstateras utvecklingstendensernaatt
inom vården, med integrering mellan den offentliga och denen
enskilda hälso- och sjukvården, varierad vårdstruktur meden mer
starka ekonomiska incitament i verksamheten vård- ochsamt nya
behandlingsmetoder medför mellan offentliggränserna och enskildatt
värd blir alltmer flytande. Verksamhetsområdena uppvisar också allt

likheter. I propositionenstörre konstateras därför sammanfattningsvis
regelsystemet angående verksamhetstillsyn böratt lika förvara

offentlig och enskild vård prop. 1995/962176 44f.s.
De angivna omständigheterna minskar inte behovet särskildanyss av

legitimations- och behörighetsregler inom hälso- och sjukvården, tvärt-
Behovet tydlig och utvecklad behörighetsreglering ökar. Deom. av en

skäl i propositionen till nuvarande behörighetslag försom angavs att
det bör finnas sådana bestämmelser sig i dag gällandegör med än

kraft. Man kanstörre samtidigt, med hänsyn till den utveckling inom
vården beskrivits i den nämnda propositionen, konstaterasom attnyss

för i behörighetslagstiftningen i någotargumenten väsentligtatt
avseende skilja på offentligt och enskilt anställd vårdpersonal har
minskat i betydelse.

Kommittén har tidigare i avsnitt konstaterat7 regleringaratt av
behörigheten yrken inom hälso-utöva och sjukvården innebäratt be-
gränsningar i den grundlagsskyddade närings- och yrkesfriheten,
begränsningar kommittén samtidigt konstaterat under vissasom
omständigheter godtagbara i demokratisktär samhälle. Regleringar-ett

strider inte grundlagsskyddet närings- och yrkesfriheten såmotna av
länge de nödvändiga för skyddaär angeläget allmänt intresse,att ett
i detta fall patientsäkerheten.
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Regler legitimation och behörighet förutsättning förom annan som
få yrken inom hälso-utöva och sjukvården har viatt tidigaresom

funnits i Sverige i månganämnt år. Liknande regleringar finns i så
alla länder med hälso- och sjukvård jämförbar med dengott som en

svenska. såvälI de nordiska länderna flera länder inom EU ärsom
regleringen olika yrken dessutom omfattande och detaljerad änav mer
här i landet. internationellaDe förhållandena således ingetutgör
hinder fortsatt reglering yrken inom hälso- och sjukvården.mot en av
Tvärtom torde anpassning de svenska reglerna till förhållandenaen av
i de nordiska länderna och länderna inom EU kunna de svenskagynna
yrkesutövare vill söka sig den internationella arbets-utsom
marknaden. Kommittén har ingående redovisat dessa förhållandenmer
i avsnitt 4.3.

Ytterligare regleringar behörigheten yrke inom hälso-utövaattav
och sjukvården bör däremot inte ske enbart det skälet yrketattav
ifråga reglerat i andra länder,är patientsäkerheten börutan vara
utgångspunkten för sådan reglering.även Däremot kan det interna-en
tionella perspektivet omständighet in vid slutligvägsvara en som en
bedömning yrke i dag oreglerat skall regleras.ärt.ex. ettav om som

8.3 Närmare nuvarande behörighetsregleringom

Översiktligt8.3.1 legitimationsreglernaom m.m.

I nuvarande lagstiftning finns ganska vildvuxen flora bestämmel-en av
reglerar och begränsar olika yrken inomrätten utövaattser som

hälso- sjukvården.och Bestämmelserna gäller ofta för flera yr-
keskategorier och i vissa fall omfattas flerayrke regle-samma av
ringar. De reglerar bl.a. till yrke, till yrkestitel,ensamrätt ensamrätt

till yrkesbeteckning dvs. skydd för beteckningenensamrätt legitimerad
i kombination med yrkestitel skydd för specialistbeteckningar.samt

I följandeden tabellen har kommittén vid I gjort en samman-
ställning de väsentligaste behörighetsregleringarna. Dessa återfinnsav
främst i behörighetslagen, behörighetsförordningen, förordningen om
behörighet till vissa tjänster och tandvârdsförordningen isamtm.m.
kvacksalverilagen. tabellenI till höger de huvudsakligaävenanges
rättsverkningarna inom hälso- och sjukvården för de yrken som anges
vid respektive punkt, dvs. de rättsverkningar främst regleras isom
åliggandelagen och disciplinpâföljdslagen.

Man bör i detta sammanhang understryka det skydd erhållsatt som
endast gäller för verksamhet inom hälso- och sjukvården. Det innebär

yrkestiteln läkare endast förbjuden användas obehöri-ärt.ex. att att av
inom hälso- och sjukvården däremot inte inom andraga men sam-
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fråga i avsnitt 8.3.3 ochdennaKommittén diskuterarhällsområden.
sammanhang,i andralegitimationens betydelseFrågor9.4. t.ex.om

avsnittendiskuteras ibeskattningyrkena och vidEU-regleringvid av
och 16.6

olika yrkes-detförfattningsregleringar förekommerUtöver att
förbundocksåerbjuderauktorisation/kompetensbevis/specialistexamen

vissadet sammanhangetYrkesförbundet ställer iliknande.eller upp
redovisas iExempel härpåorganisationen.godkännandeförkrav av

vid II.tabellen
indirektdirekt ellerkontrollorganlåta friståendeEtt sätt är attannat

skekankompetens. Dettaykesutövarnasbedöma t.ex. genom
i avsnitt 9.5.4Kommittén redogörcertifiering.ellerackreditering

verksam-SWEDAC:ssker inom bl.a.såsom detför dettanärmare
certifiering vidochackrediteringredovisas bl.a.tabellenIhetsram.

III.
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Reglering Yrkesgrupper Allmänna rättsverkningar
enligt Aliggandelagen m.m .Behörighetslagenl

BehL flm. .

Examensbevisa Apotekare Hälso- och sjukvårds-ger
till Receptarier personal HoS-pers.ensamrätt

yrket, 7 § BehL Socialstyrelsen SoS tillsyn
och disciplinärt förfarande.
Ingen möjlighet till de-
legitimering.
Avtalsreglering Avtal mellan-

och Apoteksbolagetstaten att
anställa kompetent personal.

b Legitimation Läkare HoS-pers.ger
till Tandläkare SoS tillsyn ochensamrätt

yrket, yrkestitel Barnmorskor disciplinärt förfarande.
och yrkesbeteckning Möjlighet till delegitimering.
9 § BehL1 st.

Legitimation föregående.c Psykologerger se
till yrkes- Psykoterapeut.ensamrätt

titel och yrkes-
beteckning
9 § 3. BehL1 st.

d Legitimation Optiker föregående.ger se
skydd för yrkes- Kiropraktorer
beteckning Logopeder

§ BehL9 2. Naparapater1 st
Sjukgymnaster
Sjuksköterskor
Tandhygienister

Legitimation föregående.e Barnmorskorger se
till Läkareensamrätt

anställning inom Sjukgymnaster
offentlig hälso- Sjuksköterskor
och sjukvård Tandläkare

1982:771F. Tandhygienister-
behörighet tillom

vissa tjänster m.m.
TandvårdsF-

f Särskilda kompetenskrav Ambulanspers. vid offentligHoS-pers
SoS föreskrifter och Arbetsterapeuter anställning.-

allmänna råd Sjukgymnaster SoS tillsyn och
förfarande.Sjukhusfysiker disciplinärt

Sjukhusingenjörer
Sjuksköterskor
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Reglering Yrkesgrupper Allmänna rättsverkningar
åliggandelagenenligt m.m.

Specialist- Läkare Bevis behörighetg om
behörighet Tandläkare kan inte återkallasger

fallertill vid delegitimation.ensamrätt men
specialisttiteln

§ BehL4
Europaläkare-

KvacksalveriL1:2
skol- Arbetsterapeuter HoS-pers i off. vård ochleg. meda

inriktning/ Biomed.analyt. bitr till leg. ochmedicinsk pers.som
Dietister då SoS tillsyn och dis-utbildning

ciplinärt förfarande.Med.tekn. ing.
Sjukhusfysiker delegitimation.
Undersköterskor Arbetsterapeuter dock

enskildSkötare i HoS-pers iäven
psykiatrisk vård vård, KvacksalvL.annars

för hälsofarligtBamsköterskor Om dömd
förViss tandvârds- kvacksalveri, möjligt SoS

förbudpersonal medd. utövaatt
m.fl. verksamhet.

delegitimation.alternativmedcinsk Akupunktörerb
undantagsfallinriktning/utbildning Homeopater I

bitr. till leg.m.fl. HoS-pers som
KvacksalveriL.annarspers.

hälsofarligtOm dömd för
kvacksalveri möjligt för SoS

medd. förbud utövaattatt
verksamhet.

Auktorisation/II
Kompetensbevis genom
yrkesförbund 0.a.

HoS-persAuktorisation Tandteknikera etc.
tandtekn. lab.av

delegitimation.Kompetensbevis Läkare spec.b
yrkesförbund Psykologerspec.av

motsvarande Med. tekn. ing.eller
yrkesförbund SjukgymnasterochKAM

inommed. verk. Socionomerför altn.
bampsyk. verk.
Familjerådgivare

AckrediteringIII m.m.
följdHoS-persAckreditiering Viss laboratorie-a som

ackreditering.personal av
förutsättningdockKan envara

offentligför uppdrag av
vårdgivare.

följdHoS-persCertifieringb som
certifiering.av

Kollektivavtalc
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antal yrkendet yrkesutövare i mycket begränsatUrsprungligen ettvar
läkare,och sjukvårdspersonal. Detbetraktades hälso- varsomsom
vidaresjuksköterskor barnmorskor. Man kantandläkare, och

endast läkaryrketfram till sekelskiftet detkonstatera att somvar
titelskydd.legitimationsregler ochskyddades särskilda ettgenomav

sedan successivtlegitimation och titelskyddUnder 1900-talet har
i sjukvårdsorga-yrkesgrupper. Förändringarinförts för ytterligare

medförtsjukvårdens innehåll harnisationens struktur och stortatt ett
förändrade eller omfattandei många fall medyrkesgrupper,antal mer

yrkesutövningen och deomfattas det skydd förutbildningar, vill avnu
medför.reglering deras behörigheträttsverkningarandra en avsom

får legitimationen olika rättsverk-också framgår tabellenSom av
olika yrkesgrupper.ningar för

legitimationen imedförtandläkare och barnmorskorFör läkare,
yrkestiteln.till självasåväl till yrketpraktiken ensamrätt som

kombinationlegitimerad iför beteckningende skyddharDessutom ett
skyddad yrkesbe-benämnsyrkestiteln, det i lagtextenmed som

teckning.
tilllegitimationenpsykologer och psykoterapeuter ensamrättFör ger

yrkesbeteckningen.yrkestiteln ochsjälva
legitimationen skyddlegitimerade yrkesgrupperFör övriga ettger

i kombinationlegitimeradyrkesbeteckningen dvs. beteckningenför
skyddad för dessayrkestiteln inteyrkestiteln.med Däremot är

yrkesgrupper.
yrkesgruppernasärskiltbör i detta sammanhangMan attnotera

harlegitimerade, detreceptarier, inteoch i dagapotekare är trotssom
yrkestitlarexamensbeviset. Deras ärtill yrket redanensamrätt genom

behörighetslagstiftningen.inte skyddade idäremot
anställning inomtillflera yrken legitimationenFör ensamrättger

sjukvården.offentliga hälso- ochden
förrättsverkningarolikaangivna regleringarna såledesDe nu ger

behörighetsreglernauppställning de centralaolika yrkesgrupper. En av
också på följandekan sätt.presenteras

behörighetslagentill yrket §Examensbeviset 7ensamrättger
apotekare
receptarier

och yrkesbe-yrkestitelntill yrket,Legitimationen2. ensamrättger
behörighetslagenoch 10 §första stycketteckningen 6 9 § l

barnmorska
läkare
tandläkare
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Legitimationen till yrkestiteln ochensamrätt yrkesbeteckningenger
9 § första stycket 3 behörighetslagen

psykolog
psykoterapeut

4. Legitimationen till yrkesbeteckningenensamrätt 9§ förstager
stycket 2 behörighetslagen

legitimerad kiropraktor
legitimerad logoped
legitimerad naprapat
legitimerad optiker
legitimerad sjukgymnast
legitimerad sjuksköterska
legitimerad tandhygienist

Dessa bestämmelser gäller samtliga angivna yrkesutövare obe-nu
roende de arbetar i offentlig eller privat regi. Legitimeradeav om
yrkesutövare också befriade från skyldighetär redovisa mervärdes-att
skatt. Legitimation och specialistkompetens har också, för yrkes-

i privat regi, avgörande betydelseutövare för samverkans- ocht.ex.
vårdavtal med landstingen. För vissa icke legitimerade yrkesutövare
finns särskilda kompetenskrav för anställning i offentlig regi.

återkommerKommittén till dessa förhållanden. I det följande avsnittet
kommittén kort redovisning bakgrunden till de olika be-ger en av

stämmelserna.

8.3.2 Ensamrätt till yrket

Apotekare och receptarier i dag de endaär yrkesgrupper harsom
till sina respektive yrken inomensamrätt detaljhandel med läkemedel

redan examensbeviset. Apotekare legitimerade fram till attgenom var
organisation för läkemedelsförsörjningen infördes år 1971.en ny

förarbetenaI till nuvarande behörighetslagstiftning detattangavs
uppenbart starka krav måste ställas den personalattvar som

hanterar läkemedel. Det allmännas inflytande verksamheten ochöver
personalens kompetens ansågs emellertid så det intestor attvara var
nödvändigt låta dessa yrkesgrupper omfattas legitimations-att t.ex.av
reglerna. I stället infördes bestämmelse i 7 § behörighetslagen atten
endast den avlagt apotekarexamen respektive receptarieexamen ärsom
behörig yrke apotekareutöva respektive receptarie.att som

Bestämmelsen i § behörighetslagen7 inte kombinerad med någonär
straffbestämmelse. Man kan förmoda det ansågs tillräckligtatt att

hade avgörande kontroll vilka anställsöverstaten en som som
apotekare och receptarier inom detaljhandeln med läkemedel genom
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nuvarande behörig-propositionen tillApoteksbolaget AB. Istatligadet
mellandet enligt avtal1983/84:179 23hetslag prop. attangavss.
förbl.a.åligger bolagetApoteksbolaget ABoch attattstaten svara

säkerhetssynpunkt. Somerfordrasuppfyller de kravpersonalen ursom
i avsnitt 5olika yrkesgrupperredovisningkommitténsframgår avav
område.utanför dettareceptarierapotekare ochmånga ävenarbetar

straffbarthellerbestämmelser intenuvarandeenligtDet att utanär
receptarie.elleryrkestitlarna apotekareanvändaangivenhaatt examen

angivnabehörighetslagenstycketi 6 § förstaDen ensam-numera
tandläkaryrket för demochbarnmorske-, läkar-utövarätten att som

lång tid. för-funnits under Iharför dessa yrkenlegitimationhar
sådana behörig-bl.a.lagstiftningnuvarandetillarbetena attangavs

obetydlig enskildområden där intetillbegränsaskanhetskrav en
utvecklas och däreller kan kommaförekommerverksamhet att --

1983/ 84: 179betydandepatienterna prop.förriskerna ärdessutom s.
22.

behörig-enligt 10 §detsammanhangdettabör iMan notera att
legitima-fått sinför läkarestraffbartinte änhetslagen är somannan

läkaryrket.begränsadbehörighetsin utövaellerindragention att
kvacksalverilagen.dömas enligtsådan yrkesutövarekanDäremot en

straffas enligttandläkaryrket kan däremotutövandeObehörigt av
inte istraffbestämmelser finnsYtterligarebestämmelse.nämnda

barnmorskeyrketutövandeobehörigtgällerbehörighetslagen. Vad av
de be-strideråtgärdernamånstraffbart i denendastdetta motår
tillBakgrundenkvacksalverilagen.igränsningar attangessom

följande.yrkenför dessaskiljer sig ärstraffbestämmelserna
införandeföreslogsbehörighetslagnuvarandetillpropositionenI av

barn-yrkeobehörigendeninnebörd utövarmed9 § att somsomen
böter ellerstraffas medskulle kunnatandläkareellermorska, läkare

Lagrådet23f..1983/84:179månader prop.i högstfängelse s.sex
följande.förslag bl.a.dettaanledninganförde i av

finns inte.tandläkaryrketläkaryrket ochlegaldefinitionNågon av
definitionnågonuttaladesläkarlagenVid tillkomsten att avav

ifrånutgick änbehövdes.inte Lagenläkaryrket attbegreppet annan
inte kundefaktiskt utövautbildade läkarenerkända formeriden
förbud för andraNågotberördes lagen.därförochläkaryrket av

heltansågsdefinitionavsågs inte. Enläkaryrketläkare utövaän att
skiftandede oerhörttillmed hänsynutforma enligtomöjlig att

mindreellerolika,läkarensinomförekommeruppgifter mersom
34-35. Den1960: 141verksamhetsområden prop.specialiserade s.

likvälläkaryrketbehörigvariteller utövavarken är att mensom
yrkesutövning i ochsinstraff försåledes intedrabbasdetutövar av

straffbudochbegränsningarunderkastad deblir docksig.för Han
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gäller enligt kvacksalverilagen jfr 1960: 141 96. Intesom prop. s.
heller i fråga tandläkaryrket ansågs någon definition nödvändigom
vid tillkomsten tandlåkarlagen. Härvid hänvisades bl.a. tillav en
fast praxis innebärande arbete i patientens eller på patientenatt mun

förbjuden för lekmänär prop. 1963:127 16 och 33. ---s.
Utformningen 9 § i det remitterade förslaget emellertidav synes

kunna medföra det straffbara området utvidgas såvittatt avser
läkaryrket och barnmorskeyrket. Som framgår det förut sagdaav
finns inte något generellt förbud för lekmän dessautövaattnu
yrken. Frågan huruvida sådant förbud kan befogat tordeett vara
kräva ingående utredning vad kunnatän ske inomen mer som

för det på behörighetskommittén SOU 1983:33 grundaderamen
remissförslaget. Framför allt kan det inte förenligt medanses
rättssäkerhetens krav straffbelägga yrkesutövning detatt utan atten

vilken verksamhet detta yrke omfattar.anges

Lagrådet föreslog efter dessa uttalanden straffbestämmelsen till sittatt
innehåll borde begränsas till då gällande straffbestämmel-att motsvara

i § läkarlagen11 och 12 § tandlåkarlagen. Den gällandeser
lagstiftningen det lagrådet lämnade förslaget.motsvarar av

För tandläkaryrket gäller således obehörigt utövandeatt av
tandläkaryrket straffbart enligtär 10 § behörighetslagen. I 10 § andra

infördesstycket 1991 dessutom den begränsningen yrkesverksamhetatt
legitimeradutövas tandhygienist eller den harsom av av som

föreskriven kompetens tandhygienist eller tandsköterska intesom anses
obehörig utövning tandläkaryrket.som av

I propositionen till 1984 års behörighetslag föreslogs också som
obehörigtnämnts utövande barmnorskeyrket skulleatt av vara

straffbart. Lagrådet anförde i det sammanhanget det i och för sigatt
kunde godtagbart obehörigt utövande ersättning detatt motanses av
yrket straffbelades. I dåvarande 6 § barnmorskereglementet angavs
den huvudsakliga omfattningen verksamheten. Samtidigt ansågav
lagrådet emellertid det i det lagstiftningsärendet, dvs. nuvarandeatt
behörighetslag, inte fanns tillräckliga skäl införa generelltatt ett
straffbelagt förbud för lekmän just det yrket prop.utövaatt
1983/842179 47. Att barnmorskeyrket kan däremotutövas. vara
straffbart enligt kvacksalverilagen. I detta sammanhang kan dessutom

3 § i det förenämnas behörighetslagen gällande barnmorskeregle-att
läkare eller legitimeradän barnmorska endastmentet attangavs annan

i nödfall fick låta begagna sig till förrättande förlossning.av
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8.3.3 Ensamrätt till yrkestiteln yrkesbeteckningenoch

Bakgrund

dag skyddet för yrkestiteln förbehållen fem legitimeradeI yrkes-är
barnmorskor, läkare, psykologer, psykoterapeuter och tand-grupper,

läkare. Ursprungligen omfattade skyddet endast läkartiteln. När den
nuvarande behörighetslagen infördes 1984 erhöll barnmorskoräven
och tandläkare motsvarande skydd. infördes i 9 § första stycketDet
första punkten. Ensamrätten till yrkestiteln för dessa knöts tillgrupper

yrket. skydd förarbetenaDetta har enligt tillkommiträtten utövaatt
skyddför allmänheten mindre kompetenta yrkesutövare.att ett motge

Psykologer och psykoterapeuter erhöll, tidigare redovisats,som
lagstiftning årskyddet 1994. Det infördes tredje punktgenom som en

tilli 9 § första stycket och knöts till legitimationen. Anledningen att
skyddet för psykolog- och psykoterapeuttitlarna lades i särskilden
punkt dessa yrkesgrupper till skillnad från barnmorskor, läkareattvar
och tandläkare inte har yrket. Den behörigautövaensamrätt atten

förarbetena,användningen yrkestiteln måste därför, enligt knytasav
till något faktum behörigheten yrket. sådantEttän utövaannat att
faktum lätt konstaterbart innehavet legitimation seärsom var av

1992/93:83 s.38.prop.
har receptarierSom apotekare ochnämnts även ensamrätt attovan

examensbeviset.sina respektive yrken. har knutits tillDerasutöva rätt
beteck-minst ingripande legitimationenDen rättsverkan är attav

fårningen legitimerad tillsammans yrkestiteln endast användasmed av
den legitimerad för visst till yrkesbeteck-yrke ensamrättär ettsom
ningen. Här återfinns övriga de i legitimerade yrkesgrupperna.dagav
Regleringen infördes i års behörighetslag. Förhuvudsak 1984genom

läkare psykologer och psykotera-barnmorskor, och tandläkare samt
första stycket förstagäller motsvarande skydd enligt 9 §peuter

respektive tredje behörighetslagens tillkomstpunkten punkten. Före
legitime-fanns endast straffrättsligt skydd för yrkesbeteckningarnaett

fannslegitimerad gällde sjuksköterskorrad läkare och psykolog. Vad
legitimerad sjuksköterskaenbestämmelse endast denatt som var som

straffsanktion.sig det. bestämmelsen saknade emellertidfick kalla Den

yrkesbeteckningenskyddet yrkestiteln ochNärmare om av

förbudet använda vissa yrkestitlarNär det gäller omfattningen attav
respektive yrke har kommit-för andra de har legitimation förän som

tén funnit angeläget i detta sammanhang redovisa och kommen-det att
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de nuvarande reglerna och framtida tillämpning dem på flertera en av
yrkesgrupper.

Förbudet använda vissa yrkestitlar och yrkesbeteckningar har sittatt
i tidigt författningsreglerat skydd för läkartiteln. Det harettursprung

ifrågasätts de nuvarande titelskydden tillräckligt långtgående.ärom
Frågan har då främst fokuserats på läkartiteln. Kommittén har kunnat
konstatera begreppet läkare i olikaanvänds sammanhang i reklamatt
för verksamheter med anknytning till hälso- och sjukvården, vidt.ex.
försäljning och behandling med naturmedicinska Såledespreparat.av

i sådan reklamhar siguppträtt presenterarpersoner som som
naturläkare. har påståttsDet sådana yrkesbenämningar inte äratt
möjliga förhindra med nuvarande lagstiftning.att

Kommittén vill med anledning härav erinra del uttalanden iom en
förarbetena till den lagstiftning låg tillursprungligen grund för desom
nuvarande reglerna.

För närvarande finns tidigare anförts skyddet för yrkestitlarsom
och beteckningen legitimerad i till års behörighetslag.9 § 1984 Där

förstai stycket attanges

verksamhet hälso- ochI sjukvårdens eller tandvårdens område
får inte någon

obehörigen sig för barnmorska, läkare ellerut attge vara
tandläkare eller ha sådan kompetens,skensättannat attge av
eller

sig för legitimerad optiker, kiropraktorer, logo-ut attge vara
ped, sjukgymnast, sjuksköterska eller tandhygienistnaprapat,

ha legitimation för yrket, ellerutan att
sig psykolog eller psykoterapeut haut att attutange vara

legitimation för yrket eller, såvitt gäller psykologtiteln, utan att
genomgå sådan praktisk tjänstgöring psykolog isom som anges
2

gälleri förstaBestämmelsen punkten hade, vad läkartiteln, sin
föregångare i 6§ andra stycket kvacksalverilagen. I 6§ angavs
ursprungligen följande.

i första verksamhet för-Har den § stycket avsedd1utövarsom
läkar- eller doktorstitel begagnar han den i sin verk-ochvärvat

samhet, åligger det honom därvid tydligt utmärka titelnsatt
och beskaffenhet.ursprung

övrigt må den i § första stycket avseddI lutövarsom
eller doktorverksamhet i samband därmed beteckna sig läkare

sådan benärrmingeller begagna titel eller yrkesbeteckning, vari
giver legitimerad eller eljestingår eller sken han ärattsom av

såsomauktoriserad myndighet eller har specialistkompetensav
läkare.
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första avsedd verksamhet avsågHänvisningen till i 1§ stycket
tillämpning denomfattningen kvacksalverilagens motsomav

eller behandlar förersättning undersöker hälsotillstånd annanannans
vidta ellereller därmed jämförligt tillståndsjukdom attgenom

syfte.eller lindrandeförskriva åtgärd i förebyggande, botande
respektive tandläkartitelnmotsvarande skydd för barmnorske-Något

infördes.i 9§ behörighetslagen Iinte innan bestämmelsenfanns
till sittbestämmelsen avsedddenförarbetena attatt varangavs nya

tidigare bestämmelsen iinnehåll skydd densakliga ge samma som
omfatta titlarna barnmorska och tand-kvacksalverilagen ävenmen

propositionenPå ställe i1983/84: 179 42.läkare se sammaprop. s.
också följande.angavs

obehörig användningstraffbestämmelsensamband medI att om
farhågorframfördesläkartiteln infördes i kvacksalverilagenav
medföraskulle kunnapraktiska tillämpningenför denatt

så inte blivit fallet. I deSåvitt bedömas harsvårigheter. kannu
otillåtetinte svårtflesta fall torde detallra avgöra när ettattvara

för straffbarhetförutsättningtiteln föreligger. Enanvändande av
ersättningnågonobehörigen användstitelnmåste när motattvara

falli dettabehandlar dvs.undersöker eller utövarannan,
tandvården. Densjukvården ellerverksamhet inom hälso- och

sig förumgängeslivet kallarsammanhang ii andra t.ex.som
intedoktor bör däremottandläkare ellerbarnmorska läkare,t.ex.

straffas.

bestämmelses innebörd kanbelysa dennaytterligareFör att man
kvacksalverilagen. Tilltill 6 §sades i förarbetenastudera vad som

förslagKvacksalveriutredningenslagstiftningen låggrund för den
behörighetlag1956:29 med förslag tillBetänkande SOU attom

kvacksalverilagen citeradetillpropositionenläkekonsten. Iutöva
gällde fråganbl.a. vaddepartementschefen den utredningen om an-

användaförbudomfattningenvändning läkartiteln och attettavav
1960: 141Utredningen anförde bl.a. följande setiteln. även s.prop.

168.

doktorstitelnsådan ochså angår läkartiteln såsomVad synes
läkarverk-bedrivaföljande beakta. Deatt sompersoner,vara

ellerläkarelikvälha behörighetsamhet äroutan att sommen
sinskäligen berövasickesåsom förut klarlagtsdoktorer, kunna

medhärvid läkaresiganvända sina titlar. Det rörrätt att om
doktorermedicine doktorerutbildning, utländskautländsk samt

för någrakanvetenskapsgrenar detinom andra nämnas att en-
kvacksalvarepraktiserade såsomfilosofie doktorsedan avlidenår
chiropracticofförutsättningar doctorsunder vissaäven ommen-
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e.d. bör icke tillåtetDet för sådan i sambandattvara en person
med läkarverksamhet använda enbart sin läkar- eller doktorstitel

markera titelns eller beskaffenhet ochnärmareutan att ursprung
givetvis angiva sin titel korrekt. Såsom exempel kunna nämnas

läkare, medicinetysk doktor vid universitetet i Paris, filosofie
så speciell titeldoktor. En doctor of chiropractic börsom an-

i sin helhet.vändas Skulle vederbörande använda enbart doktor-
stiteln, torde med skäl kunna han sig skensägas göratt attav

svensk läkare.vara
Den läkare vid utövande läkekon-utan attsom vara av- -

falskeligen använder läkar- eller doktorstitel missledersten
otvivelaktigt allmänheten. Detta måste ovillkorligen förhindras.
Vi vilja i detta sammanhang framhålla, vissa homeopaters ochatt
homeopatsammanslutningars benämna homeopatinattvana en
läkar- eller läkekonst icke kan godtagas. En homeopat får icke
med utgångspunkt härifrån kalla sig läkare eller homeopatiskens
läkare. Atskilliga homeopater beteckna sig emellertid lojalt endast
homeopat.

Under förbudet böra falla också beteckningar såsom "hom.
dr" ochläk.", "hom. "utövare homeopatisk läkarkonst"även av

"innehavare läkarmottagning".eller Hit höra också titlarnaav
naturläkare, hårdoktor, bendoktor etc.

Utredningen ansåg vidare det i fallandra nödvändigt medävenatt var
förbud. Såsom exempel härpå anförde utredningen kvacksal-ett att en

sig ögonspecialist,kallar hårspecialist, hudspecialist och dyliktvare
eller ortoped, dermatolog, gynekolog, psykiater eller använder lik-en

beteckning läkarkåren.nande erkänd för specialist inom
anfördepropositionen departementschefen därefter följandeI a.a.

170s.

torde i allmänhet förhålla kvacksalveri,Det sig så, just detatt
det angeläget tillbaka, söker sig skenär trängamest attsom ge

respektabilitet låna de tecknen på vederhäftig-att yttreav genom
het från läkaryrket. Sådana erkända eller ickeickeutövare av
auktoriserade behandlingsmetoder, driver sin verksamhet isom
uppriktig övertygelse den överlägsenhet, harmetodensom egna
självfallet ingen anledning några attribut från denhämtaatt
vetenskapliga medicinens eller på sökautövare sättatt annat

eftersudda skillnaderna mellan deras verksamhet och deut egen
erkända linjer arbetande läkarnas yrkesutövning. Med beteck-

"läkare" eller "doktor" förstås i medicinska sammanhangningen
medicinsk verksamhet.tvekan endast den erkändutövarutan som

dessa titlar användes andra de efter erkända linjerNär änav
utbildade läkarna, kan det bortsett från fall fåfängaav ren-- -
enligt det sagda knappast förutsättas något motiv hosannat ve-
derbörande önskan sken i fallellerän störreatt varten ge av en

verkligheten. sådanhelt kompetens Enän motannan som svarar
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den fåfänga,lika litetuppenbarligen respekterasönskan kan som
täckning. Detbruk titlarsig uttryck i utantar synesavsom

medicinskhadenrimligt kräva,däremot utan attattatt som
försigberedd påtagaerkända formerutbildning i är att ansvaret

framträda under sinmodetockså skall hamänniskorsjuka att
frånstöd,detbeteckning eller åtminstoneadekvata utan som

kan sålun-attribut Jagverksamhet hämtadevederhäftig yttre ger.
skulleförtjänar respekt,några intressen,icke finnada att som

användning läkar- ellerförbudförträdas nära, motett avom
harhanden bärarentitel, videllerdoktorstitel attsom gerannan

för denutbildning, infördesmedicinskvedertagen genomsom
detdärför. Däremotmeriterat sigutbildning ärmedicinsk ett

frågavilseledes iickeallmänhetenklart intresse att omav
ochsjukdomsbehandling,sighos dem,kompetensen ägnarsom

förordarangivet slag. Jagförbudmotiverarintressedetta ett av
dylikt förbud.därför ett

vidsträcktareemellertid icke änFörbudet bör göras som
denförhindrasyftetill dessmed hänsynpåkallat attattär

tordevilseledes. Dethjälp sjukdomar,sökerallmänhet, motsom
obehörigt brukförbjudatillräckligthärtillmed hänsyn att avvara

verksamhetutövningmeddoktorstitlarna i sambandläkar- och av
obehörigt brukSåsomsjukvårdens område.på hälso- och av

denanvändesbetraktas degivetvis ickebörtitlarna att somav
titelutländskamotsvarandeförvärvati utlandetutbildninggenom

exempelvis erhållitför titeln,meriterat sigeljestdeneller somav
förhindramedicinsk. Förfakultetviddoktorsgrad än attattannan

kvack-utövningvilseledande vidanvändesdylika fallititeln av
tydligtskalltitelns bärareföreskrivasemellertidsalveri bör att

och beskaffenhet.utmärka titelns ursprung
sagda omfattasenligt detdoktorstitlarna börochLäkar- av

sammansättningar,behandlastitlar börLika med dessaskyddet.
skyddetlåtadet befogatingår. Dessutomi vilka titlarna attsynes
skenyrkesbeteckningar,sådana titlar ellergälla även avsom ger

auktoriseradlegitimerad eller eljestvederbörande är myn-att av
Medläkare.såsomspecialistkompetensinnehardighet eller en

användningobehörigmotverkasutvidgning förbudetdylik avav
Medhudspecialistpsykiater,ortoped,beteckningar såsom etc.

speciali-läkarlagensamtidigt föreslagnatill enligt denhänsyn att
officielltskolaförutsättes avgrän-läkarvetenskapeninomteterna

kvacksalvareuppstå förbehövanågra svårighetertorde ensas
fanta-eller ej. Renatillåtenbeteckninghuruvida äravgöraatt en

för den fåkun-vilseledandesåsibenämningar, vilka kan nogvara
kvacksalvarenAnvänderförbjudas.kunnadäremotnige, torde
goda skälfinnasemellertidtorde detbeteckning attdyliken

ochhumbugverksamhethuruvida hans ärundersöka, ren
bedrägeri.såsomstraffbarföljaktligen

måstetitlaranvända vissatill förbudenMed hänsyn attatt
förbuden böratordeeffekt,få någonstraffsanktioneras för att
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utformas under särskilt beaktande förhand skallattav man
kunna bedöma huruvida beteckning tillåten ellerär Såvitten
gäller de hittills berörda beteckningarna rimliga anspråksynes
härvidlag kunna uppfyllda. Däremot det närmastanses synes
ogörligt formulera regel tydlighet,att varigenomen av samma
det skulle kunna förbjudas kvacksalvaren sin verksamhetatt gav

beteckning, lätt kan förväxlas med verksamhet deten som
erkända medicinska området. Aven det skulle önskvärtom vara

hindra användningen benämningar såsomatt klinik, med-av
ikoinstitut för kvacksalvarmottagningar,etc. medsynes man
hänsyn till dessa tekniska svårigheter få avstå från införaatt
förbud däremot. Vad kvacksalvare kan vinna sinen attgenom ge
verksamhet beteckningar, lånade från eller inspirerade denav
erkända medicinens terminologi, emellertid väsentligtsynes
reduceras han, enligt jagvad förordat, icke skallattgenom nu
kunna sig själv någon i sammanhanget förtroendeingivandege
titel.

Enligt förarbetena till behörighetslagen bestämmelsernaär skyddom
för yrkestitlarna läkare, tandläkare och barnmorska avsedda till sittatt
sakliga innehåll skydd den tidigare bestämmelsen ige samma som
kvacksalverilagen. Med hänsyn härtill och till de återgivna uttalandena
i förarbetena till kvacksalverilagen torde kunna dra slutsaten attman
användningen beteckningar "naturläkare" inom hälso- ochtypenav av
sjukvårdande verksamhet inte tillåten för den inteär behörigärsom

använda yrkestiteln läkare. Motsvarandeatt torde gälla titelkom-
binationer med yrkestitlarna psykolog och psykoterapeut.

En fråga i detta sammanhang vadär med verksamhetsom avses
inom hälso- och sjukvården. Reklam för naturmedel i massmedia av
s.k. naturläkare kan kanske inte i alla fall bedömas hälso- ochsom
sjukvårdande verksamhet och skulle i de fallen inte omfattas denav nu
beskrivna regleringen. Däremot det fullt möjligtär sådan reklamatt
i fall kan bedömas vilseledande och därigenomvart straffbarärsom
enligt marknadsföringslagen 1975:418.

Kommittén vill i detta sammanhang också det danskanämna att
sundhetsministeriet nyligen mottagit offentlig utredningen om
reglering reklam på hälso- och sjukvårdens område Regulering afav
reklameadgangen for sundhedsydelser, betaenkning 1310/Kö-nr.
penhavn, januar 1996. I utredningen föreslås bl.a. införsdetatt ett

balanserat och sammanhängande regelsystem för reklam inom detmer
danska hälso- och sjukvârdsområdet, dessa regler skall rikta sigatt

verksamhetsområden och inte individer,endast det skall finnasmot att
särskilda standardbestämmelser grundnormer för reklamensom anger
och lagstiftningen skall reglera s.k.även gränsöverskridandeatt
reklam dvs. reklam i utlandet riktadgörs till danskasom av personer
konsumenter.



287för...Utgångspunkter1996:138SOU

åliggande-mellangränsdragningenNågot8.3.4 om
kvacksalverilagenochlagen

Åliggandelagensamspelar, medicinalpersonalkungörel-tidigareliksom
två lagarnaskvacksalverilagen. Demedtillsynslagen,ochsen

kvacksalverila-Såledesvarandra. äruteslutatillämpningsområde skall
Socialstyrelsensunderstårintedentillämpligendast somgen

ochhälso-intedefinitionsmässigt äryrkesutövaretillsyn dvs. som
bl.a.ochåliggandelagensåledesdär samtsjukvårdspersonal och

hälso-medVadtillämplig.intedisciplinpåföljdslagen är menassom
avsnitt2.4.2.,i avsnitt ävenredovisatsharsjukvårdspersonaloch se

9.5.2.
sjukvårds-ochhälso-skall den äråliggandelagenEnligt 2 § som

ochmed vetenskapöverensstämmelsearbete isittutförabl.a.personal
erhållahonellerhanfallet kanså inteOm ärerfarenhet.beprövad

dockförutsätterDetdisciplinpåföljdslagen.§enligt 4disciplinpåföljd
hälso-yrkesutövning inomfrågadetlag är§enligt l att omsamma

sjukvården.och
HSL,§definieras i 1sjukvårdochmed hälso-Vad avsessom

behandlautreda ochförebygga,medicinsktåtgärdernämligen att
sjuktrans-sjukvård höroch ävenTill hälso-skador.ochsjukdomar

särskildtandvård finnsfrågaavlidna. Ihand omsamt att taporter om
tandvårdslagen.i främstbestämmelser

den ersätt-tillämpasskall enligt §l motKvacksalverilagen som
behandlarersättninghälsotillstånd ellerundersökerning motannans

vidtatillståndjämförligtdärmedeller attsjukdomför genomannan
syfte.lindrandebotande ellerförebyggande,åtgärd iföreskrivaeller

paragrafenenligtdockgällerkvacksalverilageniBestämmelserna
eljestläkaryrket ellerbehörighetinnehar utövadeninte att somsom
underställdområdesjukvårdenshälso- ochverksamheti sinär

tillsyn.socialstyrelsens
med fog kunnatordedefinitionerfrån dessautgångspunktMed man

omfattasellerlegitimeradyrkesutövare är avpåstå somatt somen
föremålföremålbliinte kansjukvårdspersonalochhälso-begreppet

legitime-hanså längekvacksalverilagen ärför brottprövningför mot
Omsjukvårdspersonal.ochhälso-begreppetomfattas enrad eller av

elleråtgärdersjukvårdandeochvidtar hälso-sådan yrkesutövare
kvacksalve-omfattassigoch förisjukdomnågonbehandlar avsom

alternativ-någonmed hjälpdet ärreglerrilagens oavsett avom
kunnaintehonellertorde hanbehandlingsmetod ellermedicinsk

kvacksalverilagen,§enligt 9kvacksalverihälsofarligtfördömas
Socialstyrelsensunderställddengällerinte ärlageneftersom den som

tillsyn.
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För sådan yrkesutövare skall kunna bli föremålatt för prövningen
enligt kvacksalverilagen skulle det förutsätta det verksamhetatt var en

låg utanför det område där han eller hon står under Socialstyrel-som
tillsyn dvs. för legitimerade yrkesutövare utanför hälso- ochsens

sjukvårdens område samtidigt innanför kvacksalverilagensmen
definition i 1 Om jämför hur begreppet hälso- och sjukvård ärman
definierat i HSL med definitionen i § första1 stycket kvacksalverila-

och i vilka vårdsituationer den lagen tillämpligär torde det integen
finnas något för legitimerad yrkesutövareutrymme kunna vidtaatten
åtgärder faller inom för kvacksalverilagen utanförsom ramen men
HSL:s hälso- och sjukvårdsbegrepp. Slutsatsen blir därför att en
legitimerad yrkesutövare inte kan bli föremål för prövning för brott

kvacksalverilagen så länge han legitimerad.mot Sammaär sak gäller
övrig vårdpersonal så länge de omfattas begreppet hälso- ochav
sjukvårdspersonal dvs. främst biträder legitimerad yrkesutövare eller

anställda i offentligär tjänst.
Om dessa yrkesutövares behandling med alternativmedicinskat.ex.

metoder inte överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet
strider detta åliggandelagens bestämmelser och de torde i principmot
kunna bli föremål för disciplinpåföljd eller i förekommande fall få sin
legitimation indragen enligt disciplinpåföljdslagen.

Denna slutsats kan i vissa situationer sig stötande humanitärte ur
synvinkel.

Innebörden begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet" ärav
samtidigt inte självklar och dessutom föremål för kontinuerlig
diskussion.

HSAN föregångare, Medicinalväsendets ansvarsnämnd, har be-
handlat frågan. fallI beslut den 197531 oktober konstateradeett

det inte kan bedömas fel eller försummelse läkare,attman som om en
godtagbar behandlingutöver med sådana metoder står i över-som

ensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, dessutom
använder sig så kallade naturläkemedel under förutsättning dessaav att
saknar biverkningar. Kritik kunde enligt nämndens mening inte riktas

läkare s.k. naturläkemedel tillmot patient uttryckten som ger en som
önskemål härom och lider sjukdom konstaterats intesom av en som
kunna påverkas med vetenskapligt och erfarenhetsmässigt beprövade
metoder. Det från humanitär synpunkt rimligt krävasynes attvara

läkare i sådant läge avvisar patientens önskemål ochetten grusar en
förhoppning i förtvivlad situation häromse och för ytterligareen
exempel Jan Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen, med kommentar,
fjärde upplagan 1994, 262- 265, angående andra fall s.265 not.s. se
41.

Även Alternativmedicinkommittén denna fråga i sitttog upp
huvudbetänkande SOU 1989:60 Alternativmedicin Alternativ-
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sammanfattningsvis, dåvarandemedicinkommittén konstaterade att
andra föreskrifterna för hälso- och sjukvårdsperso-tillsynslag och de

alternativ-nalen inte kan tolkas något generellt förbud användaattsom
restriktioner allt gälla syftarmedicinska metoder. De trotssom synes

säkerhet i vård och behandling och härtill tillförsäkra patienternaatt
särskiltauktoriserade hälso- och sjukvårdenden samhällethar ettav

Alternativmedicin-för medicinsk kompetens.garantansvar som
bakgrunden inte påkallatkommittén ansåg det den attatt mot var

kommitténlagstiftning på området. De uttalandenföreslå somny
och beprövad"sakkunnig vård" och "vetenskapgjorde begreppenom

önskemålförståelse för patienternaserfarenhet" liksom behovet storav
råttstillämpningen dessa frågorändå till hjälp förborde kunna närvara

aktualiseras 610.se aa. s.
då gällande tillsynslagens be-angivna uttalanden grundadesDe

vårdenkvalitetskraven igällande åliggandelag harstämmelser. I nu
ochlagstiftning har Susanne Billumtill dennaskärpts. I kommentaren

sjukvårdspersonalens åligganden ochSahlin i Hälso- ochbokenJan
fördet legalaPublica 1995, s.35-4l attatt utrymmetangettansvar,

möjligenmetoder åliggandelagentillgripa alternativmedicinska genom
dockenligt författarna,tidigare. Det kan,har blivit mindre än

detta slagtillgripa behandlingarhelt uteslutetknappast att avanses
förankring iåtminstone någonförutsättning det finnsunder att
rättstillämp-får överlämnasbeprövad erfarenhet. Detvetenskap och

otillåtetmellan tillåtet ochefter hand klargöra hurningen gränsenatt
uppfattning.Kommittén delar dennaskall dras 35.s.upp
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9 Principer för den framtida behörig-
hetsregleringen inom hålso- sjuk-och
vården

Sammanfattning

Kommittén patientsäkerheten ledstjärna ochbörattanser vara
utgångspunkt för framtida behörighetsreglering. Med dennaen
utgångspunkt och med hänsyn till de nuvarande bedömnings grunderna,

omständigheter lagstiftningende tillkommit sedan infördesnya som
de förändrade internationella kommitténförhållandena har försöktsamt

precisera och skall fåutveckla vad bör krävas för yrkeatt ettsom
omfattas legitimation. kriterier bör vidDe våga tyngstav som
bedömningen kategorier; yrkesrollenshar kommittén delat in i tre
innehåll, utbildningsnivå och internationella förhållanden. Frågan om
yrkesrollens innehåll gäller och självständigheten ibl.a. bredden
yrkesrollen, det direkta patientansvaret och risknivån vid felbe-
handling.

kommittén detSom komplement till legitimationen föreslår attett
införs med skyddade yrkestitlar. Kommittén föreslår såledesett system

huvuddelen de yrkeskategorier i dag omfattas legitima-att av som av
yrkestitlartionsbestämmelserna erhåller skydd för sina genom

Dessutomlegitimationen. föreslår kommittén ytterligare yrkes-att
inte omfattas legitimationsbeståmmelserna, erhållergrupper, som av

skyddad yrkestitel knyts iskydd för sin yrkestitel. Rätten tillett en
kompetensbevis. Regle-fall till visst ellerdessa ettsenare examens-

yrket. Yrkesutövareringen innefattar inte någon exklusiv rätt utövaatt
sjukvårdspersonalmed skyddad yrkestitel räknas hålso- och närsom

sjukvården använder dende i sin verksamhet inom hälso- och
samhällets tillsyn.skyddade yrkestiteln och står därmed under

med ackrediteringKommittén den framväxande verksamhetenser
och certifiering viktigt till tillsyn. Det kankomplement statensettsom
finnas skäl frågan obligatoriskt certifieringsförfarandeutredaatt ettom
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för vissa personalkategorier inom hälso- sjukvården.och Innan ett
sådant kan utvecklas måste emellertid bl.a. rättssäkerhetsaspek-system

analyseras.terna
Kommittén f.n.det inte finns något uttalat behovatt att,anser av

befintlig lagstiftning, införa bestämmelser fastutöver övreom en
åldersgräns för legitimerade yrkesutövare eller andra restriktioner av

legitimeradeäldre verksamhet.personers

Inledning1

framhölls i föregåendeSom avsnitt och också framgår tabellensom av
i avsnitt 8.3.1 regleras yrken hälso- och sjukvår-rätten utövaatt
dens område på flera Legitimationen således olika rättsverk-sätt. ger
ningar för olika läkare,För tandläkare och barnmorskorgrupper. ger
legitimationen både till yrket, till yrkestiteln och tillensamrätt
yrkesbeteckningen, dvs. respektive yrkestitel i kombination med
beteckningen legitimerad. För psykologer och psykoterapeuter denger

till yrkestiteln och yrkesbeteckningen medan legitimationenensamrätt
för övriga legitimerade yrkesgrupper skydd för yrkesbeteckningen.ger

iAnmärkningsvärt sammanhanget apotekareyrkesgrupperna ochär att
receptarier, i dag inte legitimerade, det har tillär ensamrätttrotssom
yrket redan examensbeviset något fördäremot inte skyddgenom men
yrkestiteln. Härtill kommer bl.a. legitimationen tillensamrättatt ger
anställning inom den offentliga hälso- och sjukvården för flera yrken.

Som också framgått legitimationen sedan lång tid detutgör mest
framträdande beviset på yrkesutövares kompetens inom ochhälso-en
sjukvården. Legitimationen också i flera fall förutsättning förär en

behörighet, till yrket, till yrkestitelensamrätt utöva rättt.ex. attannan
och i vissa fall förutsättning för anställning inom offentlig hälso-är en
och sjukvård. Legitimationens främsta betydelse ligger emellertid i att

samhället möjlighetden på märkbart och tydligt sättatt ettger reagera
legitimerad yrkesutövare allvarligt missköter sig in-när en genom-

dragning den.av
Sammanfattningsvis legitimationen viktigt styrmedel ellerär ett

för patientsäkerheten.instrument För kommittén detvärna äratt
därför naturligt låta legitimationen utgångspunkten vidatt vara en
diskussion framtida behörighetsregleringar inom området. detIom
följande avsnittet diskuterar kommittén legitimationens huvudfunktio-

vilka krav bör på för omfattasoch ställas yrke det skallett attner som
särskilda legitimationsregler bör omfattasoch vilka yrkenav som av

regler. Därefter diskuterar former reglering-dessa kommittén andra av
föryrkesverksamheten, yrket, skyddensamrätt utövat.ex. attar av

yrkestiteln och yrkesbeteckningen m.m.
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Legitimationens huvudfunktioner i9.2 dag och
i framtiden

kommittén har framförts önskemål från många icke legitimeradeTill
omfattas olika behörighetsregleringar,yrkesgrupper de skallatt av

inom skolmedicinenfrämst legitimation. Det gäller såväl yrkesgrupper
alternativmedicinsk verksam-yrkesgrupper sig s.k.ägnarsom som

het.
omfattasför dessa yrkesgruppers önskemål behörig-Skälen att av

flera. bland viktigt skäl önskanhetsregleringar Iär attettsynes vara
särskilda behörigheten eller legitimationen ikunna använda den

stårmarknadsföringen. vill för allmänheten kunna visaMan att man
också framståoffentlig kontroll. Därigenom kommer detunder att som

särskild betydelseverksamhet yrkesgruppen harden utövaratt ensom
samhället. bliroch den legitim den godkänd Dettaär äratt av en-

det skäletkonsekvens reglering. Men reglering attavav en en
verksamhetvill kunna etablera sig och driva lönsamyrkesgrupper en

bedömning. sakinte vägledande för kommitténs Enkan ärannanvara
i såmåste eftersträva reglering detta slag ut-storatt attman en av

vissasträckning möjligt konkurrensneutral dvs. inteär gynnarsom
diskute-på andras bekostnad. Kommittén har i avsnitt 7yrkesutövare

i närings-frågan i vilken utsträckning sådana inskränkningarrat om
yrkesfriheten reglering behörighetenoch kan godtagbara. Enanses av

patientsäkerhetenvissa yrkesutövare bör endast skesom gynnar om
det.kräver
samhället avstå från in vissa "kvalitetskrav"Om skulle läggaatt

avstå från någon eller några de kriterieryrkesverksamheten, t.ex. av
reglering ocksåför legitimation gäller i dag kan värdeten som av en

urholkas endast bli registreringkomma och tenderaatt mot att aven
eller yrkesgrupper.olika hälso- och sjukvårdande verksamheter En

sådan torde motiverad för upprätthållareglering knappast attvara en
god patientsäkerhet.

förarbetena till nuvarande behörighetslag legitimationensEnligt är
förhuvudfunktion, tidigare frarnhållits, dels garantiatt vara ensom

kunskapsnivå vissa personliga egenska-personalen har viss ochatt en
personalens kvalifikationer.dels varudeklaration föroch vara enper

skall förbehållas sådana yrkesutöva-till legitimationRätten grupper av
kvalificerade arbetsupp-självständig yrkesfunktion medharre som en

isäkerhet i vårdensärskilt för patienternasochgifter samtett ansvar
iallmänheten,sig direkt tilloväsentlig utsträckning vänderinte t.ex.

fria yrkesutövare.egenskap av
således ilegitimationdessa kriterier skallspaltarOm uppman

yrkesgrupperförbehållen sådanaförsta hand somvara
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har självständig yrkesfunktion meden
kvalificerade arbetsuppgifter och

särskilt för patienternas säkerhet i vårdenett samtansvar
inte4. i oväsentlig utsträckning vänder sig direkt till allmänheten.
Finland har i förarbetenaI till den år införda1994 lagenman om

yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården liknande sättpersoner
räknat fem kriterier ha särskild betydelse detnäransettsupp som
gäller frågan vilka yrkesutbildade skall legitimeras.om personer som

följande.De är
En klart definierbar, myndighet1 godkänd utbildning leder tillav en

yrket i fråga.
yrkesutbildade2 Den verksam självständigt såär sättettpersonen

patientsäkerheten förutsätter behörig yrkeskompetens.att
för patientskador3 Den risk yrkesutövningen medför är störresom

i genomsnittet.än
4 Arbetet innebär omedelbar kontakt med patienterna omfattaroch

åtgärderockså ofta intimt påverkar människan fysiskt ochsom
psykiskt.

Internationell5 praxis och internationella överenskommelser.
Som kommittén vid flera tillfällen bör ledstjärnan ochangett

utgångspunkten för framtida behörighetsreglering patientsäker-en vara
heten. utgångspunktDenna torde kunna få brett stöd. Motsvarandeett
utgångspunkt finns i den finska lagstiftningen. denI uppräkningt.ex.

kriterierolika patientsäkerheten kriterium.ärangetts ettav som ovan
Enligt kommitténs mening bör detta kriterium överordnat övriga.vara

Om patientsäkerheten utgångspunkten föräraccepterar attman en
samhället beslutad behörighetsreglering fråga vilkaär nästaav

ytterligare kriterier bör ställassom upp.
Legitimationen meddelas vissa yrkesutövare. torde ligga iDet

sakens nödvändig förutsättning för dessa yrkesutövarenatur att atten
kunna pekasskall de har väl definierad utbildningärut att en som

leder till särskilt yrke.ett
frågaEn det skall förutsättning för regleringärannan om vara en

yrkesgruppen vänder sig till allmänheten fria yrkesutöva-att t.ex.som
förarbetena det förI närvarande uttryckt så det bör tillmätasär attre.

särskild betydelse yrkesgruppen i inte ringa utsträckning vänder sigatt
till allmänheten, i egenskap fria yrkesutövare. fåttDetta hart.ex. av
till följd yrkesgrupp så verksamuteslutande äratt gottom en som

offentligainom den sektorn har statsmakterna hittills detattansett
finns mindre anledning låta yrkesgruppen omfattas vissa be-att av

eftersomhörighetsregleringar det då redan finns offentlig kontrollen
arbetgivaren. Exempel härpå yrkesgrupperna apotekare,ärgenom

arbetsterapeuter och receptarier.
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Även med allmän-emellertid direktkontaktharsådana yrkesutövare
patientsäker-betydelse föroftayrkesuppgifter harDerasheten. stor
i alltvisat vårdenutvecklingen störreharheten. Dessutom att

privat vård. Detoffentlig ochmellanformer mellaniutsträckning sker
öka iutveckling kommerdennaanledningfinns attanta attatt

framtiden.
införtnyligenhar riksdagentidigare konstateratkommitténSom en

harsjukvården. I lagenochhälso-tillsynlagstiftning överomny
Skälenvård likställts.och privatoffentligverksamhetstillsynen över
alltmerblivitvårdformermellan dessabl.a.härför gränsenär att

likheter.också alltuppvisarVerksarnhetsområdena störreflytande.
därförbör43-45l995/96:l76propositionen prop.Enligt s.

offentlig ochlika förverksamhetstillsynangåenderegelsystemet vara
vård.enskild

olikatillsynenpåläggas övertorde kunnaMotsvarande ävensynsätt
individtillsynen. Deden s.k.inom vården,personalkategorier nya

sjukvårdhälso- ochprivatoffentlig ochmellansamarbetsformerna
meningkommitténsenligtsåledes ett nyttmedför att numeraman

legitimation för vissamåste på frågandifferentierat sättoch omsemer
inom denverksammavariti huvudsakhittillsyrkesgrupper som

i någotbehörighetslagstiftningiSkälen föroffentliga sektorn. att
vård-anställdenskiltochoffentligtskiljaavseendeväsentligt

yrkes-därförKommitténi betydelse.har minskat attpersonal anser
omfattasbörpatientsäkerhetenförsärskild betydelseharsomgrupper

f.n. sådeoberoendelegitimationreglering attt.ex. avgenomenav
återkommerKommitténregi.offentligtjänstgör iuteslutandegott som

enskilda yrkesgrupper.vissadiskuterarmed vii sambandtill detta att
arbets-kvalificeradeochyrkesfunktionsjälvständigFrågan om
yrkes-patientsäkerhet. Omsamband medocksåuppgifter har en

utförandetför det rättasjälvständig tordefunktion inte är ansvaret av
regleringförSkälenåvila någonarbetsuppgiften ofta enannan.

arbetsuppgiftpåståkanske kunnaskulleLikasåminskar. att enman
mindreockså harregelkvalificerad imindrebetraktas somsom

ståyrkesutövarentordefallIpatientsäkerheten.förbetydelse vart
därigenomuppgifter ochkvalificerademednågontillsynunder merav

patientsäkerheten.förstörre ansvar
yrkesfunktionsjälvständigdet påuttrycka ärEtt sätt attattannat

tyderomständigheterarbetsuppgifterkvalificerade äroch ett sompar
för patientsä-betydelseväsentligverksamhet haryrkesutövarenspå att

behörighetsregle-förifrågakommakanoch därigenomkerheten en
absolutanågraintedockbör utgöraomständigheterDessaring.

del helhets-ingådäremotbörreglering. Deförkriterier avsom enen
bedömningen.
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Givetvis behörighetsregleringutgör hjälp och informations-en en
källa för såväl allmänhet, vårdgivare myndigheter i bedömningensom

skall anlita viss yrkesutövare. En förutsättning förav om man en att
regleringen skall ha denna funktion emellertid,är kommitténsom
tidigare de krav ställs för erhålla behörighetangett, att harattsom upp
viss nivå. Genom behörigheten kan då, i fall generellt,vartman mer

yrkesutövare kan förväntasavgöra uppfylla vissa kvalitetskrav.om en
denI finska lagstiftningen finns kriterium kanske särskiltett som

bör kunna in vid bedömningenvägas yrkesgrupp skallom en
legitimeras. Det gäller internationell praxis och internationella
överenskommelser. Det kan således hända vissa internationellaatt
förhållanden yrkesverksamhetergör vi i Sverige traditionelltatt som

inte har särskild behörighet ändå med hänsynsett tillgett dessa
förhållanden bör omfattas reglering. I våra direktiv ocksåav en anges
uttryckligen kommittén skall fästa särskild vikt vid konsekvensernaatt

Sveriges närmande till EU. Som vi tidigare konstaterat i avsnitt 4.3av
kan det bl.a. fördel för svensk medborgare med svenskvara en en
yrkesutbildning yrket reglerat iär Sverige han eller honnär villatt

motsvarande yrke iutöva EU-land. Som vi också börett annat angett
emellertid sådana omständigheter inte exklusivt skäl förutgöra ett

legitimering.t.ex.
I detta sammanhang kan det också värt det iatt notera attvara

kommitténs direktiv våra förslag kompetensbevis ochattanges om
behörighetskrav bör hänsyn till marknadseflektiviteten och vita att
skall beakta såväl etableringsmojligheterna villkoren ärattsom
konkurrensneutrala. Dessa frågor bör på naturligt kunnasätt vägasett
in i den helhetsbedömning måste Kommittén skallgöras. ocksåsom
belysa de skattetekniska konsekvenserna lämnade förslag grundav

bl.a. sjukvård, tandvård och social undantas frånattav omsorg
skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Detta gäller bl.a. vård som
tillhandahålls någon med särskild legitimation yrke inomutövaattav
hålso- och sjukvården. Dessa frågor behandlas i avsnitt 16.

3 Legitimationsgrundande kriterier

Kommittén har med utgångspunkt från de nuvarande bedömningsgrun-
derna eller kriterierna, de omständigheter tillkommit sedannya som
lagstiftningen infördes de förändrade internationella förhållandenasamt
försökt precisera och utveckla vad bör krävas för yrke skallatt ettsom
få omfattas särskild legitimation.av en

Kommittén har valt dela bedömningsgrunderna elleratt upp
kriterierna i Den första yrkesrollenstre grupper. gruppen anger
innehåll, den andra vilken utbildningnivå yrket har och den tredje
behandlar internationella förhållanden. Kriterierna olika slag.är av
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Vissa kriterier utformade så yrkesgrupp antingenär sätt att en
omfattas kriteriet eller inte omfattas det. Andra kriterier ärav av
utformade så yrkesgrupp kan uppfylla dem eller mindre.att en mer

Utgångspunkten för kommitténsKriterierna har också olika tyngd.
bedömning har varit fler kriterier yrkesgruppallmänna att en

sådani hög grad desto talar detta för yrket haruppfyller attmer
i förstaför patientsäkerheten reglering börbetydelse övervägas,att en

självfallet frågalegitimation. dock intehand Det är omgenom en
slutliganågon matematisk summering de olika kriterierna. Denav

måste sammanvägning samtliga omständig-bedömningen utgöra en av
också utgångspunkt vid be-heter. Kriterierna bör kunna vara en

inte bör erhålla legitimation idömning yrkesgruppav om en som
omfattas någon mindre omfattande behörighets-stället skall av annan,

reglering.
kommitténs bedömningsgrunder inteviktigtDet är att attupprepa

skiljer sig från bedömningsgrundernågra väsentliga punkter de som
tidigare återgivnaoch kommit till uttryck i dehittills använts som

följande redovisningenförarbetena. Istället får denuttalandena sesur
för reglering-precisering och utveckling nuvarande grunderavsom en

en.

innehållI Yrkesrollens

kriterierrubrik kommittén försökt utveckla deUnder denna har som
legitimationtill grund för reglernaför närvarande främst ligger om

följandeuttalanden i förarbetenaenligt sätt.

yrkesrollenBredd i-
Självständighet i yrkesrollen-
Direkt patientansvar-
Risknivå vid felbehandling-

förskrivnings-, intygs- remissrättochEgen-
verksamhet vanligPrivat-

i yrkesrollenBredd

omfatta brett spektrumHärmed yrkesrollen kan ettatt avavses
sjuksköterskor ochgällerdiagnostik och behandlingsinsatser t.ex.

speciell sjukdom,avgränsad tillläkare eller kan snävt enenvara
angelägetbehandlingsform kanspeciell Det övervägaattetc. mervara

mycket smal.yrkesrollen bred denlegitimation ärär än omomen
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Självständighet i vrkesrollen

Härmed i vilken utsträckning yrkesutövaren självständigt ställeravses
diagnos föranstaltaroch olika behandlingar. Ju själv-typerom av
ständigare yrkesroll, desto starkare skäl för legitimation.

Direkt patientansvar

Härmed i vilken utsträckning yrkesutövaren direkt arbetar medavses
patienter och direkt för diagnostiska och terapeutiskatar ansvar
förfaranden. Om yrkesutövare arbetar rådgivare konsult,ochmer som
pedagog och inte direkt patientansvar och därmed sällanetc. tar t.ex.

aldrig blir föremåleller för anmälan till HSAN kan det förhållandet
Ävenomständighet minskar behovet legitimation.vara en som av om

inte haryrkesutövaren någon direkt patientkontakt kan emellertid hans
bedömningeller hennes i vissa fall ändå ha beaktansvärd betydelse för

patientens säkerhet den har den direkta patient-t.ex. attgenom som
kontakten inte kan motsvarande bedömning eller endast medgöra
svårighet kan den.göra

Risknivå vid felbehandling

Under denna rubrik bedöms hur riskfyllt yrkesutövandet förkan vara
enskilde patienten/klienten.den första hand gäller direktaI det risker

missad diagnos och helt felaktig, skadlig eller dödlig be-typav
handling också indirekta risker patienten kangör attmen som
undanhållas adekvat och verksam vid allvarlig sjukdombehandling och
skada.

förskrivnings-,remiss-Egen och intygsrätt

förskrivningsrättEgen
Om det i yrkesrollen ingår förskriva läkemedel, hjälpmedelrätt att

helt eller delvis finansieras allmänna medel kan detm.m. som genom
omständighet för legitimation.talarutgöra en som

remissrättEgen
ligger i yrkesrollen vid behov kunna remitteraOm det tillatt ex. en

specialist och vederbörande därmed måste ha kompetens bedömaatt-
och och till detta bör ske det också omständighetnär ärom vem en
talar för legitimation. Vid denna bedömning kan också vägasom man

vanligt förekommandein hur det yrkesgruppen sådanär utövaratt en
remissrätt.
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myndighetertillIntyg
myndigheteroch andraförsäkringskassa, domstolar ärIntyg till en

detta i väsentligsjukvårdspersonal. Omuppgift för vissviktig
och användarnaochingår i yrkesrollenutsträckning mottagarna av-

på intygens kvalitet,ställa särskilda kravsåledes måste kunnaintygen
karaktäri-lämpligtför yrket kankan det attargument attett varavara

legitimationsyrke.sera som

vanligtverksamhetPrivat

anställning kan behoveti offentligyrkesrollen enbartOm utövas av
med ellerfinns möjlighetermindre detlegitimation än attomvara -

och bedrivaetablerafrån samhällskassorfinansiellt stödutan -
regi.privatverksamhet i

Utbildning ochII examen

vetenskapligadenoch innehållnivå, längdUtbildningens samt
yrkebetydelse förhaomständigheter börförankringen är ettomsom

självfallet svårtsärskild legitimation. Detomfattasskall är att seav
yrkesrollensuppräknadefristående från dekriteriersådana nyss -

längdochutbildningens nivåoftast iinnehåll avspeglas ut-men-
in i bedömningen.bildningsaspekten bör vägas

eller motsvarandeHögskoleutbildning-
Grundutbildning/tilläggsutbildning-

yrkesexamenStatligt reglerad-
förankringVetenskaplig-

eller motsvarandeHögskoleutbildning

finns intebehörighetslagstiftningnuvarandeförarbetena tillEnligt
utbildningnivåför vilkengenerellangivet någon gränsuttryckligen en

legitima-kunnaskall förlång deneller hurskall ligga att varavara
nivåutbildningens ochkommitténs meningEnligttionsgrundande. är

yrkediskussionvidkriteriumemellertid relevant ettlängd ett omen
kunna kommaskallyrkesgrupplegitimation. Förerhållaskall att en

förhållandevis kvalificeradbör den halegitimationförifråga en
högskole-utbildningenkrav kan ärrimligtutbildning. Ett att avvara

således inte enbartochobetydlig längddenochkaraktär äratt av
tilläggsutbildningar. IangåendenedanJämförkurs.kort ävenen

in. Omforskningsverksamhetockså vägassammanhang kandetta
bedömningsaknas fårmotsvarandehögskoleutbildning ellersvensk en

utbildning ochutländskeventuellgöras examen.av
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Statligt reglerad yrkesexamen

För utbildningen skall kunna ligga till grund för legitimationatt bör
den leda till någorlunda yrke. Enavgränsat omständighet kanett som

betydelse vid den bedömningen utbildningen avslutasärvara av om
med särskilt reglerad/godkänd yrkesexamen.en

För närvarande det främst de legitimeradeär yrkena också harsom
särskilt reglerad yrkesexamen. Härutöver finns emellertiden en

särskild yrkesexamen för apotekare, arbetsterapeuter och receptarier.

Grundutbildning/tilläggsutbildning

Om yrkeskunnandet grundas på speciell grundutbildning eller yrketom
har uppkommit tilläggsutbildning omständighetärgenom en en som
kan ha betydelse vid bedömningen yrket skall omfattasav om av
legitimationsregler. Ett exempel härpå legitimerad sjuksköterskaär en

tilläggsutbildning blir kompetent sköta hjärt--attsom genom en
lungmaskin. Om det finns grundutbildning i botten kan deten vara
mindre relevant karaktärisera tilläggsfunktionen legitima-att som
tionsgrundande. såledesMan bör vid bedömningen hur lång ochse
självständig tilläggs-utbildningen är.

Vetenskaplig förankring

åliggandelagenI 2 § den hälso-tillhör och sjukvårds-attanges som
personalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap
och beprövad erfarenhet. medförDetta legitimationsyrke måsteatt ett
ha väsentlig förankring i vetenskaplig grund för yrkesutövningenen en
i fråga. Inget de nuvarande 12 legitimationsyrkena har kanske 100-av
procentig vetenskaplig förankring, flesta fårde ligga högtmen anses

skalan.

III Internationella förhållanden

Som tidigare det angeläget deär svenska behörighets-angetts att
reglerna inom hälso- och sjukvården i så utsträckning möjligtstor som
harmonierar med EU:s regler. Enligt kommitténs direktiv det ocksåär
angeläget reglerna i de nordiska länderna dettaöverensstämmer,att
särskilt den klart dominerande delen arbetskraftsutbytet mellansom av
Sverige och andra länder sker med de nordiska länderna. Av den
anledningen har kommittén två särskilda kriterier avseendesatt upp
dessa förhållanden.
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nordiskaöverenskommelsen/reglerat i andranordiskaIngår i den-
länder

direktivEU-reglerat genom-

i andra nordiska länderöverenskommelsen/regleratnordiskaIngår i

beträffandeden nordiska överenskommelsenomfattasOm yrket av
sjukvårdenarbetsmarknad inom hälso- ochnordisk m.m.gemensam

i nordiska länder kan detlegitimerat andraoch/eller är ettvara
ytterligare integrera ländernaslegitimation förför attargument

arbetsmarknader.

direktivEU-reglerat genom

specialdirektivbefintligatill demyrket kan räknasOm som genom
omständigheti EU-länderna detömsesidigt erkännasskall är somen

generella direkti-kan delegitimation. Dettalar för sägassamma om
allasåi det sammanhangetbör dockMan att gottnotera somven.

deomfattasoch sjukvården kan kommainom hälso-yrken att av
i något EU-land. Dende reglerasgenerella direktiven senareom

vid bedömningen.därför inte ha tyngdomständigheten bör samma

yrkestitlar9.4 Skydd av

förbe-yrkestiteln skallskyddet förKommittén ifrågasätter varaom
psykologer,barnmorskor, läkare,yrkesgruppernahållet de fem

medförordningentandläkare. nuvarandepsykoterapeuter och Den att
sjukgymnastkalla sig sjuksköterska ellermöjligtdet är utant.ex.att

kombinerarintelegitimation för yrket baraha utbildning elleratt man
påstå allmän-legitimerad. kanmed uttrycket Mandenna yrkestitel att

sjukgymnastyrkestitelnutgår från den harheten/patienterna att som
så verklig-yrket. ilegitimation för Attsjuksköterska också hareller

fog kunnafallet torde medbehövermed nödvändighetheten inte vara
lagstiftningen.brist iuppfattas som en

förså angeläget behovfinnssvårt detKommittén har ettatt attse
hasjuksköterskaellersig sjukgymnastfå kallanågon attutant.ex.att

patienter-främstdetta behovför yrket änlegitimation väger tyngreatt
varudeklaration/in-tydligyrkestitelnpåkrav ävenatt ger ennas

särskiltför kompetens. Dettaharvad yrkesutövarenformation om
i dag igällerdetflertalet de yrkesgruppertillhänsynmed att av

examensbevis tillinge sittlegitimationenerhållerprincip attgenom
Socialstyrelsen.

därför de yrkesgrupperuppfattning börkommitténsEnligt som
huvudregel haockså ensamrättlegitimationsreglernaomfattas somav
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till yrkestiteln och inte enbart skydd för beteckningen legitimerad i
kombination med yrkestiteln. En sådan reglering skulle generellt sett
stärka patientsäkerheten och behörighetsregleringengöra avsevärt
enhetligare och tydligare.

För de legitimerade yrkesgrupperna logopeder, sjukgymnaster,nu
sjuksköterskor och tandhygienister torde till yrkestitelnensamrätten
kopplad till legitimationen inte vålla några problem. Visserligenstörre
får sådan reglering till följd de yrkesutövare genomgåttatten som
utbildning och erhållit för dessa yrken inte erhållitexamen men som
legitimation inte kan använda yrkestiteln.

I förarbetena till regleringen psykologernas och psykoterapeuter-av
titelskydd det måste tillåtet för de har psyko-attnas anges vara som

logexamen i verksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet fåatt attange
de har denna de inte har erhållitäven legitimation. Detexamen om
måste dock ske på sådant förväxling med titelnsätt psykologett att en
inte sker se 1992/93:83 s.38 och 45. Det gäller sådanaävenprop.

har utländsk kan förväxlas med svensk.personer som examen som
Om inför till yrkestiteln för deensamrätt legitimations-man en

grundande yrkena logopeder, sjukgymnaster, sjuksköterskor och tand-
hygienister måste det möjligt för dem har avlagd ivara som examen
något dessa yrken på motsvarande i dag gäller försätt dematt,av som

avlagt psykolog- eller psykoterapeutexamen, i verksamhet påsom
hälso- och sjukvårdens område få sin yrkesexamen deävenange om
inte har erhållit legitimation.

En regel titelskydd för legitimationsyrkena logopeder, sjukgym-om
sjuksköterskor och tandhygienister bör dessutom,naster, samma

vad gäller psykologersätt och psykoterapeuter, kombineras medsom
regel liknande titel skall på tydligtsättatt etten om en anges som

skiljer den från de skyddade yrkestitlarna.
Vad gäller kiropraktorer och förhållandenaärnaprapater an-

norlunda. Inom dessa yrkesgrupper finns inte obetydligt antalett
yrkesverksamma, främst enskilda yrkesutövare, harsom en annan
utbildning den f.n. legitimationsgrundande.än är gällerDettasom

optiker.även
För bli legitimerad kiropraktor gäller, kommitténatt som som

redovisar i avsnitt 11, förutom från vissa godkändaatt man examen
utländska skolor skall ha års handleddäven tjänstgöring inomett
svensk hälso- och sjukvård kunskap svenska hälso- ochsamt om
sjukvårdsförfattningar betydelse för den kiropraktiska verksam-av
heten.

För bli legitimerad krävs, vilket också framgåratt naprapat av
avsnitt förutomll, Doctor of Naprapathy årsäven ettexamen som
praktisk tjänstgöring under handledning.
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kiropraktor förtill yrkestitelnreglering innebärEn ensamrättsom
få till följdkiropraktorerna skulle bl.a.legitimeradede i dag att

skulle få användautbildning intemedkiropraktorer rätt attannan
skullepraktiska problem ochskulle skapadenna yrkestitel. Detta stora

närings- ochingrepp i derasinnebära kraftigtall sannolikhetmed ett
skulle det krävasvill dettainteyrkesfrihet. Om accepteraman

legitima-svenskutbildade kiropraktorernadeantingen ävenatt man ger
yrkestiteln,gäller skyddetför dem vadtion eller undantaggör ett av

omfattas titelskyddet.låter dessa kiropraktorerandra ordmed även av
utbildning ochfråganföreslår i avsnittKommittén 11.5 att om

behandlingsmetoderna utredsmanuellainom de s.k. när-verksamhet
Medochlegitimerade kiropraktorergäller bl.a.Det naprapater.mare.

förhållanden börspeciellatill yrkesgruppershärtill och dessahänsyn
dettitelskyddlåta dem omfattasför närvarande inte utöverettavman

kombination medyrkestitel iyrkesbeteckningen, dvs.skydd för
Kommittén diskuterarfinns i dag.legitimerad,beteckningen som

avsnitt och 11.5.kiropraktorerna i 11.2svenskutbildadeockså de
de i mycketoptiker arbetargäller yrkesgruppenVad stor ut-

del dembetydandeenskilda yrkesutövare. Ensträckning avsom
föryrkestiteln demtilllegitimation. Ensaknar ensamrätt som

tidigareoptikerutbildningen ellertreåriganuvarandegenomgått den
ingripandepraktiken påutbildning skulle ilegitimationsgrundande ett

optikeryrkesfriheten för månganärings- ochbegränsasätt om man
undantagsregler.dispens- ellerhadeinte generösa

närvarande inte lämpligtdärför förkommitténs mening detEnligt är
titelskyddet. På litetangivnaomfattas detlåta optikerävenatt av nu

titelskydd.omfattasdenna yrkesgruppsikt bör docklängre även ettav
till optikerna. Detfrågor med anknytningvissaavsnitt 13 diskuterasI

synhjälpmedel till barn.kontaktlinsverksamhet och ordinationgäller av
barnmorska, psykologtandläkare,för yrkestitlarna läkare,Skyddet

för övriga yrkenlegitimeradför begreppetpsykoterapeutoch samt
sjukvårdenochhälso-endast för inomi dag verksamhetgäller

använder0rd, dentandvården eller med andrarespektive som
utanför hälso-sammanhangyrkesbeteckningen andrayrkestiteln eller i

straffas förinteumgängeslivet kanområde isjukvårdensoch t.ex.
behörighetskommitté i sitt be-konstaterade redan 1981 årsdetta. Detta

sjukvårdenochhälso-1983:33 Kompetens inomtänkande SOU s.
behörig-årstill 1984framgår också propositionendet256 och av

finnsbehörighetslagen1983/842179 42. I 10 §hetslag prop. soms.
obehörigenläkarestraffbestämmelser försärskildanämnts somnyss

fått sineller honhanläkaryrketersättningoch utövar atttrotsmot
ocksåfinnsindragen. Därbehörighetåterkallad ellerlegitimation en

förbudetbryterför den i övrigtstraffbestämmelse attmotsomen
legitimerad.eller begreppetanvända yrkestitlarna
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ifrågasättsDet har inte skydd för yrkestitlarna också bordeettom
gälla utanför hälso- och sjukvårdens respektive tandvården område.
Enligt kommitténs mening torde sådan lagstiftning emellertid föraen
för långt. Det har inte till kommittén framkommit några omständig-
heter tyder på avsaknaden sådant förbud skulleatt ett ettsom av vara
problem. Om någon i sammanhang använder yrkestiteln i miss-annat
ledande syfte inte har samband med hälso- och sjukvården etc.som
kan det, anförts i avsnitt 8.3.3, bedöma brottattsom motvara som
marknadsföringslagen eller straffbart enligt brottsbalken t.ex.vara som
försök till bedrägeri.

För de yrkeskategorier omfattas legitimationsbestämmelser-som av
gäller i dag de i sin verksamhet på hälso- och sjukvårdensattna

område kommer under tillsyn erhållandet legitimationen. Degenom av
yrkesutövare eventuellt väljer inte ansöka legitimation stårattsom om
utanför samhällets tillsyn, de inte anledning exempelvisom av annan -
på grund de biträder legitimerad skall räknasattav en person som-
hälso- sjukvårdspersonal.och Kommitténs förslag innebär inte några
förändringar härvidlag.

9.5 Kompletterande regleringar

9.5.1 Inledning

I kommitténs uppdrag har, enligt direktiven, ingått övervägaatt om
det kan finnas andra former för rättslig reglering yrken ellerav
verksamheter kan alternativ till legitimationen. Vidutgöra ettsom
sådana överväganden bör, enligt kommitténs uppfattning, utgångs-
punkten i grunden densamma vid överväganden kringvara som
legitimationen. Patientsäkerheten skall således stå i Frågancentrum.

måste ställas följaktligen alternativ reglering iär någotsom om en
avseende skulle kunna medföra ökad patientsäkerhet.en

Diskussioner kring alternativa regleringsmetoder kan inte föras utan
samtidigt till vilka yrkeskategorier eller verksamheteratt man ser som

skulle kunna komma i fråga för den tänkta regleringen. Hur dessaser
yrkesverksamheter och vilket behov finns det reglering förut attav en
förstärka patientsäkerheten inom dessa områden

I avsnitt 9.3 har kommittén redogjort för vilka grundläggande
kriterier bör uppfyllda för yrkeskategori skall kunnaattsom vara en

fråga förkomma i legitimation. Som framgått det förhållandevisär
höga krav uppställs, inte minst beträffande utbildning, själv-som
ständighet i yrket och risknivå vid felbehandling.

Legitimationen innebär form garanti från samhällets sida.en av
Framför allt hänsyn till risknivån i yrkesutövningen det viktigtärav

det för de legitimerade yrkesgrupperna finns så effektiv till-att en
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synsverksamhet möjligt. Kommittén också den åsiktenärsom attav
kretsen legitimerade yrkesutövare inte bör alltför vid. Dettagörasav
ställningstagande innebär det kommer finnas antal yrkeskate-att att ett
gorier inte fullt de krav kommittén börmotsom svarar upp som anser
ställas för legitimation skall kunna komma i fråga, där detatt men
ändå kan finnas behov någon form reglering. Detett ärav av
samtidigt inte självklart legitimation alltid det effektivasteutgöratt
medlet för uppnå god patientsäkerhet.att en

Om det problemet kompetens- och behörighetssynpunktstora ur
inom yrkesområde avsaknaden regleradär utbildning harett av en
kommittén uttalat det inte rimligtär omvägenatt att om en
legitimation för komma till med problemen: Kommitténråttaatt
lämnar därför beträffande vissa yrkeskategorier förslag om en
reglering utbildningen. Utbildningsfrågorna behandlas särskilt iav
avsnitt 6.

avsnitt 9.5.2I kommittén frågan utvidgningtar upp om en av
begreppet hälso- och sjukvårdspersonal tillägg i de bestämmel-genom

definierar detta begrepp. I avsnitt 9.5.3 redovisar kommitténser som
förutsättningarna för krav särskild behörighet för anställning inom
offentlig hälso- och sjukvård. För tekniskt inriktade yrkesverk-mer
samheter diskuteras i avsnitt 9.5.4 den möjlighet till kontroll ettsom

med certifiering innebär. Frågan reglering alternativ-system om en av
medicinsk verksamhet behandlas i avsnitt 9.5.5. avsnittI 9.5.6
diskuterar kommittén olika metoder för reglering skulle kunnasom

komplement till bestämmelsernautgöra legitimation. Kommit-ett om
téns förslag till kompletterande reglering redovisas i avsnitt 9.5.7. I
avsnitt 9.5.8 erinrar kommittén möjligheterna till egenkontroll ochom
självreglering.

9.5.2 Utvidgning begreppet hälso- sjukvårdspersonalochav

Bakgrund

Vid sekelskiftet räknade med vårdpersonalen i huvudsakattman
bestod fyra yrkesgrupper, läkare, tandläkare, sjuksköterskor ochav

Årbarnmorskor. Därtill kom apotekare. 1964 infördes begreppetäven
medicinalpersonal kungörelsen 1964:428 medicinalperso-genom om
nal under Socialstyrelsens inseende medicinalpersonalkungör-den s.k.
elsen. Till denna personalgrupp räknades förutom angivnaovan

sjukgymnaster,yrkesgrupper legitimerade optiker, vissa assistent-
operationsassistenter, oftamologassistenter och laborato-t.ex.grupper

rieassistenter, undersköterskor med viss utbildning, inom hälso- och
sjukvården verksamma kuratorer, vårdare med viss utbildning,
tandsköterskor och tandtekniker m.fl. Sammanlagt omfattade medici-
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ocksåmedicinalpersonalen hördeTill16 yrkesgrupper.nalpersonalen
vanligenarbetsuppgifterinte hadeyrkesgruppernågra som mansom

hälsovårdsinspek-bl.a.sjukvårdsverksamhethälso- ochmedförbinder
utformning, medmedicinalpersonalkungörelsensGenomtörer.

förelåg ingaomfattades den,yrkesgrupperdeuppräkning avsomav
och vilkamedicinalpersonalbegreppetdefmitionsproblem somav

tillsyn.Socialstyrelsensunderstoddärigenom
medicinal-upphävdestillsynslag1980 årsinförandetGenom av
för vilkautgångspunkternaändradesochpersonalkungörelsen

skulle omfattassjukvårdenochhälso-inomyrkesgrupper avsom
tjänstgöringsställe ochfrånutgicklagentillsyn. ISocialstyrelsens man

uppräknadeantaltidigarestället förpatientvården iarbete i ettsom
hälso- ochinomarbetetfrämsttill dettaSkäletyrkesgrupper. attvar

lagarbetebedrivasbörjadeutsträckningi alltsjukvården ettstörre som
uppdelningEnsamlade insatser.mångasberoendedär resultatet är av

vård-intepersonal ansågsochmedicinalpersonal motsvarai annan
i verkligheten.bedrivandearbetets

personal inomomfattaskulletillsynslagenpropositionenI attangavs
påtagit sigsamhälletkvalitetförsjukvården ettochhälso- ansvarvars

omfattatillvidgadesPersonalbegreppet38.1978/79:220 attprop. s.
ochskall fungeravårdenförarbetsinsatser krävsdem vilkasalla att

administrativvårdpersonalenegentliga ävenförutom densåledes --
8/79:220197m.fl. prop.ambulanspersonalpersonal,tekniskpersonal,

regeringen dessutom rättfickpunkt i 1 §särskild40. Genom ens.
omfattasskulleyrkesutövareockså andraföreskriva attatt grupper av

be-kundeSocialstyrelsenbestämmelser ochtillsynslagens attav
frånbemyndigandeföreskrifter. Genomsådanautfärdamyndigas att

för larmoperatörerföreskrifterSocialstyrelsenmeddeladeregeringen
arbetsterapeuter.och

År 1980i avsnitt 2redovisattidigarekommittén1994 ersattes, som
Defini-disciplinpåföljdslagen.ochâliggandelagenmedtillsynslagårs

tillöverfördessjukvårdspersonalochhälso-begreppettionen av
sjukvårdspersonalochhälso-medDäråliggandelagens l attanges

menas

sjukvårdenhälso- ochför yrke inomlegitimationharden som
vårdinrättningarandraochvid sjukhuspersonal verksam2. som

patienter,undersökningellerbehandlingvård,medverkar i av
undersökningellerbehandlingvård,vidfalliden annatsom

legitimerad yrkesutövare,biträder en
vilken detförläkemedelmeddetaljhandelsådanpersonal inom4.
särskildadeninompersonalochföreskriftersärskildagäller

Apoteksbolagetbedrivsgiftinforrnationsverksamheten avsom
läkemedel ellerexpedierartillverkar ellerochAktiebolag som

upplysningar,ochrådlämnar
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personal vid larmcentral förmedlar hjälp eller lämnar rådsom
och upplysningar till vårdsökande,
6. arbetsterapeuter det gäller åtgärder förnär förebygga,att
utreda eller behandla medicinska besvär,

andra yrkesutövare inom hälso- och sjukvårdengrupper av
skall omfattas lagen enligt föreskrifter meddelassom av som av

regeringen,
den i fall enligt föreskrifter har utfärdats medannatsom som

stöd 8 § lagen 1984:542 behörighet yrke inomutövaattav om
hälso- och sjukvården tillhandahåller tjänster inom yrketm. m.
under tillfälligt besök i Sverige ha svensk legitimationett utan att
för yrket.

Vissa kompletteringar begreppet hälso- och sjukvårdspersonalav
skedde i förhållande till 1980 års tillsynslag. Således anges numer
uttryckligen i lagen larmpersonal och arbetsterapeuter omfattasatt av
begreppet hälso- och sjukvårdspersonal punkterna 5 och 6.

Omfattningen ansvarsområdet begränsades också till attav avse
arbete särskild betydelse för patientsäkerheten.är harDettasom av
fått följdtill fel begås hälso- och sjukvårdspersonalatt som av men
där felet saknar anknytning till den medicinska vården inte skall
behandlas inom för denna lagstiftning. Bemötandefrågor ochramen
liknande frågor bör enligt förarbetena i allmänhet behandlas av
arbetsgivarna i ordning gäller för andra arbetstagaresamma som om
det inte haft betydelse för vård eller behandling.

Enligt 1980 års tillsynslagstiftning omfattades personal vidall
sjukhus och andra inrättningar för vård patienter detdrevsav som av
allmänna eller enskilda med bidrag från efterdet allmänna ellerav
särskilt tillstånd lagen. Enligt den lagstiftningen såledesgjordesav
ingen åtskillnad mellan personal arbetade uppgiftermed rörandesom
undersökning, vård eller behandling och med andra servicein-personal
riktade funktioner Städpersonal, hantverkare och liknande. Genomsom
den utformningen lagstiftningen utesluts dessa personalgruppernya av
från begreppet hälso- sjukvårdspersonal. omfattaroch Däremot
begreppet, enligt propositionen, fullgör indirektapersonaläven som
patientuppgifter. Det gäller den medicin-tekniska personalt.ex. som
handhar dialysmaskiner och såsom medicintekniskaröntgenapparatur
ingenjörer, perfusionister arbetsuppgifteroch sjukhusfysiker. Deras
sammanhänger i mycket grad med den medicinska behandlingenhög
och de omfattas åliggandelagens bestämmelser.av

Enligt förarbetena omfattas dietister och personalt.ex. somannan
arbetar utifrån individuella patienters intebehov lagen däremotav men
kökspersonal generellt.
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redovisningYtterligare huruvida olika yrkesgrupper omfattasav av
åliggandelagens bestämmelser eller finns i propositionen till
åliggandelagen, 1993/942149 58f.se prop. s.

Kommitténs överväganden

departementspromemorian Ds 1995:35 Förstärkt tillsyn hälso-I över
och sjukvården påpekas samhället behöver förstärka sina möjlig-att

till insyn i den hälso- och sjukvårdsverksamhetheter reglerassom av
promemoriankvacksalverilagen. Regeringen har överlämnat i den del

frågabehandlar denna till kommittén. I övriga delar har pro-som
memorian legat till grund för regeringens 1995/962176prop. om ny
tillsynslag. Propositionen har antagits riksdagen bet.seav
1995/96SoU:18, rskr. 1995/962281, SFS 1996:786.

kommittén förhållandet,problem överlämnats till berör detDet som
kommittén redovisat tidigare, vissa yrkesutövare inom hälso-attsom
sjukvården betrakta hälso- och sjukvårdspersonaloch är näratt som

offentligt omfattasanställda och därigenom samhällets tillsynde är av
disciplinpåföljdslagen medan ienligt åliggandelagen och de privat

därförverksamhet inte hälso- och sjukvårdspersonal och endastär
kvacksalverilagens regler. gäller yrkesgrupperunderkastade Det även

vilket kvacksalveri-inte alternativmedicinsk verksamhetutövarsom -
vanligen förknippas med har samhälletlagen utan en avsom-

skolmedicinskfastställd utbildning och sig verksamhet.ägnarsom
departementspromemorian har exemplifierats med bl.a. enskiltdetI

legitimerade optiker, dietister, viss tand-verksamma terapeuter,
fotvårdsspecialister, liknandevårdspersonal, undersköterskor och

personal.
departementspromemorianKommittén instämmer i slutsatserna i att

beskrivna förhållandena brist i nuvarande lagstiftning ochde är atten
från samhällets sidafinns behov förstärkt tillsyndet överett av en

privata hälso- och sjukvårdsverk-flera de angivna yrkesgruppernasav
samhet.

Kommittén föreslårfinns flera lösa detta problem.Det sätt att att
får utbildningerhåller legitimation medan andra sinvissa yrkesgrupper

regleringerhåller särskild yrkesexamen. Enreglerad och somen ny
skyddad yrkestitelkomplement till legitimationeninnebär ett - -

avsnittföreslås i 9.5.7.
legitimation blirkommittén föreslår fåyrkesgrupperDe som

sjukvårdspersonal.därigenom hälso- och
med stöd be-Kommittén föreslår vidare de yrkesgrupperatt som av

sådan därigenomskyddad yrkestitel använderstämmelserna enom
sådanoch sjukvårdspersonal. Genomomfattas begreppet hälso- enav
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under samhällets tillsyn dereglering ställs dessa yrkesutövare när
yrkestiteln.använder

andra yrkesutövare harföreslår kommitténHärutöver ävenatt som
på gymnasienivå,samhället fastställd vårdutbildning, t.ex.en av

lagförslag §särskild bestämmelse i kommitténs l kap. 3genom en
sjukvårdspersonal de bedriver6 blir hälso- ochförsta stycket när

ställsundersökning patienter. Härigenomvård, behandling eller av
skolmedicinskmedsamhällets tillsyn yrkesutövareunder även

sjukvårdspersonal dei endast hälso- ochutbildning dag närärsom
stycket eller 3i kap. 3 § första 2uppfyller kriterierna nuvarande 1

offentlig vård eller biträderverksammma inomåliggandelagen dvs. är
legitimerad yrkesutövare.en

torde samtliga skolmedicinska yrkesutövaredetta tilläggGenom som
patientsäkerheten kommaavgörande kan påverkapå något sätt att

sjukvårdspersonal.begreppet hälso- ochomfattas av
och sjukvårdsper-utvidgning begreppet hälso-Någon ytterligare av

intekommitténs uppfattningfinns för närvarande enligtsonal det
behov av.

behörighet anställning inompå särskild för9.5.3 Krav

offentlig sjukvårdhälso- och

behörighet till vissa tjänster inom hälso-1982:771förordningenI om
behörigregleras vad krävs försjukvårdenoch attatt varam.m. som

hälso- och sjukvården.inom den offentligaanställas på vissa tjänster
läkare avlagdförordningen krävs för anställningEnligt som

eller sjuk-anställning barnmorska, sjukgymnastläkarexamen. För som
enligtlegitimation Socialstyrelsenför yrket.sköterska krävs är

kompe-skyldig meddela allmänna rådförordningen därutöver att om
sjukhus-sjukgymnaster, sjukhusfysiker,tenskrav för arbetsterapeuter,

ambulanspersonal.sjuksköterskor ochingenjörer,
krävs för anställningtandvårdsförordningen regleras vadI somsom

offentliga tandvården.inom dentandläkare
möjlighet kon-vissde angivna förordningarna harGenom attstaten

inom denanställdas kompetensoch ställa särskilda krav detrollera
sjukvården tandvården.offentliga hälso- och samt

enbartsig denna kontroll längreframgår sträcker änSom att avse
visserligenrådSocialstyrelsens allmännalegitimerade yrkesutövare. är

sjukvårdshuvud-genomslag hostorde ändå habindandeinte men
männen.

inskränkerregleringarKommittén har tidigare konstaterat att som
grundlagsregleringentillmed hänsynoch yrkesfriheten, bl.a.närings-

påbör meddelas lag-utsträckning i dagfriheter, idessa änstörreav
förordningsnivå.eller
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Ett alternativ till reglering föreskrifter eller allmänna råden genom
från Socialstyrelsen vissa yrkesgruppers verksamheter därförärav att
regeringen reglerar verksamheterna i behörighetsförordningen.

9.5.4 Certifiering

Bakgrund

För underlätta den fria rörligheten för mellan medlemsländer-att varor
har inom EU utvecklats för provning och kontrollett systemna av-

Samordningen lagstiftningen inleddes med beslut direktivvaror. av om
ställde vissa krav produkter, prövningar och certifieringar. Desom

äldre produktdirektiven ofta mycket detaljerade, och täckte i regelvar
bara begränsade produktområden. Direktiven lång tid arbetatog att
fram och visade sig inte tillräckligt effektiva det gälldenär attvara
undanröja handelshinder.

De direktiven omfattar produktområdenstörre och denyare anger
väsentliga säkerhetskrav skall ställas på produkt för dennaattsom en

Årskall få säljas inom EU. 1989 inom EG resolutionantogs en som
hur direktivens produktkrav skall kontrolleras. Resolutionenanger

innebär bl.a. tillverkaren produkt skall lämna garantiatt av en en som
intygar produktdirektivets krav uppfyllda ochäratt äratt varan
kontrollerad föreskrivet För vissasätt. produkter gäller att
bedömningen skall utföras anmält dvs. organisationettav organ, en

uppfyller vissa krav oberoende ställning, kompetenssom m.m.
Bedömningen kan, produkter,utöver exempelvisäven personalavse
och kvalitetssystem.

SWEDAC har lagen 1992:1119 teknisk kontroll utsettsgenom om
till nationellt ackrediteringsorgan. En SWEDAC:s uppgifterav som
sådant kompetensprövaär laboratorier, certifierings- och be-att
siktningsorgan. Kompetensprövningen och kompetensbekräftelsen -
benämnd ackreditering utgår från europeiska kvalitetsstandarder EN-
45 000 serien utarbetats EU:s uppdrag. SWEDAC:s verksam-som
het ackrediteringsorgan får inte vinst, endast täckasom generera
uppkomna kostnader. Staten bidrar dessutom med förmedel att
upprätthålla ackrediteringssystemet generellt, vad gällerrent t.ex.
internationellt förhandlingsarbete.

SWEDAC kompetensprövar anmälda bl.a. inomäven detorgan
medicintekniska området. Grundkraven baseras på relevanta delar av
EN 45 000 serien, de krav framgår varje enskilt direktiv.samt som av
detta innebär i praktiken krav ställs på ackrediteradeatt samma som
laboratorier och certifieringsorgan enligt 45 000 serien i relevanta
delar ställs på anmäldaäven organ.
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erkännandeformelltsåledesackreditering att ettMed ett avavses
ackrediteringenverksamhetdenutförakompetentär att somorgan

kalibrering-provningar,specificeradeexempelviskanDet varaavser.
allauppfyllerproduktcertifieringar. Enochmätningar somar,

kontroll kangenomgått föreskrivenochdirektivs kravtillämpbara som
CE-symbolen.den s.k.visar detta,symbolåsättas somen

förprinciperdirektivfinnslaboratorieverksamhetområdetInom om
säkraförläkemedelsområdet finnsPålaboratoriesed. attsystemgod

ochprodukterockså vanligtläkemedel. Detkvaliteten är att provas
uppställs isådana kravnågrafrivilligpåcertifieras väg, attutan

direktiv. -
Vidcertifieringsorgan.tredjecertifieringEn görs part enenav

ackredite-ochkvalitetssystemcertifieringmellanjämförelse ett enav
kvalitetssystemcertifieringlaboratorier kan sägaring att avmanav

ochmedorganisation,kvalitetssystemetallmännadet ansvarattavses
kompetensprö-inköpsrutiner etc.personalkompetens,befogenheter,
bedömningingårlaboratorier ävenackrediteringVad gäller avavvas.

utrustning etc..valideringmetoder,tekniskakompetensteknisk av
certifierings-kompetentpersonal innebärCertifiering att ett organav

teoretisktreella kompetensåterkommande prövarorgan personsen
Normaltkravspecifikation.fastställdutifrånpraktisktoch/eller en

sedanområdet och kaninomkravspecifikationenutarbetas experterav
falli dettamyndigheten,föreskrivandedenfastställasäven av

obligato-personalcertfieringenvill göraSocialstyrelsen avmanom
kunnaförSWEDACackrediterasCertifieringsorganet attrisk. av

området.specifikadetpersonal inomcertifiera
inneburitbl.a.kontrollsystemhaft atttidigareSverige har ett som

produkter.haft monopolriksprovplatserantal att provaett
genomförtochprodukterkontrolleratbådeharRiksprovplatserna nya

besiktningar.fortlöpande
tekniskförStyrelsenharkontrollteknisklagenGenom om

ackrediteringhandhasåledesSWEDACackreditering attutsetts av
mätning,ellerför provninglaboratorier

ellerkvalitetssystemprodukter,certifieringförcertifieringsorgan2. av
personal,

jfr 14 §kontrollliknandebesiktning ellerförbesiktningsorgan
kontroll.teknisklagen om

tillstid ellervissförgällerackrediteringbeslutSWEDAC:s om
detåterkalla ackrediteringfårstyrelseSWEDAC:svidare. omen

ackredite-förfordringarnauppfyllerinte längreackrediterade organet
gällervillkordebryterhänseendeväsentligti något motellerring som

verksamheten.för
åter-ochsystematiskinnebärlaboratoriumAckreditering ett enav

användvarjeförtekniska kompetensdesskontrollkommande av
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provningsmetod. Vidare uppställs krav laboratoriet haratt ett
sammanhållet kvalitetssystem, använda metoder verifieradeatt är och
tillämpliga, utrustningen provadatt är Också personalensm.m.
kompetens kontrolleras. Medverkan i internationella eller nationella

för laboratoriejämförelse obligatorisktär för ackrediteradeprogram
laboratorier. Tillsyn verksamhetenöver sker minst gång år.en per
Normalt sker fullständigsett omprövning fjärde år, medanen vart
övriga återkommande prövningar översiktligaär eller vissamera avser
punkter. Ackrediteringen innebär således kontinuerlig uppföljningen
på plats ackrediterat laboratorium uppfylleratt kvalitetskraven.ettav
Bedömningarna vid ackrediteringen särskiltgörs anlitade tekniskaav

inom området. Ackrediteringen omfattarexperter inte användning av
analysresultat i den medicinska vården eller medicinska bedömningar
i den medicinska vården.

Ackrediteringsprocessen inom området laboratoriemedicin har styrts
frivilliga initiativ branschen själv. Hittills hartagna omkringav 50av

laboratorier inom det laboratoriemedicinska området uppfyllt ackredi-
teringskraven. Ytterligare femtiotal laboratorier arbetar förett bliatt
ackrediterade. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm har fattat ett
principbeslut endast köpa tjänster från ackrediteradeatt laboratorier
inom vissa områden. Ett motsvarande beslut har tagitsäven detav
nybildade Skånelandstinget.

SEQLA laboratoriebranschensär för kvalitetsgranskning.eget organ
Anslutning, frivillig, innebärär laboratoriet låter sig fortlöpan-som att
de bedömas och Detta skertestas. skickas tillatt utgenom prover
deltagande laboratorier och resultaten från analyserna sedanatt samlas
in och jämförs laboratoriejämförelse. Någon granskning på plats sker
inte, vilket däremot sker vid ackreditering laboratorier.av

Huvudintressenter i SEQLA Landstingsförbundet,är Svenska
Läkaresällskapet och Institutet för Biomedicinsk laboratorievetenskap
IBL.

SWEDAC ackrediterat certiferingsorganäven för produkter,
kvalitetssystem och Certifieringsorganen utför sedan arbetetpersoner.

kunderna. Certifieringsorgan kanmot både kommersiella ochvara
icke-kommersiella. Flera sjukvårdshuvudmän kvalitets-överväger att
systemcertifiera sin verksamhet. Trots den formella förpliktelsen att
bedöma alla söker ackreditering, har SWEDAC inteännuorgan som
ackrediterat något inom detta område. Detta beror främst påorgan att

innehålletdiskussioner inte slutförda med föreskrivandeärom
myndigheter och konkreta tillämpningar för certifieringatt inom
området inte utarbetade.är Denna revisioner växandeärtyp av en
verksamhet i många länder och enligt SWEDAC:s bedömning torde
det bara tidsfråga innan den första organisationen ackrediterasvara en
för certifiering inom sjukvården i Sverige.
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Frågor certifiering och ackreditering diskuterades i departe-om
mentspromemorian Ds 1995:35 Förstärkt tillsyn hälso- ochöver
sjukvården. I promemorian anfördes förfarandet i de flesta fall kanatt

medföra kvalitetsvinster, det också förenat med vissaärantas attmen
nackdelar. Systemet kan exempelvis bli kostsamt och resurskrävande.

I propositionen Förstärkt tillsyn hälso- och sjukvården prop.över
1995/96: 176 59 ville regeringen fästa uppmärksamhet systemets.
med ackreditering. Regeringen ansåg Socialstyrelsen oförhindradäratt

utnyttja SWEDAC:s kompetens i tillsynen och hävdadeatt att
ackreditering laboratorier och certifiering kvalitetssystem bordeav av

fungerakunna kvalitetshöjande hjälpmedel för vårdgivaren. Enettsom
effektpositiv ackrediterings- certiñeringsverksamhetoch skulleav

effektiviserakunna den kan tillsynsinsatserna därigenomatt attvara
första granskning verksamheten kan ske utifrån det vård-en av av

givaren tillämpade kvalitetssystemet. Regeringen underströk vikten av
samråd och samarbete mellan aktörerna på området i syftenäraett att

skapa så klara förhållanden möjligt. En utgångspunkt försom
regeringens förslag förstärkt tillsyn hälso- och sjukvårdenöverom en

dock tillsynsansvaret bör ligga på myndighet.attvar en

Kommitténs överväganden

laboratorierAckreditering och certifiering kvalitetssystem kanav av
fungera komplement och hjälpmedel för ansvarig myndighetettsom
i dess tillsyn vissa funktioner. I sådant skulle myndig-över ett system
heten Socialstyrelsen kunna tillägg till ackrediteringskraven.göra
Vad gäller kvalitetssäkring inom övrig sjukvård certifiering av
kvalitetssystem har SWEDAC anfört ytterligare arbete måsteatt
genomföras för fastställa hur certifiering skall tillämpas inomatt
sjukvårdssektorn innan optimal verksamhet kan bedrivas inomen
området.

framtiden skulleI också kunna tänka sig obligatoriskt kravettman
på ackreditering respektive certifiering för vissa delar sjukvårds-av en
verksarnhet. flera förInom andra områden personcertifieringär system

väl förredan etablerad, personal vid kärnkraftverk. Systemen fört.ex.
personcertifiering håller på utvecklas inom sjukvården. Enävenatt
certifiering innebärpersonal den faktiska kompetensen granskas.attav
När det gäller personal inom sjukvården med tekniskt inriktademera
yrken har diskussioner certifiering förekommit mellan representan-om

från primärvården och SWEDAC.ter
Internationella beräkningar indikerar det inom hälso- ochatt

sjukvården, handikappomsorgen finnsoch tandvården på marknaden
mellan 400.000 och 700.000 produkter eller cirka 6.000 produkttyper.
Även motsvarande siffror lägre för Sveriges del antaletär ärom
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produkter betydande. Enligt lagen 1993:584 medicintekniskaom
produkter det Socialstyrelsen tillsynen medicintek-är utövar översom
niska produkter. Styrelsen i föreskrifterhar och allmänna råd beslutat

krav och villkor till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa.om
Inom det medicintekniska området finns fler myndigheter Socialsty-än
relsen utfärdar föreskrifter allmänna råd.och Utöver Statenssom
Strålskyddsinstitut har bl.a. Elsäkerhetsverket och Läkeme-även

fördelsverket säkerheten.ett ansvar
medicintekniska finnsMed det antal produkter och denstora som

tekniken har inom sjukvården självfallet viktigtbetydelse detär att
upprätthålla hög teknisk kompetens. Många yrken innefattar bådeen
direkta patientkontakter och användning avancerad teknik. Somav
exempel kan sjukhusfysiker, perfusionister, röntgensjuksköter-nämnas
skor och ortopedingenjörer. En del yrkesgrupper har emellertid i
huvudsak tekniska uppgifter och innefattar i ringa utsträckning

Sådana exempelvis medicintekniskapatientkontakter. yrkesgrupper är
ingenjörer. de skulle certifieringFör ettav avsenare grupperna en
SWEDAC ackrediterat certifieringsorgan kunna komplementettvara

legitimation eller behörighetsreglering. bör docktill Detannan
certifiering myndighetens till-inte inverkarpoängteras att en

hellerBestämmelser certifiering integör att ensynsansvar. om
tillsynsbe-yrkeskategori automatiskt kommer omfattas gällandeatt av

stämmelser.
Certifiering instrument föranvänds således redan i dag ettsom

personcertifie-kvalitetskontroll olika medverksamheter. Systemetav
och sjuk-ring har emellertid i Sverige för hälso-inteännu prövats

obligatorisktvårdspersonal. Ett anföraskan mot ettargument som
brist rättssäkerhetcertifierings- eller ackrediteringssystem denär

sådant efter ansökankan innebära. Denett system omsom som
ställs har i princip ingacertifiering inte uppfylla de kravanses som

Dockställningstagande.möjligheter överklaga sådant äratt ett
ha rutiner upprättadecertifieringsorganet skyldigt enligt 45 013EN att

beslut. Visserligen kanför behandling överklaganden dessav av
och certifieringsorganstyrelse omprövningSWEDAC:s göra etten
kan få sin ackrediteringinte uppfyller de krav ställssomsom

fall flerabesvärsordning finns inte. I detindragen, någon formellmen
område står det dockinomcertifieringsorgan verksammaär samma

certifieringsorgan han önskar.fritt sig till vilketden enskilde vändaatt
ackreditering och certifieringverksamhet medKommittén denser

komplement tillfram viktigthåller växa statensettatt somsom
obligatorisktfråganfinns också skäl utredatillsyn. Det ettatt om

ochpersonalkategorier inom hälso-certifieringsförfarande för vissa
rättssäkerhetsaspekterna analyseras.måste bl.a.sjukvården. Därvid

certifieringackreditering ochhur medVidare bör klarläggas systemet
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fungerar i skala. Kommittén det angeläget dessastörre äratt attanser
frågor får allsidig belysning så kan utvecklassnarast att systemeten
och få spridning.störreen

Reglering9.5.5 alternativmedicinsk verksamhetav

Alternativmedicinkommitténs förslag

Alternativmedicinkommitténs förslag till alternativmedicinsklag om
verksamhet innebar något utökad kontroll den alternativ-en av
medicinska verksamheten. Enligt förslaget skulle lagen omfatta de som

alternativmedicinsk verksamhet och inte omfattadesutövade som av
då gällande lagen tillsyn hälso- och sjukvårdspersonal.den överom

alternativmedicinska yrkesutövarna skulle enligt förslaget kunna bliDe
sigregistrerade och därigenom marknadsföra registrera-rätt att som

registrering viss medicinsk grund-de yrkesutövare. För skulle krävas
olika förslagAlternativmedicinkommittén diskuteradekompetens. när

vilken myndighet föra registret alterna-det gällde skulle översom
för förorda Socialstyrel-tivmedicinska yrkesutövare, stannade attmen

myndighet.registerförandesen som
Alternativmedicinkommitténs förslag blivit registreradden somgav

använda beteckningen registrerad alternativmedicinsk yrkesutö-rätt att
ocksåvid marknadsföringen. viss utsträckning utbildningenIvare gav

år.till alternativmedicinsk behandling barn under 15 Iensamrätt av
kommitténsoch sjukvårdens område fick enligtverksamhet hälso-

obehörigen sig för registreradförslag inte någon ut attge vara
Yrkesbeteckningen såledesalternativmedicinsk yrkesutövare. ettgavs

yrkesbeteckningenrättsligt skydd. Obehörigt användande av var
straffsanktionerat i förslaget.

kritik rad punkter iUnder remissbehandlingen framfördes mot en
ställde sig SocialstyrelsenAlternativmedicinkommitténs förslag. Bl.a.

avvisande till registrering. Skälenoch HSAN attangavs vara enen
slags kvalitets-registrering allmänheten skulle kunna tolkas som enav
förväxlas medfrån samhällets sida och i vissa sammanhanggaranti

de åtgärderkritik gällde främst omfattningenlegitimation. Annan av
Några remissinstanseralternativmedicinska fick vidta.utövare var

Alternativ-längrepositiva till reglering. TCO villeemellertid änen
lagstiftning avseendeföreslog särskildmedicinkommittén och en

omfattaspersonalalternativmedicinsk vård utfördes avsomsom av
Landstings-sjukvårdspersonaltillsyn hälso- ochlagen över m.m.om

etableradedialog mellan denförbundet ansåg fördjupadatt en
alternativmedicinen angelägen.medicinen och var
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Våra överväganden

En svårighet vid bedömningen vilka yrkeskategorier skulleav som
kunna komma frågai för kompletterande reglering vilka kravären ny

bör uppställas beträffande effekterna terapi- eller be-som av en
handlingsform, dvs. krav vetenskaplig forskning, utvärdering och
dokumentation. Om effekten alternativmedicinsk verksamhet kanav
verifieras med vetenskapliga metoder kommer verksamheten naturligt

den etablerade medicinen och den kommer därmedatt accepteras av
inte längre räknas alternativmedicin.att som

Inledningsvis måste bestämma sig för enbartman om grupper
verksamma inom det skolmedicinska området, så långt dettanu
område låter sig definieras, skall omfattas reglering ellerav en om en
reglering skall kunna omfatta verksamheteräven i dag betraktassom

alternativmedicin/kvacksalveri.som
Gränsdragningen mellan alternativmedicin och skolmedicin kan,

kommittén diskuterat i anslutning till bestämmelserna i kvacksal-som
verilagen, många gånger svår Den omständighetengöra.att attvara

yrkesutövare vid verksamhet i offentlig regi betraktas hälso-en som
och sjukvårdspersonal, i privat verksamhet omfattas kvacksal-men av
verilagen problem kommittén så långt det låterär sig villgöraett som
försöka undanröja. Detta kan exempelvis ske ytterligareattgenom
yrkeskategorier förs in under definitionen hälso- och sjukvårdspersonal
vilket kommittén föreslagit i avsnitt 9.5.2. En fråga i vilkenärannan
mån skall tillsyn alternativmedicinskutöva verksamhetöverstaten
utövad inte räknas hälso- och sjukvårdspersonal.av personer som som

Kommitténs utgångspunkt i varje form komplette-är att stort sett av
rande reglering i grunden kommer någon form garantiutgöraatt av
från samhällets sida. Garantin kan bl.a. utbildning, personligavse
lämplighet eller kontroll verksamheten. detNär gäller alternativ-över
medicinsk verksamhet det kommitténs uppfattningär inte böratt staten
lämna några egentliga garantier. Självfallet bör dock samhället även
fortsättningsvis ha möjlighet ingripa hälsovådlig verksamhetatt mot
inom alternativmedicinen.

Kommitténs ställningstagande samhällsgaranti beträffandemot en
verksamma inom alternativmedicinen innebär självfallet intepersoner

det saknas anledning uppställa vissa grundläggande krav påatt att
dessa yrkesutövare. finnsTvärtom det flera viktiga kompetenskrav

det önskvärt dessa yrkesgrupper sådantär Ettatt mot.som svarar upp
krav yrkesutövaren har förmåga vilkabedöma sjukdomar ochär att att
tillstånd fårhan kan och behandla, respektive vilka värdsökande som
bör rekommenderas anlita läkare eller personal inom hälso-att annan
och sjukvården. Många frågor rörande utbildning, kontroll kunskapav

lämplighetoch bör emellertid kunna skötas branschorganisationerav
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frågani avsnitt 9.5.8 tillKommittén återkommerpå liknandeoch sätt.
självreglering.egenkontroll ochom

Även inte bör lämnakommitténs uppfattning,enligtstaten,om
måste detalternativmedicinsk verksamhetbeträffande ävengarantier

områden börvilkaregleringfortsättningsvis finnas somangersomen
behandlarfrågasjukvårdspersonal. Dennahälso- ochförbehållnavara

vidta vissa hälso-ibegränsningari avsnittet rättenkommittén attom
kommitténavsnitt 8.3.4 haravsnitt 13. Isjukvårdande åtgärderoch

kvacksalverila-åliggandelagen ochmellangränsdragningendiskuterat

gen.
överväganden kringfortsattaför kommitténsUtgångspunkten en

yrkeskategorierendast dereglering såledeskompletterande är att som
vetenskapligpåvisa någon formkanverksamhetbedriver avsomen

reglering.fråga förkomma iresultatdokumentation bör en

regleringarkompletterandekringDiskussion9.5.6 nya

regleringavsnittetdet inledanderedan iKommittén har angett att en
legitimationen börtillkomplementalternativ ellerskall utgöra ettsom

kan,Patientsäkerhetenpatientsäkerheten.förstärkninginnebära aven
många olika Detpåverkaskonstaterat, sätt.kommittén tidigaresom

påkravtillsyn,förstärkningbl.a. skekan statens genomavengenom
kontrollformerolikaanställningbehörighet försärskild samt avav

Även tillsyftarregleringlårnplighet.personligochkompetens somen
adekvat och kompetentväljapatienter/klienterförunderlätta attatt

patientsäkerheten.förstärkninginnebäravårdgivare kan en av
slagreglering dettakringinslag i diskussionernaviktigtEtt aven

ellermindre kompetentamöjligheten utestängaär att annan an-av
detklargöraväsentligtolämpliga Detyrkesutövare.ledning är att om
deinomyrkesutövareolämpligaskiljauttalat behovfinns utattett av

vilkenbehörighetsregleringen. li faller utanföryrkesområden dagsom
sjukvår-ochhälso-verksamhet inomförekommer detomfattning att

anledningellerbedrivs mindre kompetentaområdedens annanavav
skadaspatienter/klienterFörekommer detyrkesutövareolämpliga att

i dagyrkesgrupperbehandlingför risker undereller utsätts somav
egentlig tillsynellerbehörighetsregleringnågonomfattasinte av
hearingarisamman-vidtidigare redovisats,Kommittén har, som

intei dagsådanafrämstyrkesgrupper,antalträffat med stortett som
allmännabehörighetsbestämmelser. Detnågra särskildaomfattas av

idetlämnatyrkeskategorier ärföreträdarna för dessa attintryck som
verksamhethälsovådligdirektnågonförekommerintesettstort

igrundhar sinskadeverkningarexempelområdet. Konkreta som
endastprincip lämnatshar ibristande kompetensyrkesutövarens av
dietister.ocharbetsterapeuteryrkeskategoriernaförrepresentanter
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Som bekant omfattas redan arbetsterapeuterna samhällets tillsyn.av
Också dietister i viss verksamhet omfattas tillsynen. Måhända talarav
omständigheterna för behovet regleringatt det möjligtgörav en som

skilja inkompetenta elleratt anledningut mindre lämpligaav annan
yrkesutövare inte särskiltär stort.

Även hälsovådlig verksamhet inte förefaller särskilt vanligtom vara
förekommande har i samtliga yrkeskategorier kommitténstort sett som
sammanträffat med pekat på de risker förknippadeär med ickesom en
professionell yrkesutövning inom det verksamhetsområdet. Deegna
har också upplevt avsaknaden reglering problem. Detettav en som
kan exempelvis förekomma med veckoslutskurs iatt en person en en
terapi- eller behandlingsform verksam inomär område där detett
krävs betydligt längre utbildning och erfarenhet för kunnaatt
tillhandahålla god vård och behandling. Akupunktur kanen ses som

exempel på sådan verksamhet. Kommitténett har tidigare anfört deatt
flesta former statlig reglering någonutgör garanti frånav sorts
samhällets sida. Denna omständighet kan i sin kräva möjlighettur att
skilja inte samhälletsut "garanti".motsvararpersoner som

Utöver förstärkning patientsäkerheten bör också krävas deen av att
yrken kan komma i fråga för kompletterande reglering intesom ären
alltför få. Ett regleringssystem kräver bl.a. relativtnytt omfattande
informationsinsatser och kan knappast något realistiskt alternativvara

antalet reglerade yrken alltför ringa.ärom
Sverige har, i europeiskt perspektiv, förhållandevissett fåett yrken

reglerade. Omär yrke oreglerat i Sverigeär kan EU-med-ettsom
borgare i princip fritt etablera sig här och vård och behandling. Förge

Sverige skall kunna uppställa krav på kompetensatt andra EU-etc.
medborgare krävs, enligt de generella direktiven, yrket regleratäratt
här i landet. Det i detär sammanhanget inte tillräckligt utbild-att
ningen reglerad, det krävsär yrket omfattas reglering. Enatt av en
lagstiftning innebär ytterligare yrken regleras medför såledesattsom
ökade möjligheter för Sverige kontrollera yrkesutövare ochatt
uppställa krav på kompetens etc.

Bland de yrken enligt kommitténs förslag inte kommersom att
omfattas legitimationsbestämmelserna finns verksamheter i ochav som
för sig innebär risker från patientsynpunkt och där yrkesutövaren har

eller mindre självständig yrkesroll. många fallI verkaren mer
yrkesutövarna också utanför den offentliga hälso- och sjukvården. Här
kan peka på yrkeskategorierna akupunktörer, audionomer,man
biomedicinska analytiker, cytologassistenter, dietister, icke legitimera-
de kiropraktorer och osteopater.

Kommittén har främst diskuterat olika komplementtre systern som
till bestämmelserna legitimation:om
a En reglering i form skyddade yrkestitlar.av
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rättsverk-vissamedregistreringsförfarande förenatfrivilligtb Ett
ningar.

vissamedeventuellt förenatanmälningsförfarande,obligatorisktc Ett
rättsverkningar.

skullemodell a,yrkestitlar,skyddadeformreglering iEn geav
Endastregleringen.omfattadesyrkestitlartill deensamrätt avsom

användaskulle ha rättutbildningangivenviss attmedpersoner
ochhälso-verksamheti sinYrkesutövareyrkestiteln. som
sinskulle iyrkestitelskyddadanvänderområdesjukvårdens en

tillsyn.samhälletsstå underverksamhet
frivilligtdvs.modell b,enligtanmälningsförfarande ettEtt

intedockrättsverkningarvissamedförenatregistreringsförfarande
kompletteran-titelvissanvända ärexklusivnågon rätt att annanenen

vissaskulleregistreringFörkommittén diskuterat.regleringde som
ocksåeventuelltochutbildningframför alltbeträffandeuppställaskrav

registrering-skulleregistreradesyrkesutövarepraktik. De genomsom
såledesskulleRegistreringentillsyn.samhälletsunderställas varaen

förmöjligtdetskullesamtidigtvilket göraför tillsyn,förutsättningen
samhälletsutanförsigställaönskadesåyrkesutövarede attsom

inteslagangivethärregistreringsförfarandeEftersomtillsyn. ett av
titelsärskildanvändaexklusivnågontill rättkopplat attskulle envara

möjlighetnågoninteskulle att tayrkesbeteckningeller systemet ge
skulletitel.viss Däremotanvändayrkesutövare rättenifrån att enen

olämplig yrkesutövareuppenbartinnebäraregleringen kunna att en
därmedkannackdelregistrerad. Systemetsförlorade rätten att vara

verkligenochsigmissköterförhållandet deni detligga attsägas som
utanförhamnasamhället kommerkontrolleras attbehövaskulle av

Är dockhälsovådlig harbedrivs direktverksamhetdentillsynen. som
registreringpåExempelingripa.möjligheterandrasamhället att som

frånhämtasbl.a.kanlegitimation/auktorisationalternativ tillett
register.särskiltiregistrerarStorbritannien osteopater ettsom

medkombinerateventuelltanmälningsförfarande,obligatorisktEtt
alternativskulle kunnamodellenligt c, etträttsverkningarvissa vara

och b. An-under askisseratsregleringsforrnertvåtill de som
sådantpåutformas sättskulle kunna attmälningsförfarandet en

angiven iviss i laginnanmåsteSocialstyrelsentill görasanmälan en
anmältsverksamhetstartades. Denverksamhetoregleraddag som

också kunnasjälvfalletskulletillsyn. Mansamhälletsstå underskulle
yrkes-denochindividtillsynfrågan attblevsig dettänka att enom
sådanttillsyn. Ettunderställdesanmälanuppgivits iutövare som
skulletillsyn,samhälletskunde underlättaamnälningsförfarande men

erforderligbesitteryrkesutövaregaranti förnågoninnebärainte att en
hellerdetanmälningsförfarande tordeobligatorisktMedkompetens. ett
någonavföramisskötsamhetanledningmedmöjligtinte att avvara
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från amnälningsregisteret. Däremot borde det i sådantett system
finnas andra möjligheter ingripa uppenbart olämpligaatt yrkes-mot

exempelvisutövare, utdömande vissa disciplinpåföljder ellergenom av
möjlighet vid vite förbjuda någon viss verksamhet.att utöva Denatt

lagen tillsyn hälso- och sjukvårdenöver prop. 1995/96: 176nya om
innehåller krav anmälan verksamhet omfattas Socialsty-av som av
relsens tillsyn enligt lagen.

Kommittén har tagit ställning för modell a, dvs. reglering ien
form skyddade yrkestitlar. Förslaget utvecklas i detnärmareav
följande avsnittet.

Kommitténs9.5.7 förslag skyddade yrkestitlarom

Behörighetslagen i dag de legitimerade yrkesutövarna skydd förettger
yrkesbeteckningen, dvs. yrkestiteln i kombination med beteckningen
legitimerad och i vissa fall för yrkestitelnäven se 9 §. Genom
legitimationen blir de också hälso- och sjukvårdspersonal. Kommittén
föreslår motsvarande skydd införs för vissa i lag uppräknadeatt ett
yrkesgrupper. Rätten använda yrkestitel knyts till visstatt etten

eller kompetensbevis och endast med föreskrivenexamens- personer
kompetens får använda den skyddade yrkestiteln. Yrkestiteln kommer
därmed form varudeklarationutgöra patienterna.att gentemoten av

Skyddet för yrkestiteln innefattar inte någon exklusiv rätt utövaatt
yrket, endast till de yrkestitlarensamrätt omfattasutan denen som av

regleringen. Kommitténs förslag innebär vidare de yrkes-nya att
erhållerutövare till yrkestitelensamrätt räknas hälso- ochsom en som

sjukvårdspersonal de i sin verksamhet på hälso- och sjukvårdensom
område använder skyddad yrkestitel. ställsDe därmed underen sam-
hällets tillsyn. Bedömningen har användarätt attav om en person en
skyddad yrkestitel skall enligt förslaget grundas på granskningen av

yrkesutövaren uppfyller kraven såvitt utbildningom etc.avser
Personer biträder yrkesverksam med skyddad yrkestitelsom en

räknas inte härigenom automatiskt hälso- och sjukvårdspersonal,som
såsom fallet någon biträderär när legitimerad yrkesutövare.en

Genom de aktuella yrkesutövarna blir hälso- och sjukvårds-att nu
personal de använder den skyddadenär yrkestiteln ställs de, som nyss

under samhällets tillsyn. De kan därigenom erhålla deangetts,
disciplinära påföljderna erinran och varning. Kommittén har övervägt

reglering där det möjligt för samhället iäven är från sådanatt taen en
yrkesutövare yrkestiteln han eller hon missköter sig, på sättom samma

i dag gäller för legitimerade yrkesutövare. Kommittén har docksom
det inte finns behov så ingripande påföljd detansett att närav en

gäller de yrkesutövare kommer omfattas denna komplette-attsom av
rande reglering.
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Som kommittén konstaterat i sista stycket inäst avsnitt 9.4 gäller
det nuvarande skyddet yrkestitlar endast för verksamhet inomav
hälso- och sjukvården. Det föreslagna titelskyddet bör fånu samma
omfattning, vilket innebär skyddet för yrkestiteln gäller endastatt
inom hälso- och sjukvården. Således det inte straffbartär enligt den
föreslagna regleringen använda skyddad yrkestitel inomatt en
privatlivet eller i sammanhang inte har anknytning till hälso- ochsom
sjukvården.

Kommittén har diskuterat med skyddad yrkestitelom personer
borde registreras i centralt register. Detta förett underlättaatt
tillsynen, också för underlätta för patienter/klienter bildaattmen att
sig uppfattning kompetensen hos viss yrkesutövare.en om en
Kommittén har emellertid velat skapa visstett system ettsom ger
skydd för patienterna för den skull kräva alltförutan att stora
administrativa insatser från samhällets sida. Något register över

med skyddad yrkestitel, exempelvis finns i Finland, börpersoner som
därför enligt kommitténs uppfattning f.n. inte upprättas.

Förslaget exklusiv använda vissarätt yrkestitlar kräverattom en
Övergångsbestämmelser tillgodoser med äldresom ut-personer
bildningar och yrkesutövare under läng tid den yrkestitelanväntsom

skyddas. Kommittén har emellertid inte utarbetat några över-som
gångsbestämmelser.

I överensstämmelse med vad kommittén konstaterat i avsnitt 9.4
måste det möjligt för yrkesutövare avlagt yrkesexamenvara en som en

denna, yrkesutövarenäven inte haratt använda denrättange attom
skyddade yrkestitel liknande yrkesexamen leder till. Kommit-som en
tén återkommer i avsnitt 10 till vilka yrkestitlar bör skyddas.som

Även yrkesutövare med skyddad yrkestitel enligt kommitténsom
förslag inte har någon exklusiv vissträtt yrke skulleutövaatt ett man
kunna diskutera yrkesutövare med skyddad yrkestitel bör haom en

behörighet destörre yrkesutövareän helt faller utanförsom en
behörighetsreglering. Kommittén har inte funnit det för närvarandeatt
finns uttalat behov så differentierat Hälso-ett ochett system.av
sjukvården emellertid,är kommittén konstaterat i andrasom samman-
hang, stadd i ständig förändring. Nya arbetsuppgifter och yrkeskatego-
rier fram. Systemet medväxer skyddade yrkestitlar kan sägas vara
flexibelt det enbart tillägg i uppräkningenatt ettgenom genom av
vilka yrkestitlar skyddade möjligtär skydda ytterligareär attsom
yrkestitlar och därmed ställa ytterligare yrkeskategorier under sam-
hällets tillsyn. Skulle det i framtiden finnas behov differentieringav en

exempelvis innefattar befogenheter för vissa yrkeskategori-störresom
sådanakan bestämmelser relativt enkelt knytas till den eller deer

skyddade yrkestitlar som avses.
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patientsäker-förstärkninginnebärregleringenföreslagnaDen aven
Regleringentillsyn.under samhälletsställsyrkesutövareFlerheten.

kompetentadekvat ochväljaför vårdsökandeocksåunderlättar att
administrationochform tillsynverksamhet ivårdgivare. Den avav

inte blimedför tordedispensansökningar systemet mera om-som
budgetra-nuvarandeSocialstyrelsensinomdenfattande än att ryms

mar.

Övriga frågor

kringdiskussionervidinställer signaturligtfrågaDen en nysom
skallregleringendenvad månreglering ikompletterande är nya

personallegitimeradförgällerbestämmelser i daginnefatta även som
sjukvården.ochhälso-personal inomoch/eller annan

för dendetsjukvårdenochinträffat inom hälso- ärskadaNär en
patient-tecknatvårdgivarenbetydelseregeldrabbade i stor enomav
kommaskulle kunnayrkeskategorierdevissaFörförsäkring. somav

väl kunnamycketskulleregleringkompletterandeförfrågai manen
kommit-Eftersompatientförsäkring.innehaskyldighetsigtänka atten

utanförfallerverksamhetregleringnågondiskuterarintetén somav
försäkring intehållaskyldighetsådantordeskolmedicinen atten

träderpatientskadelagEnligt denproblem.någraföranleda somnya
offentliga ochbåde1996:799SFSjanuari 1997 ärkraft den 1i

omfattarpatientförsäkring. Lagenskyldiga havårdgivareprivata att en
Sverige.sjukvård iochmed hälso-sambanduppkommit iskador som
omfattasverksamhetsådani lagensjukvårdochMed hälso- somavses
liknandetandvårdslagen,ellersjukvårdslagenochhälso- annanav

meddetaljhandelninomverksamhetverksamhetmedicinsk samt
verksamhetfrågadetförutsättningunderallt ärläkemedel, att somom

patientska-§5åliggandelagen seomfattaspersonalutövas avsomav
delagen.

föregående.i detberörtsdisciplinpåföljd hartillMöjligheterna
ingår iyrkeskategorierbör deuppfattningkommitténsEnligt ensom

dis-omfattasmöjligtlångtreglering såkompletterande sammaav
yrkeskategorierna.regleradei dagdebestämmelserciplinära som

hälso- ochräknasyrkestitelskyddadmedGenom somatt personer
disciplinäradeomfattasocksådesjukvårdspersonal kommer att av
kommitténsEnligtpersonal.sådanförgällerbestämmelser som

Någontillräckliga.åtgärderdisciplinärafår dessamening varaanses
använderyrkesutövarei frånmöjlighetmedförslag enatt ta somen

såledesförslagkommitténsinnehållerhärtillyrkestitelskyddad rätten

inte.
Journalför-vården.fråga inomviktigJournalföringsplikten är en

yrkes-oskickligaingripandenkontroll ochunderlättaingen kan motav
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och får därmedutövare betydelse för arbetet med stärkastor att
patientsäkerheten. Skyldighet föra patientjournal åvilar inte allatt
hälso- och sjukvårdspersonal se 9 § patientjournallagen. Hälsodata-
kommittén har i sitt betänkande SOU 1995:95 Hälsodataregister
Vårdregister föreslagit personregister inrättas och förs föratt som
patientjournalföring enligt patientjournallagen och vissa andra person-
register inom vården bör författningsregleras. Enligt förslaget skall
dock denna reglering inte omfatta personregister används inomsom
verksamhet i kvacksalverilagen bet. 154. Enligt vårsom avses s.
kommittés uppfattning måste avvägning det finns anledningen av om

föreskriva journalföringsplikt för varje yrkesgrupp förgöras sig.att
Några sådana avvägningar har det emellertid inte funnits förutrymme
inom för kommitténs arbete.ramen

En viktig fråga vilka yrkesutövare bör åläggasärannan som en
skyldighet skador och skaderisker enligt nuvarande för-att rapportera
ordningen 1982:772 skyldighet anmäla vissa allvarliga skadorattom

i hälso- och sjukvården lex Maria. Den nuvarande anmälnings-m.m.
skyldigheten omfattar vård, behandling eller undersökning lämnassom
inom den offentliga hälso- och sjukvården eller inom hälso- ochannan
sjukvård legitimerad yrkesutövare för.som en svarar

Genom 1995/96: 176 införs från och med den januari1 1997prop.
bestämmelse 7 § i åliggandelagen innebördmed denen attny a som

tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen blir skyldig tillatt rapportera
vårdgivaren patient i samband med vård, behandling ellerom en
undersökning drabbats eller för risk drabbas allvarligutsatts attav av
skada eller sjukdom. Paragrafen komplement tillär bestämmelsenett
i den tillsynslagens 5 § sådana incidenter skallattnya som anger
anmälas vårdgivaren till Socialstyrelsen. Dessa bestämmelserav

förordningen lex Mariaersätter se 1995/96:176 105.prop. s.
Dessa bestämmelser gäller oberoende i vilken driftforrn vårdennya av

Genom kommitténs förslag till utvidgning begreppet hälso- ochges. av
sjukvårdspersonal kommer den angivna amnälningsskyldigheten attnu
omfatta de kommittén iäven detta avsnitt och avsnitt 9.5.2av
diskuterade yrkesutövarna.

Mervärdesskatten för yrkesutövare och patienterär en annan
väsentlig fråga. yrkesutövareDe berörs de arbetar enskiltärsom som
och inte legitimerade eller arbetar hos någon legitime-är ärsom som
rad. Mervärdesskatteplikten skulle självfallet kunna knytas till en
kompletterande reglering. Exempelvis skulle samtliga eller vissa deav
yrkesgrupper omfattades kompletterande reglering kunnasom av en
befrias från mervärdesskatteplikt. Kommittén återkommer i avsnitt 16
till frågor mervärdesskatt.om
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självreglering9.5.8 Egenkontroll och

yrkesverksamhet eller metodik inte in i någon deDen som passar av
ovannämnda regleringarna/kontrollerna kan ändå få viss kvalitets-en
stämpel. Många yrkesorganisationer har kursverksamhet ochegen
särskilda krav beträffande utbildning och etik vid antagning av nya

förbundmedlemmar. Några har också auktorisationen egen av
medlemmar. Exempel på internreglering olika vidareutbildningarav

också. övriga det vanligt förekommandefinns I Europa är att
kontrollen auktorisationen deyrkesförbunden sköter och av egna

medlemmarna.
Psykologförbund utfärdar specialistbehörighet för psykolo-Sveriges

kvalifikationskravenligt särskild specialistordning. Basen i deger en
uppställs psykologexamen med psykologlegitimation.utgörssom av

krävs fem års yrkesverksamhet, år inom söktDärutöver trevarav
specialistområde. Specialistbehörighet utfärdas inom områdena

psykologi, klinisk psykologi, neuropsykologi ocharbetslivets
psykologi. Fördjupning ske inom vissa funktioner.pedagogisk kan

förening för medicinsk teknik och fysik, sektion inomSvensk en
certifie-Läkaresällskapet, har på initiativ etableratSvenska etteget

i två nivåer, certifiering medicinska civilingenjörerringsförfarande av
certifiering uppställs krav på bådemedicinska ingenjörer. Föroch

Certifieringengrundutbildning och kvalificerad yrkesverksamhet.
för medicinskkommitté Svensk föreningutförs utsesen som avav

Avsikten certifieringssystemetteknik och fysik. med attuppges vara
teknisk sakkun-säkerställa sjukvården har tillräckligt kompetentatt

skap.
Riksförbund har sitt vetenskap-Legitimerade Sjukgymnasters genom

olika specialistkompetensområden i sjukgym-liga råd fastställt 16
sådana specialistkompetensområden kannastik. Som exempel

gerontologi geriatrik, habiliteringergonomi, ochnämnas samt
utarbetaidrottsmedicin. Socialstyrelsen håller för närvarande på att

för sjukgymnaster, liknande demallmänna råd kompetenskrav somom
för sjuksköterskor.våren 1996under antogs

verksamheterna medde exemplifieradeKommittén attanser
värdespecialistkompetens kan hacertifiering och självreglering ettav

Sådan verksamhetkomplement till samhällets reglering.i sig som
vårdtagarna söka kompetens.underlättar för rättatt

på självregleringl-alternativmedicinen finns också exempelInom
g organisationKommittén för Alternativ Medicin KAMkontroll. är en

auktorisationauktorisationsverksamhet. Förskapat en egensom
utbildning. Medlemmaruppställs krav på vissolika nivåer som

eventuellt uteslutnabli desauktoriserade ochmissköter sig kan ur
förbundet.
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Genom denna och liknande verksamheter kan olika branschorgani-
sationer sörja för sanering och utmönstring olämpliga yrkes-en av

För sådan egenkontroll skall fåutövare. genomslag krävsatt en
givetvis organisationen när med sin information till aktuella ochatt ut
blivande patienter.

9.6 Behovet fast åldersgränsövreav en

Inledning

kommitténs direktivI behovet fast åldersgräns förövreattanges av en
giltigheten legitimation bör diskuteras. Frågan i direktiventasav upp
i samband med kort diskussion återkallelse legitimation elleren om av

kompetensbevis. En avvägning bör, uttalas i direktiven, skeannat
mellan patienternas intresse säkerhet i vården och den legitimeradeav
yrkesutövarens rättssäkerhet.

Socialstyrelsen har genomfört studiebegränsad äldre läkaresen av
och tandläkares yrkesutövning. Studien redovisas nedan. januariDen l
1996 trädde regler läkarvårdsersättning föroch ersättningnya om
sjukgymnastik i kraft. Bestämmelserna innebär förändringar vad gäller
privatpraktiserande läkares och sjukgymnasters möjligheter erhållaatt

efterersättning 65 års ålder. Den lagstiftningen ibehandlas dettanya
avsnitt. finns ocksåHär kort beskrivning de norska bestärmnel-en av

för bl.a. läkare år. Sist75 i avsnittet redovisar kommitténöverserna
sina ställningstaganden i frågan fast åldersgräns förövreom en
legitimerad personal.

Socialstyrelsens studie

Örebro,Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter i Umeå, Stockholm,
Jönköping och Malmö genomförde under studie yrkesverk-1992 en av

läkare och studientandläkare 70 år. Resultatetöversamma av
Äldreredovisades i maj 1993 läkarei privatpraktiseranderapporten

och tandläkare En studie läkare och 20 tandläkare äldre 7049 änav
år.

Enligt de ursprungliga planerna skulle personal från de regionala
tillsynsenheterna tandläkarebesöka alla yrkesverksamma läkare och
födda 1921 eller tidigare. nedre åldersgränsen för de läkareDen som

årbesöktes korn i Stockholms- och Malmöregionerna höjas till 75att
och i Stockholm kom denna åldersgräns gälla för tandläkare.ävenatt

första urvalet fram Socialstyrelsens registerDet övertogs genom
jämförelserhälso- och sjukvårdspersonal det s.k. HOSP. Genom

med andra register föll antal läkare och tandläkare bortett stort
eftersom det framstod sannolikt de yrkesverksamma.inteattsom var
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Återstående läkare och tandläkare erhöll enkät med begäranen om
beskrivning sin yrkesverksarnhet. Med ledning enkätsvarenav av
gallrades ytterligare antal bort eftersom de upphört ellerett personer
planerade upphöra med sin verksamhet. Därefter kvarstod 118att
läkare och 27 tandläkare. Beslut avstå från besöka någonatt attom
yrkesutövare fattades självständigt respektive tillsynsenhet ochav
motiverades i regel med på skaffat sig kännedomsättatt annatman

verksamheten och uppfattade dess kvalitet tillfredsställande.om som
Resultatet blev besök genomfördes hos 49 läkare och 20 tand-att
läkare.

Medelåldern hos de besökta läkarna och tandläkarna kom genom
åldersurvalet bli 78 år. Summan patientbesök de besöktaatt av som
läkarna sig ha år uppgick till 61.000, motsvarande ungefäruppgav per
1.200 besök läkare varje år. Tandläkargruppens sammanlagdaper
patientbesök till 11.000 år, motsvarande 550 besökuppgavs per per
tandläkare varje år. Flertalet de besökta läkarna hade verksam-av en
het allmänmedicinsk karaktär. patienterDeras tillrent störstaav var
delen äldre hade haft kontakt med läkaren sedan mångapersoner som
år. Hos 13 läkare fann Socialstyrelsen skäl till kritik verksam-mot
hetens förutsättningar. Högst standard fanns hos flerläkarmot-yttre
tagningar och läkargrupper. Hälften de besökta tandläkarmottag-av
ningarna helt modernt utrustade och endast kunde betecknastrevar

eller mindre föråldrade.som mer
Socialstyrelsens åtgärder i anledning studien blev bl.a. tvåattav

läkare anmäldes till HSAN, i det fallet med yrkande delegiti-ena om
mation, i det andra med yrkande inskränkning i förskrivarätten attom
narkotiska läkemedel. Två läkare fick påpekanden bristande hygienom
vid mottagningen. I fall har styrelsen muntligen rekommenderatsex
vederbörande upphöra med sin verksamhet. Styrelsen planeraratt att
följa 18 de besökta läkarnas verksamhet. En tandläkareupp av
anmäldes till HSAN för allvarliga brister i journalföringen och för att

utförthan kliniskt omotiverade behandlingar. En tandläkareannan
skulle komma bli föremål för inspektion med anledningatt ny av
mottagningens bristfälliga ordning och hygien.

Den urvalsmetod i praktiken kom tillämpas vidattsom genom-
förandet inventeringen innebar den äldsta åldersgruppen blevattav
kraftigt överrepresenterad bland dem besöktes, samtidigt ettsom som
antal läkare inte besöktes därför det ansågs styrkt de bedrevatt att en
verksamhet god kvalitet. Resultatet kan därför inte sägasav vara
representativt för hela kategorin äldre läkare och tandläkare. antalDet
läkare och tandläkare besöktes också förhållandevis lågt.som var

Enligt Socialstyrelsens uppfattning kan undersökningsresultatet inte
användas för något ställningstagande beträffande åldersgränsövreen
för legitimation. I konstaterar emellertid Socialstyrelsenrapporten att
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mottagnings-kvalitet hosbristanderörandeobservationerantaldet
på helautslagetvid besökengjordesverksamhet ävenochlokaler som
70 ärtandläkareochläkare överyrkesverksammagruppen av
dessariktad speciellttillsynfortsattindikerade behovet motav

kategorier.

anmälningarHSAN -

verksamhetsåretunderuppgickHSANanmälningar tillAntalet
läkare.omkring 80avsågdessatill 2.352. Av procent1994/95

och tiofemför mellansvaradetandläkare procentAnmälningarna mot
sjuksköterskoravsågfrämstanmälningarnaresterande delmedan av

barnmorskor.och
läkareanmälningarnainkomna1.000 förstdestudie motEn av
hänföranmälningartjugohandenvid1995kalenderåretunder attger

anmälningar1930. Sexochmellan 1925föddatill läkaresig avser
före 1925.föddaläkare

begränsad ersättningLagstiftning om

itill läkareersättningarläkarvårdsersättning d.v.s.reglerNya om
sjukvårdenochhälso-denprimärvården ochi öppnaverksamhetprivat

innebär bl.a.Bestämmelsernajanuari 1996.från den 1gällerövrigti
vårdtillfälletvidtill läkarelämnasläkarvårdsersättning inte somatt en
läkarvårds-1993:1651stycket lagenandraår 9 §fyllt 65 sehar om

förmöjligheternaemellertid inteinnebärFörändringenersättning. att
uttömda. Lagenläkarvårdsersättningerhålla ärår65läkare över att

landstingetverksamhet ochi privatför läkare attmöjligheterbjuder en
i ställetdettavårdavtal gällerTecknasvårdavtal.särskiltteckna ettett

frånersättningerhålleroch läkarenläkarvårdsersättningför lagen om
ochlandstingetgrunderdeenligtvillkor ochpå delandstinget som

Övergångsbe-stycket.andra§5kommitläkaren överens om
tillålderårsuppnått 65 rätt1995underläkaredestämmelser somger

1996.till utgångenersättning av
införtssamtidigtharåldersgränsbestämmelserMotsvarande om

i denverksamhetprivat öppnaitill sjukgymnastersättningaravseende
1993:1652lagenstycketandrasjukvården 9 §seochhälso- om

möjligtdetläkarebeträffande ärsjukgymnastik. Liksomförersättning
vårdavtalår65sjukgymnasterprivatpraktiserande över attför genom

tredje stycket.§5landstingetersättning frånberättigade tillbli
tidigarefannstandhygienisteroch etttandläkaregällerdetNär

denfrågaiåldersbegränsningarmotsvarandemedförslag om
återkalladesPropositionentandvården.finansieringenoffentliga av

1996.under
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I den proposition föregick ändringarna i lagen läkarvårdser-som om
sättning uttalades prop. 1994/95: 195 68, åldersgränsen inte haratts.
någon inverkan på legitimationen och i sig inte förhindrar privaten
vårdgivare fortsätta sin verksamhet. Verksamhetenatt kan fortsätta
med offentlig finansiering vårdavtal med sjukvårdshuvudmannenom
träffas eller drivas enbart med patientintäkten ñnansieringskälla.som
Flera skäl talar enligt regeringens mening för införandet av en
åldersgräns för läkare och sjukgymnaster i lagen läkarvårdsersätt-om
ning respektive lagen ersättning för sjukgymnastik. Ett dessa ärom av

sådan åldersgräns, föratt närvarande 65 år, finns för offent-en
liganställda läkare och sjukgymnaster. offentliganställdaDe kan dock
behålla sin anställning i ytterligare två år huvudmannen lämnar sittom
godkännande detta. På motsvarande bör landstingen,sätt enligtav
uttalanden i propositionen, de privatpraktiserandepröva vårdgivarnas
möjligheter fortsätta sin verksamhet i ytterligareatt tvâ år med
offentlig finansiering vårdavtal. Ett sådant kan utsträckasgenom
ytterligare.

Ytterligare skäl enligt vad regeringen anför i propositionen,som,
talar för åldersgräns i fråga ersättningarna landstingensären om
behov kunna bedöma avgångar från hälso- ochatt sjukvårdsverk-av
samhet i privat regi i samband med planeringen läkarnas specialist-av
utbildning. Regeringen erinrar också den principiella inställningom

riksdagen tagit i fråga kvarstå irätten arbete efter 65 årssom attom
ålder bakgrund regeringens förslag imot 1993/94:250av prop.
Reformering det allmänna pensionssystemet. Denna innebärav att
arbetstagare tvingande lagstiftning få kvarstå irättgenom attavses
arbete till 67 års ålder och detta skall genomfört till 1998. Omatt vara
avtal med sådant innehåll träffats dessförinnan mellan arbetsmarkna-
dens behövs dock ingen lagreglering.parter

Patienternas behov bör särskildägnas uppmärksamhet frågornär om
verksamhet vårdavtal till följd införandet åldersgränsgenom av av
diskuteras mellan framhålls det i 1994/95:195 69.parterna prop. s.
För vissa patienter med kroniska eller långvariga sjukdomar som
kräver långvarig behandling och där behovet kontinuitet är stort,av

vid psykoanalys, det särskilt viktigtär så sker.t.ex. Vissa privataatt
vårdgivare under de åren fyller 65 årnärmaste kan ha gjortsom
betydande investeringar de åren i sin verksamhet intesenaste ärsom
avskrivna. Regeringen förutsätter landstingen, i de fall de inte villatt
teckna vårdavtal, lämnar skälig ersättning för dessa investeringar.

Under utskottsbehandlingen bet. 1994/95:SoU24 60 ts. reservera-
de sig moderaterna, kds och folkpartiet införandet ålders-mot av en
grans.
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Förslag receptregisterom

har i sittHSU 2000 delbetänkande SOU 1995: Reform122 recept
föreslagit receptregister för apoteken skall inrättas.att ett nytt
Registret skall enligt förslaget innehålla alla förskrivningar av
läkemedel och andra artiklar omfattas det s.k. högkost-som av
nadsskyddet. Registret skall bl.a. användas för kontrollera allatt
receptförskrivning. Förslaget har remissbehandlats och bereds för
närvarande inom regeringskansliet.

Norge

Ett närliggande exempel på bestämmelser åldersgränser förom
legitimerad finns ipersonal Norge. Den norska legeloven innehåller
bestämmelser auktorisation och licens upphör gälla näratt attom
läkaren fyller 75 år. Det finns dock möjlighet för läkare få tidsbe-att
gränsad licens efter fyllda år.75 Motsvarande regler finns föräven
tandläkare och barnmorskor. läkare fyllt år licensEn 75 kansom ges

för gången tillmaximalt år dess han fyller 80 år. Efter 80 årstre
licens förålder kan två år gången.ges

Statens helsetilsyn ändrade under 1995 sin praxis gällerdetnär
hanteringen licensfrågan. Vid ansökan licens skall läkarintygettav om
bifogas värdering sökandens psykiska fysiskaoch hälsa,som ger en av
bl.a. och hörsel och med speciell inriktning den verksamhetsyn

bedrivs. offentlig läkare skall sig lämplig-En uttala läkarenssom om
för fortsatthet tjänstgöring. Läkare kan ansöka antingen full ellerom

begränsad licens. Begränsad licens kan för driva verksamhetattges av
mindre omfång. Både vid full och begränsad licens uppställs krav på
uppdatering inom fackområdet. Sökanden måste dokumentera sina
kunskaper. Begränsad licens innebär bl.a. läkaren inte har för-att
skrivningsrätt för alla läkemedelstyper.

Vid licensprövningen bedömning sökandens samladegörs en av
kvalifikationer och hälsotillstånd i förhållande till den läkarverksamhet

ansökan Vid bedömningen inte hänsyn till läkartäck-tassom avser.
ningen eller efterfrågan på viss läkarspecialitet.orten

Bestämmelserna åldersgräns förhar i första hand tillkommit attom
skydda patienterna. Vid licensprövningen granskas särskilt läkarens
förskrivningspraxis narkotiska vanebildande läkemedel.och Ettav
villkor för licens skall kunna beviljas sökanden samtycker tillåratt att

både offentligeden läkaren och den läkare undertecknatatt som
läkarintyget lämnar upplysningar till tillsynsmyndigheten.
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ställningstagandeKommitténs

I den nuvarande behörighetsregleringen för hälso- och sjukvården
finns inga begränsningar hänför sig till yrkesutövarnas ålder.som
Omsorgen patienternas säkerhet i vården har, liksom i fråganom om
legitimation och behörighetsreglering, varit viktig ut-annan en
gångspunkt vid kommitténs överväganden fast åldersgräns.övreom en
Patienterna måste kunna ställa legitimationen,krav att oavsett
yrkesutövarens ålder, så långt det möjligt garanti förär utgör en
vårdens kvalitet. Obestridligen många fallkan det i förenat medvara
vissa svårigheter för yrkesutövare, har äldre grundutbild-en som en
ning, vidareutbilda sig i hälso- och sjukvård stadd i ständigatt en
förändring utveckling.och

studieDen läkare och tandläkare 70 år Socialstyrelsenöverav som
företagit begränsad till sin omfattning och enligt Socialstyrelsensär
uppfattning kan undersökningsresultatet inte användas för något

beträffandeställningstagande åldersgräns för legitimation.övreen
omfattandeNågon undersökning äldre legitimerade yrkes-mera av

verksamhet har, såvitt kommittén känner till, inte genomförtsutövares
Även därföri landet. det svårt direkt visa de riskerär attom som

kan förknippade med yrkesverksamhet i hög ålder inom legitima-vara
kommittén, riktadtionsyrkena, liksom Socialstyrelsen, attanser en

tillsyn äldre yrkesutövare inom och sjukvårdenhälso-mot vore
värdefull.

Uppgifter antalet yrkesverksamma legitimerade överom personer
år inom andra yrkeskategorier i sjukvården65 hälso- och läkareän

och tandläkare saknas. finns dock, enligt kommitténs uppfattning,Det
vårdskäl läkarna för den övervägande delen denatt anta att svarar av

yrkesverksamma år.lämnas legitimerade 65översom av personer
åldersgräns berättigadeFör talar således patienternas kravövreen

legitimationen alltid, ålder, skallyrkesutövarens utgöraatt oavsett
för vårdens kvalitet. åldersgräns talar bl.a.garanti Mot övreenen

kontinuitet i vården. patienterna det oftabehovet För ärav en
betydelsefullt slippa läkarbyten. Särskilt vid långvariga sjukdomaratt

psykiatrin också framhölls i propositionenoch inom kan detta, vilket
tillvara värdefull1994/95: 195, värde. Möjlighetenstort att tavara av

legitimeradekompetens hos äldre yrkesutövare är ett annat argument
fast åldersgräns.övremot en

sina överväganden kring behovet fast åldersgränsVid övreav en
kommittén särskilt beaktat de refererade bestämmelsernahar omovan

sjukgynmastik.läkarvårdsersättning och ersättning för De nya
möjlighet ilandstingenbestämmelserna kommunerna och attger

i varje enskilt fallsamband med avtal fortsatt verksamhet göra enom
denfortsatt och kvalitetenbedömning behovet verksamhetav av
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bedrivs. Ersättningsbestämmelserna tordeverksamhet därmedsom
medföra kontroll äldre yrkesverksam-komma ökadatt en av personers

får möjlighet erhållahet. Följs intentionerna i lagstiftningen läkare att
ersättning för gjorda investeringar inte avskrivna. Därmedärsom

läkarnas rättssäkerhet i ekonomiskt hänseende såvitttillgodoses avser
Övergångsbestämmelsernainvesteringar. också ägnade igjorda är att

tillviss mån skapa successiv övergång det Desystemet.nya nyaen
hindrar inte legitimerad personal bedriver verksamhetreglerna att

finansierad enbart patientavgifter. de fall patienternaI svarargenom
för vården det dock måhända hävdashela kostnaden kan attav

samhällets intressepatienternas valfrihet bör väga äntyngre av
kontroll.

Även haft betydelse för kommit-förslaget receptregister harettom
föreslagenställningstaganden. receptregister modell skulleténs Ett av

äldre och andras receptförskrivningunderlätta kontrollen läkaresav
snabba ingripanden vid missbruk förskriv-och möjlighet till avge

ningsrätten.
följasvårighet det innebär för äldre yrkesutövare medDen attsom

mäste,utvecklingen inom hälso- och sjukvården enligti den snabba
uppfattning, i fall betydelse för patientsäker-kommitténs del haen

detta skäl har kommittén förslagheten. Av övervägt övreom en
deEmellertid kommittén det, bl.a. med tankeåldersgräns. attanser

för närvarandeersättningsreglerna och förslaget receptregister,nya om
fastnågot uttalat behov införa bestämmelserinte finns att om enav

legitimation eller yrkesutövning eller andraåldersgräns förövre
legitimerade yrkesverksamhet.restriktioner äldre personersav

viktigt följa utvecklingen ochKommittén vill dock betona det är attatt
lagstiftning.utvärdera ny
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vissaBehörighetsreglering för yrkes-10

grupper m.m.

Sammanfattning

omfattasyrkeskategorier skallfyraKommittén föreslår att avnya
farmaceu-receptarierApotekare ochlegitimation:bestämmelserna om

receptari-Apotekare ochsjukhusfysiker.ocharbetsterapeuterter samt
ställetlegitimationen itill yrketerhållaföreslås ensamrätt genomer

sjukhusfysikernagällerexamensbeviset. Vadi dagför genomsom
högskoleför-iutbildningenockså regleringkommitténförordar en av

föreslårsjukhusfysiker. Därutöveroch yrkesexamenordningen somen
särskilderhållerröntgensjuksköterskor6i avsnittkommittén att en

legitimation.
de yrkeskate-huvuddelenföreslagitavsnitt 9Kommittén har i att av

erhållerocksålegitimationbestämmelsernaomfattasgorier omavsom
föreslagitkommittén vidareavsnitt 9 haryrkestitel. Iför sinskydd en

för vissa yrkes-yrkestitlarskyddaderegleringkompletterande omny
legitimationsbestämmelserna. Fyraomfattasinte avgrupper som

regleringenföreslagnaaktuella för denbliryrkeskategorier omnya
dietisteranalytiker,biomedicinskaAudionomer,yrkestitel:skyddad

ortopedingenjörer.och
detkommitténfotvårdenmedicinskadendet gäller attNär anser

bestämmelserexempelvisreglera dennafinnas skälkan att omgenom
dessanstå tillöverväganden börsådanayrkestitel,skyddad attmen

reglerats.ochområdet byggtsutbildningen inom ut
idiskuterarkommittényrkeskategorierövrigaBeträffande som

behörighetsreglering.förslag tillinte någralämnasavsnittet ny

Inledning10.1

omfattasi dagde yrkenKommittén kan konstatera att avsom
flertaletuppfyllerhuvudsakligenlegitimationbestämmelserna avom

bedömningsgrunderna,kriterierna ellerangivnaförra avsnittetde i
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antingen så tillvida de omfattas dem eller de väl uppfylleratt deattav
krav dessa Vad gäller de legitimerade yrkes-som senastanger.

dvs. vissa i utlandet utbildade kiropraktorergrupperna, samt naprapa-
diskuterar kommittén deras verksamhet särskilt iter, avsnitt 11.

Ett antal yrkesgrupper har till kommittén uttrycktstort önskemål om
bli legitimerade. Kommittén har utifrån de principiellaatt ståndpunkter

redovisat i föregående avsnitt behovetövervägt utvidg-som av en
ning legitimerade yrkesutövare inom hälso- och sjukvår-av gruppen
den. Kommittén har därvid kommit till slutsatsen det endast äratt
några enstaka yrkesgrupper det aktuelltär övervägaattsom nu en
reglering för legitimation. Vi har därutöver konstaterat förgenom att
några yrkesgrupper räcker det med vissa andra åtgärder för att en
tillfredsställande samhällelig kontroll skall kunna upprätthållas. De
krav bör ställas legitimerade yrkesgrupper har redovisats isom
föregående kapitel.

avsnittI 10.2 redovisar kommittén vilka yrkesgrupper börnya som
komma i fråga för legitimation. Vilka yrkesgrupper bör omfattassom

de föreslagna bestämmelserna skyddad yrkestitel redovisasav om
under avsnitt 10.3. I avsnitt 10.4 kommittén ytterligaretar ettupp
antal yrkesgrupper, dock lämna förslag till regleringutan att ny
beträffande dessa.

10.2 Förslag legitimationom

10.2. l Arbetsterapeuter

Vad gäller arbetsterapeuterna de yrkesgrupputgör redan viden som
tillkomsten nuvarande behörighetslagstiftning föremål förav var
särskild uppmärksamhet. års1981 behörighetskommitté ansåg derasatt
verksamhet låg sjukgymnasternasnära och de i rättsligt avseendeatt
såvitt möjligt borde behandlas lika. Med hänsyn till arbetsterapeu-att

vid tidenden endast i ringa utsträckning verksammaterna friavar som
yrkesutövare undantogs de från legitimation. dagI förhållandenaär
annorlunda. Arbetsterapeuter i dag i inte obetydligtär antal verksam-

i privat regi. Dessutom har deras arbetsuppgifter blivit alltmerma om-
fattande och differentierade. Arbetsterapeuternas utbildning ocksåär
lång och hög kvalitet. För utförlig redovisning såvälav en mer av
arbetsuppgifter utbildning hänvisas till avsnitt 5.som

Arbetsterpaueterna har vidare förskrivningsrätt avseende tekniska
hjälpmedel. De också skyldiga föra patientjournalär omfattaratt som
datainsamling, problemformulering, mål med behandlingen, vidtagna
åtgärder och uppnådda resultat och de har författningsgrundaden
skyldighet utfärda intyg. Staten har redan i dag reglerat utbild-att
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länderövriga nordiskaIsärskild yrkesexamen.medningen en
legitimationsregler.särskildadeomfattas av

fått alltarbetsterapeuter störresjukvården harkommunaladenInom
inomarbetsterapeutsåledeskanEnligt 24 § HSLbetydelse. etten

rehabilitering fullgöra deomfattari huvudsakverksamhetsområde som
sjuksköterska. I detansvarigmedicinsks.k.åliggeruppgifter ensom

fördelegerabeslutförbl.a.ingårarbetet attattatt ansvaromsvara
patienternaför görasäkerhetenförenliga medvårduppgifter attsamtär

Maria anmälan.lexs.k.
medi-självständigtsåledesarbetsterapeuternaharSammantaget ett

sjukvårdsperso-hälso- ochocksåDeför patienterna. ärcinskt ansvar
lagtekniskaDenåliggandelagen.stycket 6förstaenligt §nal 1

till följdemellertidfåråliggandelagen§utformningen 1 attav
intehennes arbeteelleri hansarbetsterapeutbiträderpersonal ensom
deneftersom endastsjukvårdspersonalhälso- ochbetraktablir att som

behandling ellervård,vidlegitimerad yrkesutövarebiträdersom
blir detta.undersökning

kontakterarbetsterapeuternasuppfattning harkommitténsEnligt
tillsammansinnehåll det,omfattning ochsådani dagpatientermed att

patientsäkerhetentill ärmed hänsynvadmed angetts,nysssom
legitimationsreglerna.omfattasdenödvändigt att av

receptarierapotekare och10.2.2 Farmaceuter

längrede inteSkälet tilllegitimerade.varittidigareApotekare har att
apoteksverksam-tillde med hänsynlegitimationomfattas är attenav

tjänstgöruteslutandeorganisation såochuppbyggnadhetens gott som
ochinflytandeavgörandesamhället harverksamhet därinom en

receptariernamedtillsammansapotekarnaSamtidigt intarkontroll. en
deraseftersom redanjukvårdspersonalenochbland hälso-särställning s

yrke. Derasrespektiveexamensbevis ut-ensamrätt utövaattger
yrkesroll ochsinsjälvständiga ideuppfyller höga krav,bildning är

nordiskaockså denomfattasDeverksamheten hög.risknivån i är av
EU:somfattasApotekarna ävenöverenskommelsen. ett avav

verksamhetsjukvårdspersonal i sinhälso- ochspecialdirektiv. De är
åliggan-stycket 4§ förstaenligt 1med läkemedeldetaljhandelninom

ochifrån apotekaremöjlighetdagsaknar dock iStatendelagen. att ta
yrkestitelyrkesutövning derasolämpliga i sinvisat sigreceptarier som

de inteEftersomexamensbeviset.grundar sigdeneftersom
hellerskälnaturligadekanlegitimationsreglernaomfattas avav

receptarierapotekare ochfå till följdkandelegitimeras. Detta att som
sökaobehindrat kandetför yrketolämpligavisat sigvårt landi trots

omständig-angivnaEU-länder. Dei övrigasitt yrkeinomarbete nu
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heterna talar enligt kommitténs mening med styrka försammantaget
dessa yrkesgrupper bör omfattasatt legitimationsreglerna.av

Kommittén har övervägt det finns anledning särskiljaom att
apotekare och receptarier såvitt legitimation. Apotekarnasavser
högskoleutbildning femårig.är Receptariernas högskoleutbildning är
tvåårig. Samtidigt kan konstatera deras arbetsuppgifter inomattman
detaljhandeln med läkemedel i utsträckning sammanfaller.stor
Receptarierna också den klartär dominerande yrkesgruppen bland
farmaceuter. finnsDet i dag inom Apoteksbolaget AB cirka 4.900
receptarier och 900 apotekare. landetsAv cirka 850 apotekschefer är
drygt 500 receptarier. Med hänsyn härtill och till receptariernas
självständiga yrkesroll och risknivån i verksamheten finns det därför
inte någon anledning särskilja apotekare ochatt receptarier vid en
bedömning de skall omfattas legitimationsreglerna.av om av

Som kommittén tidigare erhåller apotekare ochangett receptarier
till sina respektiveensamrätt yrken examensbeviset medangenom

barmnorskor, läkare och tandläkare erhåller sådan ensamrätten genom
legitimationen. Vid legitimering apotekare och receptarieren terav
det sig naturligt låta legitimationen i stället för yrkesexamenatt vara

förutsättning för ensamrätten yrket. Dettautöva skydd bören att
kombineras med skydd för yrkestitlarna och yrkesbeteckningarna,ett
vilket saknas i dag.

Sammantaget kommittén således det finns mycketattanser numera
starka skäl talar för apotekares och receptariers yrkesverksam-attsom
het bör regleras vad förutöver närvarande sker. Med hänsyn tillsom
främst patientsäkerheten bör sådan reglering ske deen attgenom
erhåller legitimation och de i stället för tillatt yrketensamrättatt

erhåller detta legitimationengenom sättexamen genom samma som
för närvarande gäller för läkare, tandläkare och barmnorskor.

10.2.3 Sjukhusfysiker

Inledning

Sjukhusfysikerna yrkesgruppär verksamhet delvis regleras påen vars
annorlunda de yrkeskategoriersätt änett kommittén behandlat i det

föregående. Kommittén har därför funnit anledning redovisaatt
yrkeskategorin sjukhusfysiker något ingående.mera

detl följande lämnas beskrivning sjukhusfysikernas utbildningen av
deras verksamhet och regleringen densamma.samt internatio-Enav

nell utblick finns med beskrivning bl.a. EU- direktiveten av om
strålskydd och förslag till direktiv strålskydd.ett nytt om

Statens Strålskyddsinstitut, SSI, har gjort utvärderingen av
strålskyddskompetensen inom svensk sjukvård. I utredningen, isom
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relevanta delar sammanfattas nedan, konstateras vissa brister i
strålskyddskompetensen. I utredningen diskuteras också röntgensjuk-
sköterskornas utbildning och läkarnas bristande kunskaper i
strålskydd. SSI har lämnat förslag till ätgärdande bristerna.av
Utredningen har regeringen överlämnats till vår kommitté.av

förevarandeI avsnitt redogörs kortfattat för sjukhusfysikernas fram-
ställningar till kommittén. Sist i avsnittet återfinns kommitténs
ställningstagande beträffande sjukhusfysikerna.

Utbildning, reglering och tillsyn

Sjukhusfysiker har dels grundläggande utbildning i bl.a. fysik ochen
matematik från universitet eller teknisk högskola minst två år eller 80
poäng, dels minst 80 i radiofysik. Inompoäng radiofysik ellerämnet
medicinsk radiofysik studeras radioaktiva röntgenstrålningämnen,
och joniserande strålning icke joniserande strålning såsomsamtannan
mikrovågor och laser. Vidare studeras strålningens fysikaliska och
biologiska egenskaper, dess detektering och strålskydd till-samt
lämpningarna inom sjukvården. Utbildningen, anordnas vid fyrasom
universitet, inte särskilt regleradär yrkesexamen i högskoleför-som
ordningen. Forskarutbildning vanlig hos yrkesverksammaär sjukhus-
fysiker och forskarutbildning bedrivs vid olika universitet. Praktiksex
erhåller sjukhusfysiker i form vikariat eller upprätthållandeav genom

tjänster sjukhusfysiker. I avtalet med Landstingsförbundetav som
finns nivåer tjänster, cheffysiker, sjukhusfysiker1:etre ochav
Sjukhusfysiker.

Användningen joniserande strålning reglerades i lag för förstaav
gången år 1941. Dåvarande medicinalstyrelsen utfärdade år 1958
kompetenskrav för Sjukhusfysiker och uttalade sjukhusfysikernaatt
borde beredas självständig ställning, arbeta på ocheget sorteraansvar
direkt under styresmannen.

Strålskyddsverksamhet regleras i strålskyddslagennumera
1988:220. Lagen omfattar både joniserande och icke-joniserande
strålning. lagen finnsI bl.a. bestämmelser skyldighet för denom som
bedriver verksamhet med strålning vidta åtgärder och försiktig-att
hetsmått för hindra eller motverka skador, kontrollera ochatt att
upprätthålla strålskydd och väl underhålla tekniska anordningar 6 §.
Den bedriver verksamhet med strålning skall för densom attsvara

sysselsatt i verksamhetenär har god kännedom de förhållan-som om
den, villkor och föreskrifter under vilka verksamheten bedrivs §.7
Särskilt tillstånd krävs för hantering radioaktiva ochämnenav
användande joniserande strålning 20 §. Frågor tillstånd prövasav om
enligt strålskyddsförordningen 1988:293 SSI. SSI, be-av som
myndigats meddela vissa föreskrifter enligt strålskyddslagen,att utövar
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villkorföreskrifter ellerefterlevnaden lagen ochtillsynen över avav
stöd lagen.medmeddelatshar avsom

joniserandemedverksamhetnågon till följdMisstankar att avom
eller tillbudmissödenstrålningenskadatskan hastrålning samtgenom

anmälasskallstrålskyddssynpunktfrånbetydelsehakan genastsom
strålskydds-strålskyddsverksamheten 5 §bedriverdentill SSI somav

få anmälningarfrån detuppgift SSIEnligt ärförordningen. ytterst
görs.som

ochstrålskyddsorganisationföreskriftermeddelatharSSI om
joniserandemedverksamhetmedicinskstrålskyddskommitté im.m.
bestämmel-innehåller bl.a.Föreskrifterna1994:6.SSI FSstrålning

Varjestrålskyddsorganisation.ochkvalitetssäkringsprogramomser
strålskyddsorganisationskalltillståndshavare upprätta somen

skallorganisationsplanAktuellorganisationsplan.idokumenteras en
för deföreskrifternaenligtTillståndshavaren atttill SSI.sändas svarar

harorganisationsplanenuppgifter enligttilldelassompersoner
tilldelasuppgifterför sinastrålskyddskompetenstillräcklig samt

befogenheter.ocherforderliga resurser
avseendestrålningmedverksamhetförtillståndsvillkorSSI:sI

strålskyddsor-bestämmelserfinnsröntgendiagnostikmedicinsk attom
harnågonsjukhusfysiker ellertillgång tillskall haganisationen som

röntgenutrustning fårföreskrivsVidarekompetens.likvärdig att
hand-riktigamed dessförtrogendenendast äranvändas somav

erforderligförRutinerstrâlriskerna.medvetenhavande och är omsom
dokumenterade. Avskriftligtskall finnaspersonalutbildning av

personalka-olikadeutbildningsmomentframgå vilkaskalldokumentet
arbete.visstfå utföraförgått igenomhamåstetegorierna ettatt

säkerhetsrutiner ochbekräftakvitteringskallPersonalen attgenom
tillståndsbundnagenomgåtts. Dennautbildningsmomentandra

det intyg"körkortsutbildning" ochkommit kallasutbildning har att
"körkort".utbildninggenomgångenefterutfärdassom

bedriva nuklear-tillståndförvillkorenmeddeladeSSI attI de av
strålskyddsorga-inomdetföreskrivs bl.a.verksamhetmedicinsk att
befogenhetermedsjukhusfysikertillgång tillfinnas attskallnisationen

omfattningochverksamhetensstrålskyddsâtgärder artvidta de som
kräver.

föreskrivsstrålbehandlingmedicinsktillståndsvillkor förI SSI:s
ledningunderendastfårpatienterbehandlingbl.a. avatt gesav

skallTillståndshavarensjukhusfysiker.ochradioterapeutererfarna
strålbehandlingsavdel-påkvalitetssäkringsprogramgenomföra ett

ningen.
vidprestandaspecifikationerrådmeddelat allmännaSSI har om

1995:1.FSröntgendiagnostik SSIförutrustningupphandling av
frånkravför vilkaunderlaganvändasavseddaRåden är att som
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strålskyddssynpunkt rimliga och vad därmed börär ingå isom ettsom
Köpekontrakt i samband med inköp utrustning för röntgendiagnos-av
tik. Råden kan också till hjälp strålskyddskommittéernasi arbetevara
med utrustning och kvalitetssäkring enligt SSI:s föreskrifterny om
strålskyddsorganisation.

inspekterarSSI kontinuerligt strålskyddet. Tidigare genomfördes
årliga inspektioner vid varje sjukhus. Vid inspektionerna fann SSI
mycket bristfälligt. Med den utökade verksamheten vidsom var
sjukhusen har intedet varit möjligt bibehålla så omfattandeatt en
tillsynsverksamhet. Kvalitetssäkringsprogrammen och de interna
strålskyddsorganisationerna har till fåttdel SSI:s till-ersättastor
synsverksamhet. Numera inspekterar SSI varje landsting femte år.vart
Vid sådan inspektion besöks Centralsjukhuset och ytterligareen ett
sjukhus. Inspektionerna innebär arbetsmetoder och yrkesutövarnasatt
kompetens granskas. Vartannat år anordnar SSI konferens fören
informationsutbyte med samtliga sjukhusfysiker.

Sjukhusfysiker betrakta hälso- och sjukvårdspersonalär iatt som
den omfattning i första§ stycket1 2 eller 3 åliggandelagensom anges
och står i falldessa under Socialstyrelsens tillsyn. Tillsynsansvaret
delas således SSI och Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har utfärdatav
allmänna råd kompetenskrav för tjänstgöring Sjukhusfysikerom som
SOSFS 1989:48. allmännaDe råden innehåller beskrivningen av
sjukhusfysikernas verksamhet och arbetsuppgifter. Redogörelsen nedan

huvudsakligen hämtad från deär allmänna råden. Beträffande
Kompetenskrav vid anställning sjukhusfysiker i de allmännaav anges
råden huvudmannen bör kräva vederbörande har fullgodatt att en
kompetens sjukhusfysiker bestående dels akademisksom av examen
med fullgjord grundutbildning i radiofysik vid radiofysisk institution,
dels praktisk erfarenhet. En sjukhusfysiker bör enligt de allmänna
råden under de första åren sin kliniska tjänstgöring arbeta underav en
erfaren sjukhusfysikers ledning. Vidare cheffysiker och andraattanges
Sjukhusfysiker med ledningsansvar bör ha dokumenterad flerårig
erfarenhet kliniskt sjukhusfysikerarbete.av

Sjukhusfysiker verksamma i den allmänna hälso-är ochsom
sjukvården skyldiga föra patientjournalär se 9 § 3 patientjournal-att
lagen.

1981 års behörighetskommitté ansåg sjukhusfysikernas arbetsupp-att
gifter från säkerhetssynpunkt måste likartade med deanses vara
uppgifter utförs läkare. Kommittén ansåg den bakgrundenmotsom av

det nödvändigt föreskrifter reglera kompetenskravenatt attvar genom
för tjänster sjukhusfysiker SOU 1983:33 213.som s.
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Sjuklzusflsikernas verksamhet

terapi vid strålbehandling,i diagnostik ochSjukhusfysiker medverkar
och terapi med radioaktivanuklearmedicinsk diagnostikinom

i analys ochröntgendiagnostisk verksamhetläkemedel och samt annan
området icke joniserandejoniserande strålning. Inomdiagnostik med

vid användningsjukhusfysikernas kompetensstrålning utnyttjas av
mikrovågs- laserstrålning.ultraljud, ochmagnetkamera,t.ex.

verksamhetsområde, för deninom sittSjukhusfysikerna ansvarar,
för patienter och personal.teknologiska säkerhetenmetodologiska och

avdelningarorganiserade i självständigaSjukhusfysikerna i regelär
specialitet.således inte underordnadeoch är annan

fysikaliskt-arbetsuppgifter både kliniskt ochSjukhusfysikernas är
arbetet hur deninriktade. första hand inriktastekniskt I mot avancera-

undersökningen elleranvändas för optimerautrustningen skallde att
verksamhets-samtligaden enskilde patienten. Inombehandlingen av

ofta i kombination medavancerad utrustning,områden används
metoder ochSjukhusfysiker för ärdatorer. apparaturattansvarar

regelbundnasäkra bl.a.ändamålsenliga, tillförlitliga och genom
internationellanationella ochliksom förkvalitetskontroller, att

följs.och rekommendationerbestämmelser
sjukhusfysiker medstrålbehandlingsverksamheten samarbetarInom

uppläggning ochbehandlingensterapimetod och vidvid valläkare av
utför patientdosbe-för ochSjukhusfysikerngenomförande. ansvarar

uppgifter ingårjukhusfysikernaspatientdosmätningar. Iräkningar och s
strålskydds-iberörd personal på sjukhusenutbildaockså att annan

frågor.
vid be-Sjukhusfysiker i kontrollennuklearmedicinen deltarInom

utför denför ochradioaktiva läkemedel ochredning ansvararav
Sjukhus-strålningsfysikaliska kontrollen.kvantitativakvalitativa och

mätresultat och bilderde fysikaliskaförfysiker att somansvarar
fram och deltarläkemedeldiagnostik med radioaktivaförbehövs tas

undersökningarfrånutvärdering resultatbearbetning ochi avav
enskilda patienter.

sjukhusfysiker medröntgendiagnostikverksamhelen arbetarInom att
såfysikalisk synpunktundersökningsmetoderna atturanpassa

beräkningarSjukhusfysiker utföroptimalt.röntgenstrålningen utnyttjas
patientstråldoser.och mätningar av

såsom kärn-strålning,icke-joniserandetillämpningar medInom
mikrovågsstrålning medverkarresonansteknik, laser,magnetisk etc.

undersökningar.patientbehandlingar ochisjukhusfysiker
för samtligakrävsstrålskyddsverksamhet,denInom ovansom

verksamhet medförsjukhusfysikernämnda områden, attansvarar
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optimalt strålskyddstrålning planeras och anordnas sättett som ger
för patienter, personal och miljö.

Sjukhusfysikernas sakkunskap också i anspråk för den kontinuer-tas
beredskapen inom länsstyrelser, landsting och kommunerliga mot

mätuppgifterstrålningsolyckor, liksom vid speciella miljömedicinska
utvärderingar.och

finnsstrålbehandling arbetar med höga dosnivåer och detVid man
omfattande kontrollsystem för säkerheten.därför garanteraett att

därför snabbt och kan många gångerFelbehandlingar upptäcks i regel
röntgendiagnostikenvid följande behandlingar. Inomkorrigeras

dröja 10 årstråldoser. kan det ofta 15arbetar med lägre Härman -
röntgendiagnostikenvisar sig. Samtidigtinnan skador är ett om-

röntgenundersök-verksamhetsområde. Omkring miljonerfattande sex
tandröntgenundersökningar oräknade.varje år,ningar utförs i landet

undersökningar uppgår tillnuklearmedicinskaårliga antaletDet
omkring 120.000.

sjukhusfysikerfinns omkring 160 tjänsterFör närvarande som
tillgång till sjukhus-på sjukhus. Alla landsting har idagfördelade 31

organiseradesamtliga sjukhusfysikerfysikalisk expertis. I ärstort sett
verksamma inomSjukhusfysikerförbundet och allai Svenska nästan är

sjukhus-och sjukvården. förekommeroffentliga hälso- Detden att
röntgenverksamhetkonsulter säljer tjänster tillfysiker somsom

tillstånd föromkring 40regi. närvarande finnsbedrivs i privat För
sjukhusfysikerkon-30-talröntgenverksamhet. dessa harprivat Av ett

sult.
inte utanför denförekommer i SverigeStrålningsbehandling

ovanlig i andra länder.sjukvården, inteoffentliga hälso- och ärmen
exempelvis i Tyskland ochstrålningsbehandling förekommerPrivat

USA.
sjukhusfysiker till HSAN.anmäldes ingenUnder 1993 1994-

anmälan.Under 1995 inkom en

internationellt perspektivEtt

Danmarkyrkesbeteckning. Isjukhusfysiker skyddadFinlandI är en
sjukhus-vejledning angåendeSundhedsstyrelsensallmänna rådfinns

fysiker.
Rådetsstrålskydd för patienterdirektiv angåendefinnsInom EU ett

förstrålskyddsâtgärdergrundläggandefastställandedirektiv avom
eller behandling,medicinsk undersökninggenomgårpersoner som

skallmedlemsstaternadirektivet föreskrivs84/466/Eurat0m. I att
vidta allaandra direktivtillämpningen vissadet påverkarutan att av

ochmedicinsk undersökningsäkerställa alllämpliga åtgärder för attatt
används utförs underjoniserande strålningbehandling vari ansvar av
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läkare eller tandläkare eller sjukvårdspersonal behörigärannan som
utföra sådan undersökning eller behandling enligt nationellatt

lagstiftning och under sin utbildning fått behörighet inomsom
strålskydd och genomgått lämplig utbildning för de tekniker som
används inom medicinsk och odontologisk röntgendiagnostik,
strålbehandling eller nuklearmedicin art. 2.1. En kvalificerad expert
"qualified expert" inom radiofysikområdet skall finnas tillgänglig för

anläggningar för strålbehandlingstörre och nuklearmedicin art. 5.
Diskussioner pågår ovanstående direktiv medersättaatt ett nyttom

direktiv. Kommissionen presenterade i november 1995 förslag tillett
direktiv, Draft Proposal for Council Directive healthnytt a on

protection of individuals against the dangers of ionizing radiation in
relation medical replacing Directive 84/466/Euratom,to exposures,
COM95 560 final. Direktivförslaget innehåller bestämmelser om
tillgång till sjukhusfysiker medical physicist inom olika verksamheter

innefattar medicinsk strålning 5.5.. Vidareart. föreskrivssom att
medlemsstaterna skall tillse att yrkesverksamma har adekvat teoretisk
och praktisk utbildning avpassad för den teknik används vidsom
medicinsk eller odontologisk röntgendiagnostik inom nuklearme-samt
dicin och radioterapi. Yrkesutövare skall också ha adekvata kunskaper
inom strålskyddsområdet art. 7.1 Medlemsstaterna skall säkerställa

.
villkoren för kontinuerlig utbildning och praktik art 7.2. dettaFör
ändamål skall medlemsstaterna tillse det finns ändamålsenligaatt
läroplaner. Medlemsstaterna skall erkänna diplom, intyg och formella
kvalifikationer står i överensstämmelse med existerande direktivsom

7.3. Enligt förslagetart. skall direktivet genomfört den 1vara
januari 1999.

europeiskaDen organisationen European Federation of Organisa-
tions for Medical Physics EFOMP har utarbetat riktlinjer för nationel-

registreringssystem för sjukhusfysiker Recommended guidelines on
National Registration Schemes for Medical Physicists, EFOMP Policy

No. 6. riktlinjernaI vilka krav börstatement anges som vara
föruppfyllda nationellt registreringssystem skall godkännasatt ett av

organisationen. Avsikten med registreringssystemen bl.a. främjaär att
enhetliga krav beträffande utbildning, kompetens och lämplighet för
yrket.

SSI utredning:s

SSI har på regeringens uppdrag företagit utredning angåendeen
strâlskyddskompetensen i den svenska sjukvården. Utredningen, som
genomförts i samråd med Socialstyrelsen, överlämnades till Miljöde-

den 31 1995 509/ad2642/94 Utredning strål-partementet mars om
skyddskompetens i svensk sjukvård, 1995-03-31. I utredningen
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ochstrålskyddskompetensenvissa brister idet finnsSSIkonstaterar att
olika åtgärdsför-utredningen lämnasutbildningsplaner. Ibefintligai

slag.
joniserandeverksamheter medsig påkoncentreratUtredningen har

patientermedför mångasjukvårdsvenskstrålning i storatt gessom
dvs.individdoser,fårenstaka patienterellerkollektivdos stora

strålbehandling. Enligtnuklearmedicin ochröntgendiagnostik,
ochinomdosbesparingarnade göras röntgenkanutredningen största

förlorad. detta krävsgår Förstrålanvändningendetta att nyttanutan av
vissa brister.Härvidlag konstaterasmedvetenhet.ochkunskap

yrkesgrupp förviktigsjukhusfysikernaanförUtredningen äratt en
det gällerproblemsjukvården. Ettinom närstrålskyddsfrågorna

praktikplatser föravsaknadenutbildningsjukhusfysikernas är nyaav
sjukhusfysiker iformellt kompetentaförsörjningenfysiker. För av

idet EU-konstaterarUtredningenpraktikplatser.behövsSverige att
formaliseradkrävspatientstrålskydd ovansedirektivet enom

denVidaresjukhusfysiker.för nämnsexpert"-kompetens"qualified att
utformapåarbetelagtfysikerorganisationeneuropeiska attstortner
omfattarlegitimationellerförgrundläggande krav somen examen

Dis-handledd praktik.strukturerad,utbildning ochteoretiskbåde
sjukhusfysikerförbundetdet svenskapågår inomdettakussioner om

radiofysiskaPå deradiofysikföreningen.vetenskapligaoch den
skulle omfattaänstgöringenpraktiktjmedinstitutionerna räknar attman

avsevärdbedömasenligt SSIkan göraPraktikanternatvå år.tillett
realistiskt antaldet andra året. Ettsärskilt undertiden,undernytta

inklusiveKostnaden för lönstycken.105bedömspraktikplatser vara -
och år.praktikant250.000 krSSI tillberäknararbetsgivaravgifter per

medockså EU:sSverige,SSIpraktikplatserdessaMed attmenar
Sjukhusfysikernasjukhusfysiker.formellt kompetentaskulle fåsynsätt,

sjukdomsfall ochpensioneringar,kår varförliten semestrarutgör en
sjukhusfysikeravdelningar.försvårighetertillställa även storauppges

teknikfysik ochMedicinskfrånföreträdaresamarbete mediSSI har
avseendetill kursplanförslagsjukhuset utarbetatSahlgrenskavid ett

handhavandeutrustningensochstrålskyddutbildning itillståndsbunden
95-12.röntgenverksamheter SSI-rapportpersonal iför

utbildningenutredningenföreslås isjukhusfysikergällerdet attNär
utbildningteoretisksåvälskall omfattaoch denformaliseras att som

vårframställningsärskildföreslår iSSIpraktiktjänstgöring. atten
fråganbeaktasärskilti uppdragregeringenkommitté att omgesav

sjukhusfysiker.legitimation av
berördaförmålbeskrivningarnaföreslåsläkarnagällerdetNär att

strålskyddsut-såformulerasspecialiseringstjänstgöringar attläkares
obligatorisk,anför bl.a.Utredningenobligatorisk.bildning attgörs en
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systematisk strålskyddsutbildning för radiologspecialister synes vara
väl förenlig med EU:s direktiv patientstrâlskydd.om

Röntgensjuksköterskornas utbildning behandlas också i SSI:s
utredning. Utredningen har funnit hotet kommande svårigheteratt om

bemanna röntgenklinikerna med yrkesutbildadatt personal ut attser
bli verklighet. De vidareutbildningar för legitimerade sjuksköterskor

erbjudits har lockat så få sökande de inte anordnats. Försom att att
bibehålla sjuksköterskornas strålskyddskompetens på kliniker med
radiologisk verksamhet föreslår utredningen extraordinära rekryte-att
ringsâtgärder till vidareutbildning legitimerade sjuksköterskorav

sjukvårdshuvudmännen.övervägs Utredningen föreslår vårav att
kommitté särskilt uppmärksammar problemen med utbildningen av
röntgensjuksköterskor. SSI hemställer i särskild framställningen att
regeringen till vår kommitté särskilt framför uppdraget böratt
fullgöras skyndsamt under beaktande behovet internationellav av
samordning.

Regeringen har beslutat SSI:s framställning såvittatt läkarnasavser
målbeskrivningar, problemen med röntgensjuksköterskornas strål-
skyddskompetens och frågan legitimation sjukhusfysiker skallom av
överlämnas till vår kommitté,1996-03-07, M95/1552/5.

Framställningar till kommittén

Kommittén har vid sina hearingar sammanträffat meden av represen-
för sjukhusfysikerna. Representanter förtanter kommittén har haft

möjlighet vid Universitetssjukhuset MAS iatt Malmö studera
sjukhusfysikernas verksamhetsmiljö. Vidare har förrepresentanter
kommittén besökt Statens Strålskyddsinstitut.

Sjukhusfysikerna har bl.a. framhållit följande: Sjukhusfysikerna
arbetar självständigt med mycket kvalificerade uppgifter i nära
samarbete med läkare och övrig sjukhuspersonal och patienter. De har

direkt inflytande på patientens säkerhetett och på kvalitén inom
diagnostik och terapi inom strålningsområdet. Sjukhusfysik som
specialitet tillhör organisatoriskt den patientbundna medicinska
servicen. Med hänsyn till ovanstående har föreslagits legitimationtaget

sjukhusfysiker med särskilt skydd för yrkestiteln sjukhusfysiker.av

Kommitténs ställningstaganden

Sjukhusfysikerna verksamma inomär områden berör ett stortsom
antal patienter. De har kvalificerade arbetsuppgifter och deras
ställningstaganden kan imånga fall avgörande betydelse förvara av
hur behandling skall lyckas. Misstag kan få mycket allvarligaen
konsekvenser. Det finns därför anledning ställa höga krav påatt
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sjukhusfysikernas utbildning. SSI har i sin utredning pekat på behovet
formaliserad utbildning för sjukhusfysikerna. I dag finnsav en

Socialstyrelsens allmänna råd Kompetenskrav för tjänstgöringom som
sjukhusfysiker. formuleradeDessa dock relativt allmänt och deär är
inte tvingande. föreskriver i sina olika tillståndsvillkorSSI det skallatt

tillgångfinnas till sjukhusfysiker. Enligt SSI:s föreskrifter om
strålskyddsorganisation och stålskyddskommitté det tillståndsha-är

för de tilldelas uppgifter enligtattvaren som ansvarar personer som
tillräcklig strälskyddskompetens förorganisationsplanen har sina

strålskyddsdirektiv tillgång till kvalificeradeuppgifter. EU:s talar om
radiofysikområdet. direktivförslaget föreskriverinom Detexperter nya

villkoren för kontinuerligmedlemsstaterna skall säkerställaatt
praktik till det finns ändamålsenligautbildning och samt attse

förutsätta Bådeläroplaner. torde utbildningen regleras.Detta att
utbildningföreskrifter och villkor skulle med formaliserad ges enen

föreskriftertyngd. Tveksamheter huruvida eller villkorstörre om som
formella kompetensen hos sjukhusfysiker uppfyllda skulleberör den är

princip undanröjas. Enligt kommitténs mening skulle regleringi en av
också viktigt för upprätthålla högutbildningen medelett attvara en

förordar därförinom denna yrkeskategori. Kommitténkompetens en
sjukhusfysikerutbildningen. Utbildningen bör regleras ireglering av

examensbilagan till högskoleförordningen och leda till yrkesexamenen
sjukhusfysiker.som

har framfört sjukhusfysikernas utbildning bör innefatta bådeSSI att
Kommittén konstaterar det uppenbarligen finnsteori och praktik. att

behov praktisk utbildning för sjukhusfysiker. Sådan praktik börett av
för utbildningen. viktigt dekunna anordnas inom Det är attramen

verka sjukhusfysiker lämpliga förkommer ärattpersoner som som
därföryrket. Kommittén vill betona, vilket också diskuteras i annat

sammanhang, första lämplighetsprövning bör så tidigtgörasatt somen
möjligt. Helst innan utbildningen påbörjas i tidigt skedeeller ett av
denna.

formaliserad utbildning kombineras med kravEn skulle kunna
för tjänst jukhusfysiker.jukhusfysikerexamen upprätthållande som ss av

Behörighetskrav kan också knytas till viss strålningsverksamhet, som
tillståndsvillkor. varkeni dag sker i SSI:s Det kan anmärkas att

strålskyddslagen eller någon åtskillnad mellanSSI:s föreskrifter gör
offentliga bedrivsverksamhet inom den vården och verksamhet som

några förslag i dennai enskild regi. Kommittén lärrmar emellertid inte
del.

sjukhusfysikernas kommittén anfört iutbildning bör således, som
utbildningenavsnitt 6.4.2, regleras. Frågan regleringär avom en

Enligt kommitténsskapar tillräckliga garantier för patientsäkerheten.
finns sjukhusfysikerna böruppfattning det mycket talar för attsom
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omfattas legitimationsbestämmelserna. Sjukhusfysikern tillär storaav
delar självständig i sin yrkesroll. Sjukhusfysikerns beräkningar och
arbetsmetoder avgörande betydelse för patientsäkerheten.är av
Misstag kan få ödesdigra konsekvenser för patienternas hälsa. En
särskild svårighet ligger i misstag inom röntgendiagnostiken kanatt
visa sig först efter 10 15 år. sjukhusfysikerEn olämplig förärsom-
yrket bör därför kunna delegitimeras och hindras från fortsätta sinatt
verksamhet. möjlighetDenna sig särskilt viktig med tanke detter
utökade antalet privata röntgenverksamheter. Sjukhusfysikerna har en
kvalificerad utbildning enligt kommitténs förslag bör regleras.som
Yrkesgruppen uppfyller därmed flertal de viktigaste kriterierett av

kommittén bör uppfyllda för legitimation skallattsom anser vara
kunna komma i fråga. Bestämmelser legitimation skulle också ståom
i förslagsamklang med det till strålskyddsdirektiv diskuterasnytt som
inom EU.

Kommittén föreslår därför sjukhusfysikerna får möjlighetatt att er-
hålla legitimation. Som krav för legitimation bör uppställas den ovan
föreslagna sjukhusfysikerexamen.

SSI har byggt bygger på egen-kontroll. Efter-ett systemupp som
fördet närvarande inte rimligt tänka sig utökadeär attsom resurser

för tillsyn det viktigt denna fortsätteregen-kontroll ochär att
eventuellt byggs Det också viktigt med fungerande samarbeteärut. ett
mellan Socialstyrelsen och SSI i dessa frågor.

Beträffande röntgensjuksköterskorna kan tilläggas kommittén iatt
avsnitt lämnar förslag6.5.8 treårig direktutbildning lederom en som
till legitimation röntgensjuksköterska.som

Kommittén lämnar inte något förslag beträffande läkarnas specialist-
utbildning, utgår från Socialstyrelsen vid målbe-översynenattmen av
skrivningarna för berörda läkares specialiseringstjänstgöringar beaktar
SSI:s synpunkter strålskyddsutbildning.om

10.3 Förslag skyddad yrkestitelom

l0.3.1 Audionomer

kommitténAudionomernas utbildning har behandlat i avsnitt 6.3.2,
6.4.1 och 6.4.2. Kommittén har därvid föreslagit audionomut-att
bildningen skall regleras införandet yrkesexamen igenom av en ny
högskoleförordningen.

Kommittén har vid hearing sammanträffat med förrepresentanteren
audionomerna från Svenska Audionomföreningen och Sveriges
Kommunaltjänstemannaförbund. framfört önskemålAudionomerna har

legitimation.om
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relativt självständiga i sin yrkesutövning och detAudionomerna är
diskussionerna utbildningen,kommittén anfört vidkrävs, attomsom

medverka ihög kompetens de skall kunnaaudionomerna har enen om
hörselproblem och hörselskador. Kompetenseneffektiv behandling av

reglering audionom-också betydelse för patientsäkerheten. Enhar av
utnyttja möjligheternaskulle underlätta för audionomeryrket attatt

därför audionom-i andra EU-länder. Kommitténtjänstgöra attanser
föreslagna bestämmelserna skyddadregleras deyrket bör omgenom

sjukvården få kalla sigfå inom hälso- ochyrkestitel. För rättatt att
audionomexamen avlagts.den föreslagnaaudionom bör krävas att

Biomedicinska analytiker10.3.2

laboratorieassistenternaanalytikernabiomedicinska ärDe en
väsentlig betydelseverksamhet harförhållandevis yrkeskårstor vars

sin yrkesroll. Derassjälvständiga ipatientsäkerheten. Deför är ut-
högskoleutbildning och högtreårigbildning lång i dagär aven

de årenarbetsmarknaden har underkvalitet. privataDen senaste
propositionenutsträckning för dem. Enligtallti störreöppnats om

omfattas privataoch sjukvårdentillsyn hälso-förstärkt ävenöver
1995/96: 176, bet.särskild verksarnhetstillsynlaboratorier se prop.av

den lagstiftningen1995/962281. Genoml995/96:SoU18, Rskr. nya
under samhälleligprivat laboratorieverksamhetsåledeskommer även

anställdabiomedicinska analytikermedför dekontroll. ärDet att som
samhällskon-underlaboratorier i fall indirekt kommervid privata vart

troll.
olika analyssvar skerenskilda läkares inhämtandeochSjukhusens av

laboratorier.anlitande friståendeutsträckningi dag i viss genom av
angivna omständigheternauppfattning talar deEnligt kommitténs nu

biomedicinska analytikernas verksamhetdei och för sig för att numera
de bör bedömasbetydelse för patientsäkerhetenhar sådan att somen

särskild kontroll dem böroch sjukvårdspersonal ochhälso- att aven
anställningoffentligVidfrämst för de privat verksamma.ske, ärsom

sjukvårdspersonal.hälso- ochredan i dagräknas de som
kommittén tidigare påpekat,legitimation emellertid,En är en-som

för uppnå högstyrmedelsamhällets instrument ellerdast attett enav
likaske isamhällets kontroll kanpatientsäkerhet. Om settett stort
kanföredra. Maningripande bör deteffektivt mindre sätt attvaramen

analytikerbiomedicinskaverksammabortse från privatheller inte att
laboratorieverksamhet ochi någon formvanligtvis arbetar störreav

givetvis bedömningenpåverkarundantagsfalli Dettaendast ensamma.
Genom deneffektivast.tillsyn demvilken form över är nyasomavav

laboratorie-enskildlagstiftningen faller, ävennämnts,som nyss
Även lagenstillsyn. före densamhälletsverksamhet under nya
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tillkomst emellertid biomedicinska analytiker hälso-attvar anse som
och sjukvårdspersonal och ställda under Socialstyrelsens tillsyn deom
arbetade i offentlig verksamhet eller i enskild verksamhet leddessom

legitimerad yrkesutövare. Så fortfarande fallet. Vad gäller deårav en
biomedicinska analytikerna kan därför reducera problemet medman

offentligaden tillsynen till de situationer där det saknas fören
verksamheten ansvarig legitimerad yrkesutövare. Att yrkesgruppen i

sådan situation inte hälso- och sjukvårdspersonalär kan fogmeden
betraktas brist, särskilt den verksamhet de arbetar inomsom en som

står under Socialstyrelsens tillsyn. Kommittén deattnumera anser
biomedicinska analytikerna bör omfattas de föreslagna bestämmel-av

skyddad yrkestitel. Därmed kommer privat verksammaävenserna om
biomedicinska analytiker betraktas hälso- och sjukvårdsperso-att som
nal och ställas under tillsyn de använder den skyddadenärstatens
yrkestiteln. Genom yrkestiteln biomedicinsk analytiker skyddas kanatt
arbetsgivare och uppdragslämnare lättare bilda sig uppfattningen om
kompetensen hos yrkesutövare inom det laboratorievetenskapliga
verksamhetsområdet. Kommittén föreslår i avsnitt 6.4.2 utbild-att
ningen för biomedicinska analytiker regleras införandetgenom av en

yrkesexamen i examensbilagan till högskoleförordningen. För attny
ha inom hälso- och sjukvården kalla sigrätt biomedicinsk analyti-att
ker bör krävas sådan yrkesexamen avlagts.att en

Genom Socialstyrelsens möjlighet bevilja dispens tillgodosesatt
yrkesutövare med eller äldre utbildning. Särskilt underannan en
inledande övergångsperiod kan förutsättas dispensmöjligheternaatt
kommer utnyttjas generöst.att

10.3.3 Dietister

Dietister förhållandevisutgör yrkesgrupp. Derasstor ut-numer en
bildning lång haroch hög kvalitet.är De arbetar förhållandevis själv-
ständigt och verksamheten innefattar direkta patientkontakter med en
förhållandevis hög riskfaktor. Dietister arbetar i huvudsak offentligi
regi, den privata kliniskt inriktade verksamheten inte obetyd-ärmen
lig. Dietisterna omfattas EU:s första generella direktiv och derasav
yrke reglerat i flera länder, bl.a.är Damnark, Finland, Frankrike,
Storbritannien och Spanien. patientensUr synvinkel torde det vara
väsentligt dietistens kompetens kan framgå någon formatt genom av
offentlig kvalitetsstämpel. För beskrivning dietisternasnärmareen av
verksamhet hänvisas till avsnitt

Till kommittén har framställts önskemål dietister börattom
omfattas legitimationsreglerna. dock främstDet de dietisterärav som
arbetar med individinriktad kostrådgivning och behandling på ettsom

påtagligt påverkakan patientsäkerheten. dietistersätt De ärmer som
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ochredan i dag hälso-verksamhetoffentlig utgörinomverksamma
individtillsyn.Socialstyrelsensomfattassjukvårdspersonal och av

patienterna.självständigt medoftast relativtarbetarDietisterna
allvarligafall innebärai vissadietist kanhosBrister i kompetensen en

hälsa.patienternasrisker för
fyrtiotal dietisterAgrifackfrånuppgifti dag enligtfinnsDet ett
antal dietisteroffentliga vården. Ett ärutanför denanställdaärsom

vården.offentligatill dentjänstersäljer sinaochföretagareegna
tidigaremening bör sättkommitténsEnligt somsammaman,

låtaanalytiker,biomedicinskaaudionomer ochangåendeföreslagits
yrkestitel.skyddadbestämmelsernaomfattas dedietisterna omnyaav

reglerasdietistutbildningenföreslagitavsnitt 6.4.2Kommittén har i att
tillexamensbilaganiyrkesexameninförandet en nyavgenom

sjukvårdenochhälso-inomfåhögskoleförordningen. För rättatt att
avlagts.sådankrävassig dietist börkalla att examenen

verksam-i sinställs dietisternaregleringarnaföreslagnadeGenom
för arbets-underlättarBestämmelsernatillsyn.samhälletsunderhet

kompe-dietisternasuppfattningbilda sigandraochgivare att omen
saknarföryrkesverksamhetförsvåratordeoch sompersonertens
beviljamöjlighetSocialstyrelsensför yrket.utbildningerforderlig att

äldremedprövningfördockdispens utrymme personerav omger
skall haföreslagna yrkesexamen rättdenutbildning atteller änannan

dietist.titelnanvända

Ortopedingenjörer10.3.4

avdelningarnaortopedtekniskatill depatienterremitterarSjukvården
sjukdomstill-vid olikakonsultationbehandling ellerortopedtekniskför

undersökerOrtopedingenjörenrörelseapparaten.skador istånd eller
ochtekniskabiomekaniska,medicinska,utifrånochpatienten gör

Ävenbehov.patientensbedömningkriteriersociala omaven
läkare,exempelvismediarbetari vissa fallortopedingenjörer team

ortopedingenjören ifotvårdare,medicinskaoch ärsjukgymnaster
verksamhet.självständig i sinpraktiken relativt

ochkonstrueratmåstehjälpmedletortopedtekniskaDet vara
beträffande bl.a.uppfyller kravdetpå sådant sätt attsammansatt ett

konstrueradeFelaktigtutformning.kosmetiskfunktion ochhållfasthet,
tillstånd.tidigareförvärraochtill skadorkan upphovhjälpmedel ge

ortopedtekniskavidverksammafrämstOrtopedingenjörer är av-
verksamhetVisslänssjukhusen.till deanslutningi störredelningar

också.förekommervårdinrättningarandraservicebegränsadmed
uppgiftdrivs, enligtavdelningarnaortopedtekniskademajoritetEn av

enskilda företagFörening,OrtopedingenjörersSverigesfrån varssom
lokaler.i sjukhusetsdrivsVerksamhetenlandstingen.köpstjänster av
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Det blir också allt vanligare ortopedingenjörer vänder sig direkt tillatt
allmänheten och tillhandahåller ortopedtekniska produkter och tjänster.

Kommittén har i avsnitt 6.4.2 behandlat ortopedingenjörsutbild-
ningen och därvid anfört det angelägetär det finns garantieratt föratt

utbildningen kommer finnas kvar och denatt fortsättnings-att ävenatt
vis kommer hålla god kvalitet. Kommittén har föreslagitatt en att
utbildningen regleras införandet yrkesexamen igenom av en ny
examensbilagan till högskoleförordningen.

Kompetensnivån hos ortopedingenjörer har betydelse för patientsä-
kerheten. En reglering ortopedingenjörsyrket skulle underlätta förav

Ävendenna yrkeskategori tjänstgöra i andra EU-länder. denatt
utökade andelen enskilt verksamma ortopedingenjörer talar för en
reglering yrket. Kommittén därför yrkeskategorinav attanser
ortopedingenjörer bör regleras de förslagna bestämmelsernagenom om
skyddad yrkestitel. Som förutsättning för få använda titelnatt
ortopedingenjör bör krävas avläggande den föreslagna yrkesexa-av
men.

10.4 Diskussioner kring några andra yrkes-
grupper

10.4.1 Medicintekniska ingenjörer perfusionisteroch

Flera de yrkesutövare kommittén studerat har lång utbildning ochav
yrkesgrupperna specialiseradeär med betydande tekniska inslag. Det
gäller särskilt medicintekniska ingenjörer och perfusionister. Tveklöst
har dessa yrkesutövares verksamhet betydelse för patientsäkerheten.
De dock tillär små yrkesgrupper.numerären Ingen dessa yrkes-av

finns heller i någon utsträckningstörre enskilda yrkes-grupper som
Dessutom saknarutövare. framför allt de medicinktekniska ingen-

jörerna i mycket utsträckning direkta patientkontakter.stor
Ur patienternas och samhällets perspektiv torde det väsentliga vara
dessa yrkesgruppers grundutbildning och vidareutbildningatt har hög

kvalitet och den tekniska utrustning yrkesgrupperna arbetar medatt är
god kvalitet. Kontrollen detta kan emellertid också ske påav annatav

legitimationen.sätt än Med hänsyn till den snabba tekniskagenom ut-
vecklingen de områden där dessa yrkesgrupper verksammaär är
det viktigt kontrollen deras kunnande och den tekniskaatt av av
utrustningen sker regelbundet. Detta bör i första hand ske genom
arbetsgivarens försorg. Kommittén har dessutom i avsnitt 9.5.4
konstaterat det finns möjligheter kvalitetskontrollera elleratt att
kvalitetsstämpla inte endast den tekniska utrustningen ävenutan

Ävenenskilda Det kan ske s.k. certifiering.personer. genom om
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det inomkommitténlindai sinverksamhetdenna är attännu anser
kontroll-låtamöjligheterfinnasframtid kommer externaattattsnar

utföraregielleroch iutformaSWEDACt.ex. annansegensomorgan
arbets-uppdragyrkesgrupperkontroller dessaregelbundna avav

åter-sådanyrkesförbund. Enyrkesgruppernasellergivare egna
patientsäker-effektfå betydligttordekontroll störrekommande ur

inträderoftasträttsverkningarlegitimationhetssynpunkt än varsen
inträffat.redanolyckshändelsemissgrepp ellerförst när ett en

kontroll kanåterkommandesådanavvaktan ettI sommanen
offentlig regianställning i ärdet förföreskrivakomplement att en

utbildning.har vissyrkesgruppernanämndadeförutsättning att nu
tillräckligafinnsnärvarande intefördethärutöverKommittén attanser

legitimations-särskildadeomfattasyrkesgrupperdessaskäl låtaatt av
förgällercivilingenjörernamedicintekniskadeBeträffandereglerna.

förening förSvenskgrundutbildning.regleradhardeövrigt att en
redovisat ikommitténockså,fysik harteknik ochmedicinsk som

tvåcertiñeringsförfarande iinrättatinitiativavsnitt 9.5.8, etteget
medicinskaochcivilingenjörermedicinskacertifieringnivåer, av

ingenjörer.
föreskrivakommittén övervägt ärmöjlighetytterligare attEn som

tillgångförutsättningunderfårendastverksamhet utövas attvissatt
gällaskulle kunnaviss kompetens. Dettamed t.ex.finns till personer

nödvändigtdär detingrepp ärgenomföra vissa attfåför typeratt av
komp-där mycketverksamheterinomärt-lungmaskin elleranvända

Perfusionisteranvänds.utrustning ärelektroniskteknisk ellerlicerad
sådanomfattaskunnaskulleyrkesgruppexempel på av enett somen

ochverksamhetprivatgällaskulle kunnaRegleringen ävenreglering.
mindre kompetentanvänderprivata vårdgivareförriskenminska att

Perfusionister-utrustning.sådankontrollerasköta ellerförpersonal att
vården.offentligai denprincip uteslutandeemellertid iarbetarna

ytterligare reglerafunnit skäldärför inteKommittén har bl.a. att
yrkeskategori.denna

Sjukhuskuratorer10.4.2

socionomut-medsjukhuskuratoreryrkeskategorinförRepresentanter
rubrikenunderavsnitt 5redovisat ikommitténhar,bildning som

legitimation.önskemålframställtsocionomer, om
socionomutbildning, ävenregelhar iSjukhuskuratorer menen

psykolog ellersjuksköterska,exempelvisutbildningar såsomandra
förunderlagSomförekommer.utbildningbeteendevetenskapligannan

socio-det,framförts utöveryrkeskategorinfrånharlegitimation att
tjänstgöring.praktisknågon formkrävasnomutbildning, bör av
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Kommittén sjukhuskuratorerna haratt väsentlig funktionanser en
fylla inom vården. Det därför viktigtatt är sjukhuskuratorernaatt

besitter erforderlig kompetens och de lämpliga förär tjänst-att
göringen. Den verksamhet sjukhuskuratorer sig innefattarägnarsom
emellertid i huvudsak betraktaär socialamoment ochattsom mer som
psykosociala insatser behandlande hälso-än och sjukvårdsverksamhet.

Mot bakgrund det anförda lämnar kommittén inte något förslagav
reglering för sjukhuskuratorer.om

10.4. 3 Undersköterskor

Yrkeskategorin undersköterskor har varit föremål för diskussioner
inom kommittén. Ett antal undersköterskor har framförtstort önskemål

legitimation.om
Kommittén undersköterskorna för värdefulla insatserattanser svarar

i vårdarbetet. Utbildningens längd och verksamhetens art svarar
emellertid inte de kriterier utredningen ställt förmot yrketattsom upp
skall komma i fråga för legitimation eller skyddad yrkestitel. Kommit-
tén har därför inte funnit anledning föreslå någon reglering föratt
undersköterskorna.

10.4.4 Medicinsk fotvård

Inledning

Fotvård kan innebära allt från fothygien till sårbehandling. Kommittén
behandlar här främst vad i under avsnittet Verksamheten nedansom
definieras medicinsk fotvård. Frågan utbildningen försom om
medicinska fotvårdare diskuteras särskilt. Den svenska fotvårdsut-
bildningen internationelltär, perspektiv, kort ochsett ett inteur ger
tillräcklig kompetens för yrkesverksamhet inom den medicinska
fotvården.

Utbildning och reglering

I gymnasieskolans omvårdnadsprogram finns omvårdnadsgrenen som
innehåller kurs i fothälsovårdskunskap. Enligt Skolverkets kursplanen
GyVux 1993:15 skall kursen grundläggande kunskaperge om
fothälsovård. Kursen skall introduktion till yrken inomses som en
fotvården och syftar till vård och behandling människor inteav som
själva kan klara sin fothälsovård. Tidigare fanns specialkurs påen
gymnasieskolan omfattande termins studier för utbildning tillen
fotvårdare Påbyggnadskurs för vårdbiträden inom sjukvård och social
service. Privata utbildningar finns också. Vid några universitet ges



SOU 1996:138 10. Behörighetsreglering för. 353
..

10-poängskurser i medicinsk fotvård. Vissa landsting har också kortare
fortbildningskurser.

de fallI i § 21 och 3 åliggandelagen yrkesutövareärsom avses pp.
sysslar med medicinsk fotvård hälso- och sjukvårds-attsom anse som

personal. I övriga fall omfattas verksamheten i dag kvacksalve-av
rilagens bestämmelser.

Medicinskt betingad fotvård undantagen frånär mervärdesskatte-
plikt. Mervärdesskattefrågorna diskuterar kommittén i avsnitt 16.

Verksamheten

Socialstyrelsen har sammanställt fotvård Rapport frånrapporten om
utredning fotvård och pågående utvecklingsarbeten, 1990-11-14,om
Dnr 5229-96/ 88. Rapporten har överlämnats till Socialdepartementet.
I skiljer Socialstyrelsen fothygien,på fotvård och medicinskrapporten
fotvård.

Fothygien definieras själv eller med hjälp någonattsom av annan
sköta sina fötter. Fothygien ingår del den omvårdnadsom en av som
hälso- och sjukvården eller den sociala hemtjänsten står för. I
fothygien ingår observera det finns onormala förändringar påatt om
fötterna kräver professionell fotvård.som

Fotvård definieras i hjälp med lättare fotåkommorrapporten som
inte klarar själv och utbildad fotvårdaresom man som ges av en

antingen inom hälso- och sjukvården, den sociala hemtjänsten eller av
enskild företagare utbildad till fotvårdare.är fotvårdsverk-Ien som

samhet ingår information egenvård, fotvårdsbe-att attge om ge
handling och råd vänder sig åkomman kräveratt vartge om man om
medicinsk fotvård eller andra insatser.

Medicinsk fotvård enligt Socialstyrelsens definition, efter detges,
diagnos ställd. Det kan gälla diabetes,är reumatoid artrit,att en

psoriasis, vissa cirkulations- eller hudsjukdomar, ortopediska felställ-
ningar, nervskador, infektioner, postoperativa tillstånd eller nagelå-
kommor. Sådan fotvård med därtill adekvatges av en person
utbildning verksam inom hälso- och sjukvården eller sättannatsom
arbetar i samråd med ordinerande/anvisande behandlare grundsjuk-av
domen.

utbildadeFör fotvårdare ingår i den medicinska fotvårdsverk-som
samheten Socialstyrelsen det, den gymnasialautöverattanser
grundutbildningen, krävs påbyggnadsutbildning på högskolenivå.en
De 10-poängskurser finns i dag kan resultatettsom ses som av
Socialstyrelsens rapport.

För diabetiker fotproblem komplikation.är Vid under-storen en
sökning har två diabetiker de haft någon formtre angett attav av
fotbesvär Vårdfacket 1996. femFyra fotsår orsakasav av



1996:138SOUför...Behörighetsreglering354 10.

allavåld. Hela 70olämpliga skor och amputa-procentannat yttre av
medStudier har visatfotsår.föregåsdiabetespatienterpåtioner attav

amputationerläka och antaletfotsår fåsspecialistbehandling kan att
Vid diabetes-3/ 1994.väsentligt Diabetesminskasdärmedkan

antaletdet årligasjukvårdsdistrikt hari Lunds och Orupsfotvården
frånnedbringas 16kunnatperioden 1982 till 1993underamputationer

visat sigSårbehandlingen harinvånare.100.0003,6till varaper
foot inDiabetic ulcerskostnadertill minskadeekonomisk och leda a

andof primary healinganalysiseconomicmultidisciplinary setting. An
Medicin, 1994;235:InternationalJournal ofamputation,healing with

463 471.—
fotvård anställdamedicinskmedarbetar ärMånga terapeuter som

påantal arbetarökandelandsting,ochkommuner entrepre-ettmenav
företagare.nad och är egna

internationellt perspektivEtt

sedd ifotvårdareför medicinskautbildningen är,svenska ettDen
låg nivåbedrivs påomfattning ochlitenperspektiv,europeiskt av
medicin-deneuropeiska ländermångautbildningsväsendet. I ärinom

exempel kanutbildning. Somakademiskfotvårdsutbildningenska en
omfattandefotterapeututbildningharStorbritanniennämnas ensom

Finlandockså reglerat. Idärhögskolestudier. Yrketårs ärminst tre
yrkesbeteckning.skyddadfotvårdarehar en

kommitténtillFramställningar

sammanträffat medhearingarvid sinaKommittén har representanter
FotvårdsförbundetSvenskaRiksförbund,för Sveriges Fotterapeuters

framförtharOrganisationernaRiksorganisation.och Fotterapeuternas
grundutbildning förgenomgått Skolverketsfotterapeuteratt som

praktik bör fåflerårigharfortbildningvissochfotterapeuter samt
legitimation.erhållamöjlighet att

möjlighetstudiebesök berettsvidkommittén harförRepresentanter
Universitets-viddiabetesmottagningendiabetesfotvården vidföljaatt

ortoped-ochfotvårdareortopedläkare,arbetari Lund. Härsjukhuset
tekniker i ett team.

sarmnanträffande medvidDiabetesförbundet har,Svenska represen-
legitimationförbundetframfört gärnakommittén,för att ser entanter

erforderlig kompe-saknardenfotvårdare ochmedicinskaför att som
fotvård.medicinskarbeta medförhindrasbör atttens
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Kommitténs ställningstaganden

Kommittén har, främst sina kontakter med förrepresentantergenom
den medicinska fotvården, fått uppfattningen den fotvårdsutbildningatt

i dag bedrivs inom gymnasieskolans ärsom omsorgsprogram
otillräcklig för den sig medicinsk fotvård.ägnaattsom avser
Mycket den kompetens i dag finns hos enskilda fotterapeuterav som
och på vissa mottagningar förefaller till delar resultatetstora vara av

utvecklingsarbete. En svårighet ligger i föra sådan kunskapeget att
och erfarenhet vidare till yrkesutövare. Socialstyrelsen har ocksånya
i sin pekat på behovet utbildning på högre nivå.rapport av en

Genom samarbete mellan olika personalkategorier och medett en
kompetent medicinsk fotvårdare det möjligt undvika komplika-är att
tioner följer med vissa sjukdomstillstånd. Den medicinskasom
fotvården, framför allt särbehandling diabetespatienter, har ocksåav
visat sig ekonomiska besparingar. Både ekonomiska och mänskligage
aspekter talar således för det måste finnas kompetenta yrkesutövareatt
inom den medicinska fotvården. Det därför angeläget få tillär att
stånd utbildning omfattande dagens gymnasieut-är änen som mera
bildning och kan tillgodose behovet kompetenta fotvårdare isom av
framtiden.

hosKompetensen yrkesutövare inom den medicinska fotvården är
således för närvarande, generellt varierande. Densett, ytterst
utbildning bedrivs uppfyller inte de kriterier kommittén ställtsom som

för legitimation, det gäller främst utbildningens längd ochupp en
Ävenkvalitet särskilt vid internationell jämförelse. yrket fören om-

övrigt sådant det skulle finnas skäl reglera exempelvisär att att genom
skyddad yrkestitel, kommittén angåendeövervägandenatten anser en

behörighetsreglering detta område bör anstå till dess utbildningen
reglerats och byggts Vi kan samtidigt konstatera kommitténsut. att
förslag till utvidgning begreppet hälso- och sjukvårdspersonal iav
avsnitt medför9.5.2 denna yrkesgrupp kan kommaävenatt att om-
fattas detta begrepp utbildningen byggs och utvecklas.utav om
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behandlingsmetoder kiro-11 Manuella -

praktorer, ochnaprapater osteopater

Sammanfattning

utbildning kunnat erhålla1989 har kiropraktorer med särskildSedan
hittills godkänts förlegitimation i Sverige. svensk utbildning harIngen

legitimation har utbildatsde hittills erhållitlegitimation, utan som
SocialstyrelsenRegeringen uppdrog i maj 1996utomlands. att

Kiroprak-kiropraktorutbildningen vid Skandinaviskajämföra hur
i längd och innehåll till deni Stockholm förhåller sigtorhögskolan

universitet.kiropraktorutbildning anordnas vid Odensedanska som
enligtkiropraktorer bör,legitimation för svenskutbildadeFrågan om

jämförandeuppfattning, anstå till dess Socialstyrelsenskommitténs ut-
avslutad.Skandinaviska Kiropraktorhögskolanvärdering ärav

de manuellaföreslår särskild utredningKommittén att omen
betydelseninleds Omfattningen ochbehandlingsmetoderna snarast. av

för börverksamhet talarochkiropraktorernas attnaprapaternas man
behandlingsmeto-enhetlig reglering de manuellaöverväga mera aven

kanframkommit angående de riskerVadderna. varasomsom
enligt kommittén förmanipulationsbehandling talarförknippade med

restriktio-ytterligarebehandlingsform bör kringgärdas meddennaatt
Även inom dentill samordning utbildningarnamöjligheterna avner.

medicinen börmanuella utredas.
erhålla legitimation.år möjlighetfick 1994Naprapaterna att

anledning i avvaktandet inte finnsKommittén attatt enanser
någrabehandlingsmetodernautredning de manuella göranärmare av

behörighetsregleringen förändringar i naprapater.
särskild behörig-någonomfattas inteYrkesgruppen osteopater av

beröringa förslaghetsreglering. Kommittén lämnar osteopaterna.som

Inledning11.1

olika yrkesgrupperkringkapitel diskuteras frågordettaI tre vars
behandlingsmetoder.innefattar manuellaverksamhet huvudsakligen

derasdensamma,regleringenKiropraktorernas verksamhet, av
legitimation förfrågantidigare behandlingutbildning och omav
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svenskutbildade kiropraktorer redovisas i avsnitt 11.2. Vidare finns i
avsnittet beskrivning utbildningen vid Skandinaviska Kiroprak-en av
torhögskolan.

avsnittI 11.3 behandlas verksamhet, regleringen ochnaprapaternas
bakgrunden till regleringen utbildningen vid Naprapathögskolan.samt

Osteopati manuell behandlingsmetodär kortfattaten annan som
beskrivs i avsnitt 11.4.

Kommitténs ställningstaganden finns i avsnitt 11.5.

11.2 Kiropraktorer

Allmänt behandlingsmetoden kiropraktikom

Kiropraktik dels sjukdomsteori, dels behandlingsteknik,är en en som
ursprungligen utarbetades amerikanen D.D. Palmer i slutetav av
1800-talet. utgickDenne från teorin förskjutningar eller fleraatt av en
kotor i ryggraden s.k. subluxationer orsakade energiblockeringar, en

nervtryck, i sin förklaringen till uppkomstensorts tursom var av
flertalet sjukdomar. Med hastigt handtryck den berörda delenett mot

ryggraden skulle kotan återställas i sitt normalläge, nervblockering-av
upphävas och patienten botas. teoribildningDenna haren numera

övergivits kiropraktorernaoch har skolmedicinsktaccepterat ett
synsätt.

SocialstyrelsensI föreskrifter och allmänna råd legitimeradeom
kiropraktorers verksamhet se vidare nedan under rubriken nuvarande
reglering definieras verksamhetsområdet kiropraktik vissasom
åtgärder för behandla i viss omfattning förebygga och utredaatt samt
funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelseorganen. Den kiroprak-
tiska behandlingen sker enligt definitionen med särskilda handgrepp

vid behov kan kompletteras med fysikalisk behandling.som annan

Nuvarande reglering

Sedan den januari 1989l har det funnits möjlighet för kiropraktorer
med viss utländsk utbildning få legitimation kiropraktor iatt som
Sverige 1988/89:96,prop. bet. 1988/89:SOU23, rskr. 1988/89:295,
SFS 1989:407. Legitimation för kiropraktorer regleras i § behörig-5
hetslagen. För få legitimation krävs ofDoctoratt examen som
Chiropractic vid utländsk högskola eller motsvarande utbildning.en
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, fårsom
meddela föreskrifter praktisk tjänstgöring och författnings- ochom
språkkunskaper ytterligare villkor för sådan legitimation.attsom
Legitimation får också meddelas den visar han på sättatt annatsom
har förvärvat motsvarande kompetens. Regeringen eller den myndighet

regeringen bestämmer meddelar i övrigt föreskrifter villkorensom om
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utbildning skall få kompetensbe-den utomlands genomgåttför att som
föreskrifter i behörighetsförordningen.Sådana finnsvis.

kiropraktor från landutbildningsökande harEn ett annatsom som
förlegitimation eller behörighetskall på ansökan fåSverigeän annan

sådant utbildnings-,den sökande haryrket här i landet ett examens-om
följerbehörighetsgivande utbildningbehörighetsbeviseller över som

behörighetsförordningen. kiroprak-Enreglering inom EU se 25 §av
ikiropraktor Damnark,auktorisation eller motsvarandemedtor som

behörighetsför-34§ 17kan med stöd p.Island eller Norge av
kiropraktor ierhålla legitimationefter ansökanordningen som

of Chiropractic vidhar DoctorSverige. Den examen somsom
för kiropraktor måste,motsvarande utbildninghögskola ellerutländsk

praktisk tjänstgöring imeddelas, fullgöralegitimation kaninnan
års heltidstjänstgöring 34sjukvård motsvarandehälso- ochsvensk ett

f.n. olikagodkänner 17behörighetsförordningen. Socialstyrelsen§a
finns 14 i USA ochgodkända utbildningarnautbildningar. deAv en

Australien och England.Kanada,i respektive
treårig biomekaniski Danmark finnsuniversitetet i OdenseVid en

ChiropracticCouncil oftillgodoräknas vid defårutbildning avsom
kiropraktorskolorna. Förvidare nedan godkändaCCEEducation, se

kompletterafrån Odenseauktorisation måste de studerandeerhållaatt
studier/praktik vid godkändårs kliniskautbildning med tvåsin en

byggas tillUtbildningen i kommerutbildningsanstalt. Odense att ut en
leder till auktorisationkiropraktorutbildningfullständig femårig som

utbildningen beräknastvååriga förlängningeni Danmark. Den startaav
sin kiropraktorut-fått helakiropraktorernaoch de första1997 som

under 1999.utexamineraskan kommabildning i Danmark att
från Sverige.studerandemed kunnaUniversitetet räknar att ta emot

överenskommelsenomfattasKiropraktorerna gemensamomav
sjukvårdspersonal ochför viss hälso- ocharbetsmarknadnordisk

nordiska länder, i Finlandi samtligaregleratveterinärer. Yrket är
yrkesbeteckning.skyddadutbildade kiropraktorer haratt engenom

förfastställt riktlinjerjanuari 1991Socialstyrelsen har den 31
Syftet med den562-2/91.för kiropraktorer dnrassistenttjänstgöring

kiropraktornriktlinjernatjänstgöringen ipraktiska attvara geuppges
organisationsjukvårdensochinblick i den svenska hälso-allsidigen

samarbetsparternaskunskapernågot djupareoch arbetssätt, om
i det yrket. Denträningbehandlingsprinciper praktisksamt egna

tjänstgöring hossåvälbör omfattahandledda tjänstgöringenettåriga,
offentliga hälso-tjänstgöring inom denkiropraktorlegitimerad som

kompletteras medtjänstgöringen börpraktiskasjukvården. Denoch
fördjupningmed vissverksamheterinom aktuellaauskultationer en

för kiropraktornsviktämnesområdenantalinom ärett som av
riktlinjernabör enligtfördjupningkommande verksamhet. Denna ges

inhämtandeseminarietillfällen. Föri formfortbildningsinsats avsom
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erforderliga kunskaper i svenska hälso- och sjukvårdsförfattningarav
anvisar Socialstyrelsen särskild kurs. I riktlinjerna ingår förslag till
ämnesområden för seminarieverksamheten och målbeskrivningar för
den praktiska tjänstgöringen inom offentlig hälso- och sjukvård respek-
tive hos legitimerad kiropraktor.

Praktiktjänstgöringen ha fungerat väl för kiropraktorernauppges
och det har inte varit några svårigheter erhålla praktiktjänstgöring.att
Detta har delvis förklarats med så få legitimeras varje år ochatt att
medel för handledararvode. Ersättningenavsatts uppgår f.n. till
95.000 kr för varje kiropraktor.

Socialstyrelsen har vidare meddelat föreskrifter och allmänna råd
SOSFS 1991:16 legitimerade kiropraktorers verksamhet. Iom
inledningen till de allmänna råden definieras kiropraktik se ovan
under rubriken Allmänt behandlingsmetoden kiropraktik ochom
manipulation. Begreppet manipulation används i författningen i den
betydelsen i syfte normalisera funktionenatt terapeuten, iatt rygg-
eller extremitetsled hos patient, griper med sina händer ledenöveren
och avslutar sina handrörelser med snabbt tryck, gårett utöversom

för ledens fysiologiskagränsen rörlighet, dock överskrida detutan att
anatomiska ytterläget. Manipulationen kan antingen utföras med stora
generella kontaktpunkter en hel hand eller bägge händerna, under-

eller armbågen eller med så liten kontaktyta möjligtarmen en som
fingrarna eller del handen. I båda fallen utförs belastnings-annan av
rörelsen med maximal hastighet, minimalt rörelseutslag och med
måttlig till minimal kraft.

I Socialstyrelsens föreskrifter kiropraktor i sinattanges om en
yrkesutövning får kännedom eller misstänker, patient harattom, en

sjukdom eller sjukdomstillstånd kontraindicerar kiropraktisketten som
behandling, skall behandlingen avbrytas och patienten attuppmanas
söka läkare. Manipulationsbehandling barn under års åldersextonav
får enligt föreskrifterna inte utföras innan ytterligare kunskap ochom
erfarenhet metoden finns. Efter hänvisning läkare får dock barnav av
i åldern åtta till och med femton år behandlas med manipulation. På
speciella indikationer kan barn också få behandlas inom förramen
forskningsinriktade studier och då i samverkan med läkare. Forsk-
ningsprojektet skall ha granskats och godkänts regional medicinskav
forskningsetisk kommitté.

Socialstyrelsens föreskrifter åtföljs utförlig medicinskav en
redogörelse för komplikationer vid manipulationsbehandling i ryggra-
den. I inledningen till den medicinska redogörelsen anförs deatt
allvarliga komplikationer kan uppkomma vid manipulationsbe-som
handling i ryggraden drabbar någon delytterst nervsystemet;av
hjärna, ellerryggmärg Efter sinnervrötter. uppkomstmekanism kan
de allvarliga komplikationerna indelas i skador på ellernervrötter

uppkomnaryggmärg direktmekanisk inverkan och indirektgenom
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uppkomna hjärnskador till följd skada till hjärnan ledandeav
blodkärl. skadan framkallade symptombildenDen varieraav uppges
beroende på i kotpelaren manipulationen har utförts; i halsryggen,var
bröstryggen eller ländryggen.

Bakgrund till nuvarande reglering

förLegitimation kiropraktorer med viss utländsk utbildning infördes
år 1989 efter förslag Alternativmedicinkommittén i delbetänkandetav
SOU 1987: 12 Legitimation för vissa kiropraktorer.

Frågan legitimation för of Chiropractic hade dåDoctors dis-om
förkuterats i decennier och tanken på legitimation kiroprakto-ett par

hade tidigare avvisats under hänvisning till den osäkerhetrer som
råda det medicinska värdet manuell behandling.ansågs om av

hade också bl.a. beslutat försöksverksamhet medRiksdagen om
för utvärdera behandlingsmetoden. Någon för-kiropraktorer att

söksverksamhet kunde emellertid inte till stånd.komma

Alternativmedicinkommitténs delbetänkande

Alternativmedicinkommittén valde låta utföra systematiskatt en
genomgång och värdering publicerad vetenskaplig litteraturav om
kiropraktik manipulationsbehandling. arbete utfördesoch Detta av

och professor Olov vid Socialmedi-doktor Niels Lynöe Lars Bygren
Umeå universitet resulterade icinska institutionen vid och rapporten

manipulationsbehandling vid smärttillstånd i SOU 1987: 12ryggenom
bilaga 3. Alternativmedicinkommittén menade tycktesatt rapporten

ändåvisa det föreligger visserligen begränsad över-att en men-
tygande terapeutisk effekt manipulationsbehandling vid länd- ochav-
bröstryggsbesvär. Med ledning drog Alternativmedi-rapportenav
cinkommittén manipulationsbehandling, jämfört medslutsatsen att
konventionell symptomlindring.behandling, minst lika godger

Angående med manipulations-de risker kan förknippadesom vara
behandling stödde sig Alternativmedicinkommittén på ovannärrmda

anförde riskfri, bedöms säkeroch behandlingen inte ärrapport att men
utförs under vad gäller denden betryggande förhållanden, t.ex.om

manipulation halskot-diagnostiska kompetensen. Skaderisken vid av
motiverade, enligt Alternativmedicinkommittén, just dennapelare att

behandling särskilda regler till skydd förkringgärdas medtyp av
patienterna.

Alternativmedicinkommittén bedömningen ofgjorde Doctorsatt
såChiropractic hade utbildning klinisk verksamhetochen som var av

kvalificerad samhällserkännande.det motiverat med Ettart att ettvar
för kommitténs behörighetsregleringhuvudmotiv val attvarav

legitimation här fyllde väsentligt informationsbehov sortsett som en
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varudeklaration, i första hand till patienternas vägledning, ocksåmen
de landsting i framtiden kunde komma vilja anställagentemot attsom

eller anlita med kvalificerade kunskaper i manipula-annars personer
tionsbehandling. Vid den tidpunkten fanns det relativt antalett stort
yrkesverksamma med mycket varierande utbildningpersoner som

kiropraktorer.kallade sig
Council Chiropractic Education CCE beskrevs Alternativ-av

medicinkommittén amerikansk samarbetsorganisation medsom en
uppgift fastställa regler och riktlinjer för kiropraktorutbildningenatt

och tillsyn utbildningsanstalter. CCEpröva utöva översamt att
päverksamt det amerikanska utbildningsdepartementetsuppgavs vara

och kunde därför ansvarig instans för kiropraktorut-vägnar sägas vara
bildningen i EndastUSA. från de godkända högskolornaexamen ger
officiellt behörighet kiropraktor i USA och Canada.som

Alternativmedicinkommittén ansåg CCE:s myndighetsliknandeatt
ställning garanterade neutrala bedömningar och dessa därföratt
kommit ligga till grund för myndigheternas beslut i andraävenatt
länder.

Socialstyrelsen godkänner idag legitimationsprövningvid sin skolor
godkänts CCE och ytterligare två skolor i England respektivesom av

Australien med likvärdig utbildningsstandard.
År 1986 beslutades på initiativ Chiropractic UnionEuropeanav om

bildandet europeisk motsvarighet till CCE CouncilEuropeanav en -
of Chiropractic Education ECCE. Chiropractic Union harEuropean

skola i England och Australien likvärdigabedömt i meden en som
CCE-normerna.

CCE respektive ECCE godkända skolorna i Australien,De av
Kanada, England och USA ansågs Alternativmedicinkommittén haav
likvärdiga studieordningar. Antalet bundna studietimmar motsvarar
fyra till fem års heltidsstudier.

Alternativmedicinkommittén hänvisade till länder utanför USAatt
legitimation offentligtinfört eller sättannat accepteratsom

antagit gällerkiropraktorerna CCE-kraven normerande. När detsom
undersökningar från svensk sida amerikanska kiropraktorut-denav
bildningen refererar Alternativmedicinkommittén till prövningen som
från svensk sida gjorts för prekliniska delen två årvärdera denatt

kiropraktorutbildningen med anledning enskilda ansökningarav av om
tillträde till läkarlinjen. del kiropraktorutbildningen fick vidDenna av

tillgodoräknas i läkarutbildningen.prövningen
Alternativmedicinkommittén bedömde den värdering kiroprak-att av

torutbildningen gjorts internationellt och till viss del från svensksom
riktmärkesida tillfyllest och anförde CCE-standard bordeatt varavar

legitimation.vid
tidpunkten för Alternativmedicinkommitténs delbetänkandeVid

flera utbildningar kiropraktorer i Sverige.förekom Den mestav om-
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fortfarandefattande dessa utbildningar bedrevs och bedrivs vidav
Skandinaviska Chiro-Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, tidigare

Kommittén ansåg dock skolanpraktor Skolan, i Solna/Stockholm. att
utbildningarnahade omfattning de utländska högreinte samma som

hade vissa problem med lärare medoch skolan även attatt engagera
emellertid, anförde kommittén,önskvärda kvalifikationer. Skolan hade

utbildningsinstitution i klass med degoda ambitioner skapaatt en
Alternativmedicinkommittén gjordeutländska kiropraktorhögskolorna.

inte tillfredsställande det svenskabedömningen detden att var om
skulle tillgodoses enbartkiropraktorer i framtidenbehovet ävenav

eller sådan påutbildning. svensk högskolautländsk En engenom
lösning liksom någon formkunde på sikt lämplignordisk bas vara en

manipulationsteknik för bl.a. läkare ochpåbyggnadsutbildning iav
sjukgymnaster.

Alternativmedicinkommittén låtit StatistiskaUndersökningar som
med och uppfattningsvenska folkets kontaktercentralbyrån göra av

visat kiropraktiskalternativmedicinska behandlingar hade attom
alternativmedicinska be-vanligasteden i särklassbehandling var

gångbefolkningen hade någongenomsnitt 15handlingen. I procent av
blivitansåg sig drygt 70 hakiropraktor. Av dessavarit hos procenten

behandlingen.besvärsfria eller något bättrehelt av

legitimation för vissa kiropraktorerProposition om

för vissa kiropraktorer, prop.propositionen legitimationI m.m.om
behov, efter-till studier svenska folketshänvisades1988/89:96 av

hade sjukdomarsjukvård. Enligtfrågan och utnyttjande rapportenav
förtidspensioneradeBåde i antalomfattning.i rörelseorganen mättstor

sjukdomar vårsjukskrivningsdagar utgjorde dessai antal störstaoch
enligt i högsjukdomar drabbade,Dessasjukdomsgrupp. rapporten,

nack- och skulder-i yrkesverksam ålder. Rygg,utsträckning personer
sjukskrivningsdagar.allaorsak till 30värk procent avuppgavs vara

Alternativmedicinkommitténsockså tillpropositionen hänvisadesI
medbefolkningens kontakterundersökning angåendeovannämnda

utanför skolme-behandlingBland manuellkiropraktorer. utövarna av
ofi propositionen, Doctorframstod, enligt uttalandendicinen

särskiltyrkesmässigtChiropractic utbildnings- och som en--
utländska högskolorsvilkaVid prövningenkvalificerad avgrupp.

kvalitetsvärderingbör denkan görsutbildning accepteras som avsom
europeiskaamerikanska ochfriståendeutbildningsanstalternade från

utgångspunkt.tillfackorganen i första hand kunna tas
verksamhetsområdetanfördes vidareovannämnda propositionI att

behandlautreda ochförebygga,kiropraktorernaför angetts attvara
Behandlingenrörelseorganen.smärttillstånd ifunktionsrubbningar och

kompletteras medkanhandgrepp vid behovsker med särskilda som
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fysikalisk behandling. Enligt föredragandens mening bordeannan
Socialstyrelsen med utgångspunkt från denna definition kunna meddela
föreskrifter eller allmänna råd så möjligt definieradesom noga som
kiropraktorers verksamhetsområde och därvid särskilt uppmärksamma-
de hur de risker kan förenade med manipulationsbehand-som vara
lingar skall kunna minskas i möjligastörsta utsträckning. Socialutskot-

förutsatte garantier skapas för diagnos ställs itet, rätt dessaatt attsom
fall och behov behandling inte eftersätts, instämde iatt vadav annan

anförts i propositionen och hemställde bifall till förslagetsom om om
legitimation för vissa kiropraktorer bet. 1988/89:SOU23. Riksdagen
följde utskottet rskr. 295.

Alternativmedicinkommitténs huvudbetänkande m.m.

Alternativmedicinkommittén ånyo frågan legitimation förtog upp om
kiropraktorer i sitt betänkande SOU 1989:60 Huvudbetänkande från
alternativmedicinkommittén. Under 1989 hade Nordiska rådet antagit

rekommendation till Nordiska ministerrådet genomföraatt snarasten
utredning möjligheterna till för de nordiska ländernaen om en

utbildning för kiropraktorer, liksom till likalydandegemensam
rättsregler rörande kiropraktorers legitimation och yrkesutövning. I
betänkandet anförde Alternativmedicinkommittén mångaävenatt om
andra kiropraktorer Doctors of Chiropracticän har gedigenen
utbildning och omfattande erfarenhet ryggmanipulation fanns detav
vid tillfälletdet inte skäl föreslå någon kiroprakto-att annan grupp av

till legitimation. Med anledning Nordiska rådets initiativ ansågrer av
kommittén tills vidare borde avvakta innan beslut fattadesatt man om
legitimationsgrundande utbildning kiropraktorer i Sverige bet.av s.
84.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd legitimeradeom
kiropraktorers verksamhet beslutades och under 1991 närmareutgavs
beskrivet under rubriken Nuvarande reglering.

I utskottsbetänkandet Vissa behörighetsfrågor bet.m.m.
1992/93:SoU1 behandlades bl.a. frågeställningar med anknytning till
Socialstyrelsens allmänna råd för kiropraktorer. betänkandetI hänvisas
till uttalanden från Socialstyrelsen styrelsen skall följa ochattom
utvärdera de legitimerade kiropraktorernas verksamhet och att
styrelsen kommer utreda begränsningar kan utfärdas för andraatt om
yrkesgrupper manipulationsbehandling.utövarsom

Utbildningsfrågor

Som Alternativmedicinkommittén konstaterade bedrivs den mest
omfattande kiropraktorutbildningen i Sverige vid Skandinaviska
Kiropraktorhögskolan tidigare Skandinaviska Chiropraktor Skolan.
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rubriken Utbildningenunderbeskrivs vidare nedanutbildningSkolans
Kiropraktorhögskolan.Skandinaviskavid

S92/8315/S, S93/4872/Sjuni 1993uppdrog iRegeringen
bedrivs vidkiropraktorutbildningutvärdera denSocialstyrelsen att som

Kiroprak-SkandinaviskaChiropraktor Skolan numeraSkandinaviska
ingick klargörauppdrageti Stockholm. Itorhögskolan att om

skolanutbildningen vidinnehållet i ärutbildningstiden och sammaav
grundkunde ligga tilldärmedutbildning ochgodkändkvalitet som en

utvärdering daterad denvid singjordelegitimation. Socialstyrelsenför
med denjämförelse115-5356/931993 Dnrdecember28 en

ofCollegeAnglo-Europeanbedrivs vid thekiropraktorutbildning som
jämförelseSocialstyrelsensEngland. VidBournemouth,Chiropractic i

högskoleutbildningför utvärderingoch materialunderlagdet avvar
betonadesHärvidvägledande.arbetat framKanslersämbetetsom

får åtskiljas.forskning inteundervisning ochallt viktenframför attav
vetenskapligt ochanlitade lärareutvärderingen,enligtVidare bör, vara

ämnesområdenallaforskarutbildade. Inomskickligapedagogiskt samt
intenödvändig. gällerDetvetenskaplig litteraturtillgång tillgodanses

utbildningenämnesområden ärinom defacklitteraturaktuellbara som
inomdematerial liksom rönenockså historisktpåinriktad senasteutan

ochi litteratur-sökmöjlighetertill godaTillgångforskningen.
viktigtVidare detnödvändighet.ocksåtidskriftsbaser ansessom enses

utrustning föradekvatochundervisningslokalerändamålsenligamed
undervisning.effektivbedrivaatt en

såsomdocentochtvå professorertillkalladeSocialstyrelsen atten
tillgängligadetframhöllsig i ärendet. Experternauttala attexperter

ytligtillätgivits endastförutsättningarmaterialet och de ensom
Tvåutbildning.adekvatförmedlamöjligheternabedömning att avav
intryckschemanjämförelse med skolornasansåg att gavexperterna en

KiropraktorhögskolanSkandinaviskavidutbildningdenatt gessomav
CollegeAnglo-Europeanvid themed denjämförasväl kan som ges
bedöm-till denGrundenEngland.Bournemouth,Chiropractic iof

in detäckaochbreddvisadestudieplanenningen syntesstorattvar
utbildningen.engelskamotsvarandeiundervisas denämnen som

vilketgod kompetensmedlärareskolanIntrycket engageratattvar
kvalitet igodför säkrafaktoravgörande att envara enuppgavs

kiropraktik saknadeskaraktärsänmetVad gälldeundervisningen.
kursinnehållet ochgjordevilketvetenskaplig dokumentation,egentlig

tredjeEnligt densvårbedömbar.kompetenslärarnas experten var
vadframför allt intehögskolemässig,pä godskolan ännuväg men

forskningsmiljön.gällde
Socialstyrelsen:anförderegeringenredovisning tillsinI
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Sammanfattningsvis konstaterar Socialstyrelsen den utbildningatt
bedrivs vid Skandinaviska Chiropraktor Skolan ambitiöstärsom

upplagd och under dynamisk uppbyggnad.en
För få kontinuitet i undervisningen och få god forsknings-att en

miljö det vikt fastaär lärartjänster finns. På Skandinaviskaattav
Chiropraktor Skolan undervisar kvalificerade lärare, dock ingen fast
anställd.

Utan betydande del lärarna, grunden föratt utgören av som
utbildningen och den kreativa forskningsmiljön, fast anställda kanär

Skandinaviska Chiropraktor Skolan ha uppnått likvärdiganses en
standard med the Anglo-European College of Chiropractic.

Det sammanfattande omdömet utbildningenär vid denatt
Skandinaviska Chiropractor Skolan i många avseenden jämförbarär
med utbildningen vid the Anglo-European College of Chiropractic
i Bournemouth, England. På vissa väsentliga punkter har den
Skandinaviska Chiropraktor Skolan dock standardännu samma

utbildningen i Bournemouth. Det gäller den kreativa miljönsom
fastmed anställda lärare, uppbyggnad bibliotek, studiemiljö ochav

forskningsanknytning. Examensarbete inte idag på Skandina-görs
viska Chiropractor Skolan, vilket fallet med den engelskaär skolan.

I propositionen Legitimation för vissa och kiropraktorernaprapater
prop. 1993/94: 145 18 anförde regeringen den för sin delm.m. atts.

ansåg nuvarande bestämmelser legitimation för kiropraktoreratt om
borde utvidgas till omfatta den kiropraktorer,ävenatt grupp av som
har genomgått sin utbildning i Sverige i enlighet med vad regeringen
föreskriver och också har fullgjort den regeringen föreskrivnasom av
praktiska tjänstgöringen.

Under utskottsbehandlingen avstyrktes ovannämnda proposition i
den del avsåg förslag kiropraktorer genomgåttattsom om som
utbildning i Sverige skulle kunna fâ legitimation för yrket och utskottet
hemställde riksdagen skulle avslå regeringens förslag i denna delatt
bet. 1993/94:SoU24. Utskottet anförde:

För få legitimation kiropraktor bör enligt utskottets meningatt som
krävas sökanden genomgått utbildning för kiropraktoreratt en som
uppfyller internationellt erkänd standard. utbildningarDe skallsom
kunna ligga till grund för legitimationen bör vidare ensartadevara
vad gäller utbildningstid, innehåll och kvalitet. Det skulle enligt
utskottet olyckligt och förvirrande för allmänhetenvara om
begreppet legitimerad kiropraktor kom beteckna yrkesutövareatt
där skilda krav kunskapsnivå ställs för erhållande legitima-av
tion. Utskottet har erfarit utbildningen vid Skandinaviskaatt
Chiropractor Skolan inte internationellt erkändmotsvarar en
standard. Skolan har inte tillstånd utfärda enligtatt examen
högskoleförordningen. Det finns i Sverige inte heller någon annan
kiropraktorutbildning denna standard.motsvararsom
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1993/94:409.hemställan rskr.biföll utskottetsRiksdagen

verksamhetkiropraktorernasAllmänt om

i Sverige ungefärår 19891988/89:96 fannsuppgifter iEnligt prop.
dessakiropraktiska yrkesutövare. Avsig500 sompersoner som angav

ochellerhälftendrygtuppskattades osteopater restennaprapatervara
ofcirka 70 Doctorstidpunkt fanns härVidkiropraktorer. samma

Kanada,högskolor i USA,godkändautexaminerade vidChiropractic
Storbritannien.Australien och

1990.legitimerades underkiropraktorer98förstaEn stor grupp
uppgått till1991 1994därefter under årenlegitimationer harAntalet -

statistikEnligtkiropraktor.legitimeradesår. Under 1995 ensex per
legitimerade kiroprakto-antaletuppgick det totalaSocialstyrelsenfrån

till 127.januari 1996den 1rer
kiropraktorernalegitimeradedeOmkring 90 procent uppges varaav

Riksorganisation.KiropraktorersLegitimeradeorganiserade i
det finnshar uppgivitsKiropraktorhögskolanSkandinaviskaFrån att

Sverige.examinerats ikiropraktoreromkring 200 verksamma som
redovisats,tidigareinnefattar,verksamhetKiropraktorernas som

förebygga ochomfattningi vissför behandlavissa åtgärder samtatt
Detsmärttillstånd i rörelseorganen.ochfunktionsrubbningarutreda

Riksförsäkrings-uppgifter frånredovisamotiveratdärförkan attvara
sjukbidrag RFVochbeviljade förtidspensionerstatistikverkets över

framgårstatistikenStatistikinformation 1996:1. AvIs-linformerar,
förtidspensiontillvanligaste anledningen ärden klartbl.a. att

ingårdiagnosgruppdennaskelett och bindväv. Ii muskler,sjukdomar
sjukdomsorsakernavanligasteoch ryggvärk. Deexempelvis diskbråck

skeletti muskler,försäkringskasseområden sjukdomari samtliga är
ochförtidspensionernybeviljadetotalt 39.204bindväv. Avoch

64 åri åldrarna 16under 1995 försjukbidrag var samman-personer -
muskuloskele-isjukdomarhänföra till diagnosgruppenlagt 17.275 att

och bindväven.tala systemet
kiropraktorer.fyra anmälningarinkom under 1993Till HSAN mot

anmälningar.två Av1995 inkomåren 1994 ochUnder ettvart av
avvisats.åtgärd och fyraanmälningar fyra lämnatsåtta hardessa utan

Kiropraktorhögskolanvid SkandinaviskaUtbildningen

bedrivs,i SverigekiropraktorutbildningenomfattandeDen mest som
Solna.Kiropraktorhögskolan ivid Skandinaviskaredovisats,tidigare

verksamhet år 1983inledde sinKiropraktorhögskolanSkandinaviska
år 1988 blev 4-kiropraktorutbildning3-ârigatt starta somengenom

likainnehåller ungefärochstudieplan år 1990Nuvarandeårig. antogs
kiropraktik. Skolan drivsoch inomskolmedicinskadelar änmen ämnen
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sedan år 1992 stiftelse och bytte till sitt nuvarande år 1995.som namn
Skolan har kapacitet 60 elever varje läsår och föratt anta närvarande
finns totalt 140 studenter på skolan.

Förebild för studieplanen har hämtats från olika kiropraktorhög-
skolor i USA College of Chiropractic. Inom den skolmedicinska
utbildningen studeras grundvetenskapliga ämnen t.ex. cellbiologi,
anatomi, biokemi, fysiologi, farmakologi, patologi, statistik och
kliniska medicinska ämnen t.ex. invärtes medicin, ortopedi, neurolo-
gi, psykiatri, infektionssjukdomar, medicinsk rehabilitering. Den
kiropraktiskt inriktade undervisningen omfattar bl.a. fysikalisk
undersökning rörelseapparaten, rörelsepalpation, kliniska funktions-av

rörelselära kinesiologi, spinal mekanik,tester, kiropraktisk funk-
tionslära och manipulationsteori, fysioterapi manipulationsteknik,
kiropraktisk behandling idrottsskador kiropraktisk analys,samtav
diagnostik och behandling och extremiteter. Kunskapernaav rygg
inhämtas föreläsningar, självstudier, grupparbeten, seminarier,genom
examensarbeten klinisk övning på såväl andra eleversamt som
patienter i lärare.närvaro Enligt uppgift från skolan efterföljsav
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd legitimeradeom
kiropraktorers verksamhet och manipulationsbehandling utförs inte på
barn under 16 år.

För antagning till utbildning ställer skolan krav på allmän behörig-
het för högskolestudier och betyg i engelska. Varje sökande kallasgott
till intervju varvid skolan allmän lämplighetsprövning.gören en
Lämplighetsprövningen innefattar bl.a. bedömning sökandensen av
förmåga tillgodogöra sig utbildningen och lämplighet föratt kiroprak-
toryrket. Hänsyn också till tidigare fysioterapeutisk eller medicinsktas
utbildning.

Efter den utvärdering Socialstyrelsen gjorde under 1993 sesom
ovan har skolan genomfört förändringar i syfte uppfylla de kravatt

ställts bl.a. beträffande fast anställda lärare, forskningsanknytningsom
och bibiotek.

frånAv skolan utexaminerade kiropraktorer cirka 200 verksam-är
och anslutna till branschorganisationen Chiropraktiska Föreningenma

i Sverige CFS. Samtliga verksamma har och patientför-ansvars-
säkring.

Regeringen har den december7 1995 avslagit ansökan frånen
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan med begäran utfärdarätt attom
högskoleexamen erhålla studiestödrätt och statsbidrag.samt attom
Kanslersämbetet hade i yttrande till regeringen avstyrkt skolanatt ges

I sitt yttrande hänvisadeexamensrätt. Kanslersämbetet till Socialstyrel-
utvärdering skolan se anfördeovan och det underlagattsens av som

tagits fram och de bedömningar gjorts i Socialstyrelsens ut-som
värdering relevanta för den prövning Kanslersämbetet anmodatsvar
utföra. Kanslersämbetet såg ingen anledning ifrågasätta Socialsty-att
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relsens och dess bedömning utbildningen vid Skandinavis-experters att
ka Kiropraktorhögskolan i många avseenden ambitiöst upplagd ochär
jämförbar med utbildningen vid etablerad utländsk läroanstalt.en
Kanslersämbetet såg det dock oavvisligt krav för examensrättettsom

skolan har antal fast anställda lärare med doktorsexamen.att ett
Kontakt med forskning och någon form forskningsanknytningav
ansågs central fråga. Sammanfattningsvis konstateradevara en annan
ämbetet Skandinaviska Kiropraktorhögskolan verkade befinna sigatt
i uppbyggnadsstadium det gällde bl.a. forskningsanknytning ochett -
bibliotek skolan inte uppfyllde kraven förännuatt examensrätt.men-
Kanslersämbetet avstyrkte därför skolan I sittexamensrätt.att gavs
beslut hänvisade regeringen till Kanslersämbetets bedömning att
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan inte uppfyller kraven förännu

Regeringen delade denna uppfattningexamensrätt. och ansåg därför
utbildningen inte bör till studiestöd eller statsbidrag.rättatt ge

Regeringen har i beslut den 23 maj 1996 S96/3639/S, S96/3781/S
uppdragit Socialstyrelsen uppföljning tidigareatt som en av-
utvärdering den kiropraktorutbildning bedrivs vid Skandinavis-av som
ka Kiropraktorhögskolan i Stockholm jämföra hur den nuvarande-
utbildningen vid skolan förhåller sig i längd och innehåll till den
danska kiropraktorutbildning anordnas vid Odense universitet.som
Resultatet utvärderingen skall redovisas till regeringen densenastav
29 november 1996. Avsikten resultatet Socialstyrelsensär analysatt av
skall kunna ingå i beredningen kommitténs förslag.av

Framställningar till kommittén

Kommittén har vid hearing sammanträffat med icke legitimeradeen
kiropraktorer utbildningen vid Skandinaviskarepresenteratsom
Kiropraktorhögskolan. Dessa har gjort gällande utbildningen vidatt
skolan så hög standard de kiropraktorerär utexaminerasattav som
från skolan fåbör möjlighet erhålla legitimation och därmed ocksåatt
befrielse från mervärdesskatteplikt.

frånRepresentanter Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation
införhar kommittén anfört den svenska utbildningen inte hålleratt en

lika hög nivå de CCE godkända utbildningarna.som av

11.3 Naprapater

Allmänt behandlingsmetoden naprapatiom

Naprapatin utvecklades i början 1900-talet i OakelyUSA Smith,av av
från början kiropraktor. Med naprapati behandlas framför alltsom var

besvär i nacke, leder och muskler. uppgiftNaprapatens är attrygg,
lokalisera störningar, tänja vävnaderna och återställa den normalaut
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symmetriskIdealet normal rörlighet i alla lederfunktionen. är samt en
manuell;Själva behandlingen i huvudsakriktig kroppshällning.och är

mobiliserande behandling rörelseapparatensmanipulation leder, avav
rörelsebehandling och i viss månterapeutiskmjukdelar, ävenmassage,

rad tillståndelektroterapi. Naprapaternaolika former att enanserav
manipulationsbehandling dessaochkontraindikationer förutgör att

Sådana tillstånd bl.a.från sådan behandling.måste uteslutasdärför är
fraktur elleri halsryggraden,reumatisk sjukdomsvår benskörhet,

kotpelare ellerinstabilitet och imekanisk ryggmärg.tumörer

Nuvarande reglering

legitimationskategorin. GenomtillkomnadenNaprapaterna är senast
1994 denden oktoberibehörighetslagen 2 § kan sedan 1tilläggett a

för ochutbildninggått igenom sådani Sverige naprapatersom
efterregeringen föreskrivittjänstgöringsådan praktiskfullgjort som

ocksåLegitimation fårlegitimationerhållaansökan naprapat.som
motsvarandepå förvärvatvisar hanmeddelas den sättatt annatsom

utbildningbehörighetsförordningen föreskrivsI 16 §kompetens. atta
heltid och grund-fyra år påskall omfatta minstför naprapater ge

medicinska medkliniska kunskaper iteoretiska ochläggande ämnen
Utbildningen skall avslutasmedicin.inriktning på manuellsärskild

vidare fullgörastjänstgöring skallexamensarbete. Praktiskmed ett
Tjänstgöringenheltidstjänstgöring.årstidunder ettmotsvararsom

godkändSocialstyrelsenhandledning vidunderskall fullgöras en av
kiropraktormottagning eller videllerenskild läkar-, naprapat- en

sjukvården.ochden offentliga hälso-godkänd enhet inom
förför praktiktjänstgöringfastställt riktlinjerSocialstyrelsen har

riktlinjerna harVid utarbetandetdnr 568-3/94.naprapater av
för kiroprakto-från vad gällerutsträckning utgåttistyrelsen stor som

praktiktjänstgöringenSyftet med att naprapatenuppges vararerna.
sjukvårdenshälso- ochi den svenskaallsidig inblickskall få en

medförutsättningar för samarbeteoch arbetssätt, skapaorganisation
kunskapernågot djuparepersonalkategorierolika naprapatensamt ge

praktisk träning i detbehandlingsprinciper ochsamarbetsparternasom
omfatta bådetjänstgöringen börhandleddaettåriga,yrket. Denegna

tjänstgöring hossjukvården ochhälso- ochoffentligatjänstgöring i den
medbör kompletterasPraktiktjänstgöringenlegitimerad naprapat.

riktlinjernaämnesområden. Iantal relevantainomfördjupning ett
Vidareseminarieverksamhet.ämnesområden förförslag tilllämnas

inomänstgöringenpraktiktjmålbeskrivningar förriktlinjernainnefattar
legitimeradhosrespektiveoch sjukvårdenoffentliga hälso-den

naprapat.
erhållaför1995 det svårtåren 1994 ochUnder attnaprapaternavar
därförtillämpadeSocialstyrelsenpraktiktjänstgöring ocherforderlig
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förenklade Övergångsbestämmelser. Svårigheten erhålla praktik-att
tjänstgöring har delvis förklarats med relativt mångaatt naprapater
samtidigt ansökte praktiktjänstgöring och medel inte föratt avsattsom
praktiktjänstgöringen. Sedan januaril 1996 lämnas statsbidrag för
anordnande praktikplatser inom hälso- och sjukvården för varjeav

med högst 40.000 kr förordningense 6 b § 1984:908naprapat om
vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Internationellt liten yrkesgruppär ochnaprapaterna naprapatut-en
bildning bedrivs utanför Sverige endast i Chicago.

Bakgrund till nuvarande reglering

samband medI propositionen 1988/89:96 legitimation föratt om
vissa kiropraktorer behandlades i riksdagen väcktes även ettm.m.
flertal motioner bl.a. legitimation Doctors ofävenom av gruppen
Naprapathy. Under utskottsbehandlingen anförde Socialutskottet bet.
1988/89:SoU23 så tillräckligt vetenskapligt underlagatt snart
föreligger beträffande bör regeringen fråganprövanaprapaterna om
deras legitimation.

Alternativmedicinkommittén diskuterade frågan legitimation förom
i sitt huvudbetänkande SOU 1989:60. Kommittén ansågnaprapater

det inte förelåg förutsättningar för legitimation Medatt naprapater.av
hänvisning till långa utbildning och deras kunskaperatt naprapaternas
och kompetens allmänt vitsordade ville kommittén emellertidvar
förorda regeringen fråganprövade deras legitimationatt närom

kunde uppvisa vetenskapliga studier konfirmerarnaprapaterna som
effekten deras metoder. Vid jämförelse kiropraktorermellan ochav en

anförde Alternativmedicinkommittén bet. 88:naprapater s.

Ett avgörande skäl bakom kommitténs förslag legitimation förom
ofDoctors Chiropractic behovet "varudeklaration "var av om

kompetensen, eftersom vi i Sverige har många verksammaärsom
kiropraktorer ha ordentlig utbildning. Inomutan att naprapat-som

det dock mycket ovanligt det förekommerär attgruppen om ens- -
det döljer sig inte gått igenom Naprapathic School.personer som

sigUtbildningen i i detta fall tillräcklig informationger om
kompetensen, varför legitimationen egentligen bara skulle bli en
bekräftelse sak.samma

Kommittén vill här framhålla, legitimationsfrågan måsteatt
på sakliga grunder och inte efter någon rättvisereso-avgöras sorts
Eftersom den ändå ofta återkommer itypen argumentnemang. av

debatten, måste kommittén också påpeka utgöratt naprapaterna en
betydligt Doctors of Chiropractic, funnits iänyngre grupp som
Sverige sedan början 1900-talet. Internationellt dessutomärsettav

okänd och har följaktligen inte hellernästannaprapaterna en grupp
kommit i fråga för legitimation i något land.annat
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Regeringen uppdrog i februari 1992 Socialstyrelsen att avge
utlåtande huruvida det förelåg dokumenterat vetenskapligtettom
underlag för tillstyrka legitimation S92/876/S.att naprapaterav

Socialstyrelsen redovisade sin bedömning i skrivelse den 18 junien
Enligt styrelsens uppfattning förelåg vid tillfället1992. inte dokumen-

vetenskapligt underlag för tillstyrka legitimationterat att av naprapa-
Beträffande utbildningen vid Naprapathögskolan vidare nedanseter.

anförde styrelsen utbildningen framför allt inriktad denatt motvar
muskuloskelettala och därför inte har denapparaten naprapateratt
medicinska helhetskompetens vilken skulle krävas för behand-eget

föresloglingsansvar. Styrelsen skulle medväntaatt att taman
ställning till frågan legitimation till dess legitimatio-naprapaterom av

kiropraktorer utvärderad.varnen av
Socialutskottet hemställde i betänkande bet. 1992/93:SoUl attom

tillkännageriksdagen skulle regeringen borde ställning tillatt tanu
frågan skulle kunna legitimeras. Riksdagen biföllnaprapaterom

hemställan. Utskottets socialdemokratiskautskottets ledamöter hade
sig och ansåg regeringen borde återkomma till riksdagenattreserverat

frågor och vissa andra frågor hade samband därmed försti dessa som
frågan legitimation eller andra behörighetsföreskrifter blivitsedan om

parlamentariskföremål för samlad under medverkan.översynen
1993/94:145 föreslog regeringen och vissaI att naprapaterprop.

svenskutbildade kiropraktorer skulle kunna få legitimation för
respektive yrke. Beträffande anförde regeringen prop.naprapaterna

15:s.

Regeringen för sin del naprapati flerautgörattanser en av
behandlingsformer vid behandlingen patienter med sjukdomar iav
rörelseorganen. Redan för del dennaprapaterna stornu svarar en av
patientgrupp, sannolikt skulle ha sökt sig till densom annars
offentligt finansierade hälso- och sjukvården för behandling. Det

beräknats omkring 80 patienter varje år vänder sighar 000att nya
till för vård och det årligen utförs miljonlnaprapaterna att ca
behandlingar på 200 000 patienter i Sverige.

fullgör således fria yrkesutövare i direktNaprapaterna som
kontakt med allmänheten uppgifter inom den s.k. manuella
medicinen. Naprapatin sådan omfattninghar nått vadnu avseren
såväl antalet yrkesutövare antalet patienter och behandlingstim-som

år, det framstår lämpligt den förs in underatt attmar per som
tillsyn. minst patienternas säkerhet i vården talar förIntestatens

detta.
Alternativmedicinkommittén ansåg kunskap ochatt naprapaternas

allmänt vitsordad. Regeringen finner den doku-kompetens är att
tillfyllest förmentation Svenska Naprapatförbundet redovisat ärsom

bedömningen avlagt ochde hargöra att naprapateratt som examen
motsvarandefått titeln Doctor of Naprapathy eller fullgjort annan

utbildning bör kunna få legitimation.
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I propositionen framhöll regeringen särskilt direktiv till våratt
kommitté beslutats, direktiven vittomfattande och bl.a. innebäräratt

förslag legitimationändrade bestämmelser i frågaatt t.ex.omom av
kan komma lämnas 16.prop.naprapater att s

utskottsbehandlingen avstyrktes, tidigareUnder nämnts,som
kiropraktorerpropositionen i den del avsåg förslag attom somsom

genomgått utbildning i Sverige skulle kunna få legitimation för yrket.
gjordedet gällde frågan legitimation för utskottetNär naprapaterom

följande bedömning bet. l993/94:SoU24 9 10:s. -

behandlingenNaprapati flera behandlingsformer vidär aven av
i likhetpatienter med sjukdomar i rörelseorganen. Utskottet anser

nätt sådan omfattning,med regeringen naprapatin haratt ennu
vad gäller antalet yrkesutövare antalet patienter ochsåväl som

år, framstår lämpligt den försbehandlingstimmar det attattper som
teoretisk utbildningin under tillsyn. Naprapater harstatens som

få titelnden för närvarande krävs för Doctormotsvarande attsom
för utbildning ochof Naprapathy vid svensk skola naprapaterav

års handledd heltidstjänst-praktisk tjänstgöring motsvarande ett
förenligt utskottets mening, kunna få legitimationgöring bör,

Socialstyrelsenankomma regeringen ochyrket. Det bör att
föreskrifter härom. Genomutfärda närmare att naprapaterna

tillsyn ochde stå under Socialstyrelsenslegitimeras kommer att
disciplinärtverksamhet kommer också kunnaderas prövasatt av

sjukvårdens ansvarsnämnd.Hälso- och

följasverksamhet böranförde vidareUtskottet att naprapaternas noga
hemställan yrkade utskottetutvärderas. sin till riksdagenoch I attupp

vissså medbehörighetslagen skulle ändras sätt naprapateratt
erhålla legitimation för yrket.utbildning skulle få rätt att

sigsocialdemokratiska ledamöter reserverade i denna delUtskottets
anförde bl.a. bet. 13:och s.

parlamentariskakonstaterar regeringen tillsattaUtskottet denatt av
behörighetsfrågor för olikakommittén för vissaöversyn av

mycket brettinom hälso- sjukvården haryrkesgrupper och ett
bl.a. förslagEnligt propositionen innebär direktivenuppdrag. att

legitimation kanändrade bestämmelser i fråga naprapateravom om
kommitténsuppfattning börlämnas. Enligt utskottetskomma att

yrkesgrupperförslag innanöverväganden och avvaktas gesnya
därför avslålegitimation. Riksdagen bör ---möjlighet till pro-

Regeringen börlegitimationpositionen såvitt naprapater.avser av
fråga legitimationåterkomma till riksdagen i närnaprapateravom

slutförts.pågående utredningsarbetetdet

förlegitimationbiföll utskottets hemställanRiksdagen naprapaterom
1993/942409.rskr.
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Allmänt verksamhetnaprapaternasom

Svenska Naprapatförbundet har omkring 450 medlemmar. Förbundet
beräknar omkring 80.000 patienter varje år söker naprapatvårdatt nya
och 200.000 patienter årligen genomgår ungefär miljonatt en
behandlingar.

Enligt Socialstyrelsens statistik legitimerades 430 undernaprapater
1994 och 87 under 1995. januariDen 1 1996 fanns 516 legitimerade
naprapater.

Naprapaterna behandlar, tidigare redovisats, främst besvär isom
nacke, leder och muskler. Liksom beträffande kiropraktorernarygg,

därförkan det i sammanhanget finnas anledning studera Riksför-att
säkringsverkets statistik beviljade förtidspensioneröver och sjuk-
bidrag. Kommittén hänvisar till den redovisning finns i avsnittsom
11.2.

Ingen hade vid utgången år 1995 blivit anmäld tillnaprapat av
HSAN.

Utbildningen vid Naprapathögskolan

Naprapathögskolan grundades 1970 i Stockholm. Det privatär en
skola drivs i aktiebolagsform och finansieras elevavgifter.som genom
Utbildningen omfattar fyra års studier fördelade humanbiologiska,
medicinska samhälls- och beteendevetenskapliga förutomämnensamt

manuell medicin. I utbildningen ingårämnet teoretisk undervisning i
form föreläsningar och seminarier praktiska övningar medsamtav
färdighetsträning och klinisk praktik under handledning legitimeradav
naprapat.

Kanslersämbetet har efter anmodan Utbildningsdepartementet iav
maj 1995 sig ansökan från Naprapathögskolanöver bl.a.yttrat en om

utfärdarätt högskoleexamen enligt hög-att naprapatexamen som en
skoleförordningen. I Prövning Naprapathögskolan,rapport,en av
Kanslersämbetets 1995:4, har Kanslersämbetet redovisat denrapport
sakkunniggranskning genomförts Naprapathögskolan. Desom av
sakkunniga i följande bedömningar:gör rapporten

Vi har därvid konstaterat
utbildningen i huvudärrmet vilar på vetenskaplig grund ochatt att

undervisningen därmed saknar samband mellan forskning ochnära
utbildning

behörighetskravet för antagning till utbildningenatt visserligen
uppfyller kraven motsvarande allmän behörighet, kravattmen
särskild behörighet, motsvarande finnesde för närmastsom
jämförbara statliga högskoleutbildning, dvs. för sjukgymnastut-
bildning, saknas
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utvärderingförsaknarnaprapatutbildningen i systemsettatt stort
kvalitetssäkringoch

det gällerregel högvisserligen i närärlärarkompetensenatt
dennamedicinskatraditionellai ämnen,lärare atttimanställda men
helhetutbildningensamordninganvändes tillkompetens somav

naprapati ellerhuvudärrmetutvecklingutvärdering ochtilleller av
medicinmanuell samt

i formendast skerutlandetmedkontakterutbildningens avatt
i formInternationaliseringgästföreläsare.inbjudnaenstaka av

särskilt anmärk-dock inteDettaförekommer ärstudentutbyte
skolanaktuellavid denförutomnaprapatutbildningen,dåningsbart

nämligeni världen,ställebedrivs påendastStockholm,i annatett
utbildningendockFörvånansvärtChicago. ärmoderskolan i att
kiropraktorut-spriddainternationelltmed denutbytehar sett mer

omfång liknarochinnehållvad gäller naprapatut-bildningen, som
bildningen.

närvarandeförnaprapatutbildningen ärdärförfinnerVi att
statligai denutbildningarjämförbaralikvärdig med närmast

högskoleut-betecknaskandärfördenhögskolan och att som
givasoch exarnensrätt.bildning

grundlig ochutförtsakkunnigaansåg deKanslersämbetet att en
siganslötutbildning ochNaprapathögskolansprövning avnoggrann

bedömningar.till deras
sakkunnigakommenterade deutredningsuppdragetsjälvaUtöver

utvärderingarochundersökningarvetenskapligapåbristenbl.a. av
vetenskapligtbetydelsenmedicin och vidaremanuell etteffekter avav

frågananfördesakkunnigamanuell terapi. Detill attförhållningssätt
befintligasamordningtillmöjlighetochdimensionering avom

studiemedels-fattasbeslututredas innansärskiltutbildningar bör om
terapimanuellinom områdetutbildningar samtförtilldelning omnya

sjukför-tillområdedettainomfria yrkesutövareanslutning av nya
säkringssystemet.

Naprapathögskolanuttalar iKanslersämbetet att genomrapporten
svenskmedför naprapat-legitimationriksdagsbeslutet naprapaterom

förutbildningsanordnareerkännande ettfått officielltutbildning som
vidare:anförKanslersämbetettillerkänts legitimation.yrke som

sjukvårdochhälso-inomlegitimationriksdagsbeslutDetta enger
legitimationNormalt byggerhaft.tidigareinnebörd denänannan

högskolaoffentligsvenskvidpå avlagdvårdområdetinom examen
föremåldvs.detta, ärbedömtsutbildningeller motsvaraomannan

fastställsmålregleringochoffentlig insyn attför avgenom
för hur verksam-reglerhögskoleförordningen, liksomregeringen i

formikontrollmöjligheterfinnsVidarebedrivas.skaheten av
uppfyller kraveninteutbildningenOmutvärdering.ochuppföljning

medbli examensrätten.utbildningsanordnarenkan av
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För legitimation saknas emellertidnaprapaternas motsvarande
grund i och med privat skolaatt enligt någonexamensrättutanen
offentlig förordning givits ställning utbildningsanordnare.som
Möjligheter saknas därmed från samhällets sida påverkaatt
utbildningens mål, inriktning, uppläggning och standard. Ingen
möjlighet finns heller från samhällets sida företa uppföljningatt och
utvärdering utbildningen eller vidta sanktioner i formattav av
beslut ifrån skolanatt Ett inordnandeta examensrätten.om av
utbildningen i yrkeshögskola för kvalificerad eftergymnasial
utbildning --- skulle förutsättningar för offentlig insyn.ge

Regeringen avslog i beslut den 7 december 1995 U93/3677/UH,
U94/2358/UH Naprapathögskolans ansökan såvitt den avsåg begäran

till studiestöd.rätt I sitt beslut anförde regeringen Kanslersärn-om att
betet gjort den bedömningen utbildningen vid Naprapathögskolanatt
för närvarande inte likvärdigär med jämförbaranärmast utbildningar
i den statliga högskolan och den kan bedömas högskoleut-att som
bildning. Mot den bakgrunden bör utbildningen enligt regeringens
mening inte till studiestöd.rättge

11.4 Osteopater

Allmänt behandlingsmetoden osteopatiom

Osteopati är manuell behandlingsform betonar kroppensen som
dynamiska helhet och självreglerande förmåga. I behandlingen ingår
olika manipulations- och mobiliseringstekniker. Grundprin-massage-,
cipen rörelseapparaten,är cirkulationen ochatt bildarnervsystemet en
dynamisk helhet. Syftet med behandlingen undanröjaär störningaratt
i kroppen och öka dynamiken och därigenom aktivera människans
självreglerande och självläkande kraft. Den osteopatiska under-
sökningen innefattar palpation mjuka vävnader och lederav samt en
rörlighetstest. Utifrån diagnosen sedan manuell och manipulativges en
behandling för normalisera den störda rörligheten.att

Bakgrund

Alternativmedicinkommittén prövade huruvida bordeosteopater
komma i fråga för legitimation. Kommittén anförde det föratt
närvarande inte förelåg skäl för legitimation denna SOUav grupp
1989:60 89. Vid tillfället fanns omkring 20 i Sveriges. osteopater
och de flesta saknade internationell utbildning.
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Utbildning

Utbildning flera håll,sker på mycket olikaosteopaterav men
utbildningsnivåer. StorbritannienI bedrivs sedan 1993 godkända
utbildningar vid skolor och de omfattar fyra års heltidsstudier.tre
Efter avslutad erhålls Bachelors degree, honours, inexamen en
Osteopathy. Osteopatin den första de komplementära medicinskaär av

i Storbritannien erhållit offentligtyrkena erkännande.ettsom
Osteopatyrket där reglerat i särskild lagstiftning, The Osteopathsär en
Act.

Svenska Osteopatförbundets regi bedrivs i Göteborg utbildningl en
femårig.i osteopati Enligt vad kommittén, tagitsom uppges vara som

utbildningsplanen, kunnat bedöma det dock inte frågandel ärav om
heltidsutbildning. utbildningen läggsnågon En delstor utav som

självstudier och arbete i hemmet. Svenska Osteopatförbundet sam-
School of i England ocharbetar med European Osteopathy under en

år deltar de studerande från Göteborg i denvecka engelskaper
utbildningen.

Finland, där lagen och förordningenI osteopaterna genom om
yrkesutbildade inom hälso- sjukvården fått sinoch yrkesbe-personer
teckning skyddad, finns två privata osteopatutbildningar. Det är ännu

utbildningar kommerinte klart dessa leda till skyddad yrkesbe-attom
teckning. den finländska delegation bl.a. har till uppgiftInom attsom

utlåtanden och initiativ i ärenden gäller utbildningen förtaavge som
yrkesutbildade inom hälso- sjukvården finnsoch sektionpersoner en
för manuella terapier. Denna sektion kartlägger för närvarande vilka
krav bör uppställas på utbildningen för skall fåatt osteopaternasom

till skyddad yrkesbeteckning. En beräknas klar underrätt rapport vara
år 1996.

verksamhetAllmänt osteopaternasom

Sverige finns enligtI uppgift från Svenska Osteopatförbundet omkring
yrkesutövare.55 Av dessa representerade i förbundet,51är som

bildades 1980.

Framställningar till kommittén

vidKommittén har hearing sammanträffat med frånrepresentanteren
OsteopatförbundetSvenska och förbundets utbildningsutskott.

Förbundet har hävdat med god utbildning i osteopati böratt osteopater
få möjlighet erhålla legitimation. Förbundets utbildning i Göteborgatt
har framförts på ligga tillexempel utbildning borde kunnasom en som
grund för legitimation. legitimation förSom för osteopaterargument
har förbundet framhållit bl.a. patienternas kostnadssituation, patienter-
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möjlighet utnyttja försäkringar och befästande kravatt ut-nas av
bildningskvalitet. Förbundet har vidare pekat på osteopatins spridning
och förekomst i andra länder.

Kommitténs1 1.5 överväganden

Inledning

Den information från kiropraktorer och kommitténnaprapater som
erhållit vid sina hearingar och olika skrivelser har kunnatgenom
kompletteras vid studiebesök hos Skandinaviska Kiropraktorhögskolan
och Naprapathögskolan. Med utgångspunkt från föreliggande material
har kommittén kunnat konstatera framför kiropraktorernasallt ochatt

verksamhet och behandlingsformer har mycketnaprapaternas
Många i utbildningarna följaktligen ocksåärgemensamt. moment

likartade.
behandlingsmetodernaFör kiropraktik, naprapati och i viss mån

också osteopati gäller de innefattar behandlingsformen manipula-att
Manipulationtion. har, redovisats i avsnitt 11.2 under rubrikensom

reglering, fåttNuvarande definition i Socialstyrelsens föreskrifteren
allmänna råd legitimerade kiropraktorers verksamhet.och I dessaom

framhålls mycket tydligt vilka allvarliga komplikationer kansom upp-
manipulationsbehandling.komma vid När det gäller barn under sexton

års ålder har Socialstyrelsen i föreskrifterna gjort bedömningen detatt
krävs ytterligare kunskap och erfarenhet manipulationsbehandlingav
innan dessa skall kunna komma i fråga för sådan behandling. Vissa

medges dock.undantag N har också inför kommittén pekataprapaterna
på rad kontraindikationer vid manipulationsbehandling bören som
föranleda hänvisning till läkare.

Kiropraktorernas och verksamhet har således detnaprapaternas
den kan innebära allvarliga risker för skador hosgemensamt att

patienter den någon saknar erforderlig kompetens.utövasom av som
Samtidigt det, enligt vad framkommit, mycket andelär storsom en
patienter söker sig till just kiropraktorer och Dessanaprapater.som
omständigheter talar, enligt kommitténs uppfattning, mycket starkt för

insyn ibör ha och möjlighet påverka innehållet ochatt staten att
i bådakvaliteten de yrkesgruppernas utbildning. Av skäl börsamma

den verksamhet bedrivs kiropraktorer omfattasoch naprapatersom av
tillsynsverksarnhet.statensav

ekonomisk synvinkel kan det finnas skäl i dettaUr sammanhangatt
framhålla den klart vanligaste anledningen till förtidspension i vårtatt
land sjukdomar i muskler, skelett och bindväv, dvs. till mycketår stor
del sådana sjukdomar kiropraktorers och verksamhetnaprapaterssom

inriktadär mot.
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Kiropraktorer

legitimerade kiropraktorernasuppföljning och utvärdering deDen av
tidigare aviserats från Socialstyrelsens sida ochverksamhet somsom

Socialutskottet hänvisade till i sitt betänkande 1992/93: SoUl se
någontill stånd. heller har Socialstyrelsen gjortkom inte Inteovan

begränsningar kan utfärdas för andra yrkesgrupperutredning av om
manipulationsbehandling.utövarsom

i i realiteten ingendet gäller kiropraktorerna har dagNär staten
Ävenlegitimation. deti den utbildning leder tillinsyn alls omsom

utbildningar böringår kommitténs uppdrag olikainte i att ange var
Alternativmedicin-kommittén ändå instämma ianordnas, vill

det inte tillfredsställande det svenskakommitténs uttalande äratt om
i framtiden skall tillgodoses enbartkiropraktorerbehovet ävenav

utländsk utbildning.genom
Kiropraktorhögskolan kan anföras denBeträffande Skandinaviska att

enligt tidigare utvärderingar, ambitiöstbedriver utbildning ärsom,en
Vid denlärare med god kompetens.upplagd och har engagerat

ECCESocialstyrelsen gjorde med den engelskajämförelse avsom
omdömet utbildningenblev det sammanfattandegodkända skolan att

jämförbar medskolan i många avseendenvid den svenska var
Någon kritik under-utbildningen vid den engelska skolan. mot

Kanslersämbetetkvaliteten på lärarna framfördes inte.visningen eller
skolan uppfylldesin utvärdering i uppdrag sighade i överatt yttra om

Ävenenligt högskoleförordningen.kraven för exarnensrätt om
medKanslersämbetet inte ansågs likvärdigutbildningen närmastav

det enligtutbildningar inom den statliga högskolanjämförbara är
bedömningenkommitténs mening därmed inte givet ut-att av om

kiropraktorligga till grund för legitimationbildningen bör kunna som
motsvarande måste avvaktautfalla Härbör sätt. resutatet avman

värdering Socialstyrelen fått i uppdragjämförandeden avsomnya
regeringen genomföra.att

vid bedömningeninternationella förhållandena måste beaktasDe av
till legitimation. Genomsvenska utbildningen skall kunna ledadenom

europeiska arbets-regleringar kring denmedlemsskapet i EU har
kommitténskommit i förgrunden. Ii ökad utsträckningmarknaden

landets nationellaockså Sverige måste tilldirektiv framhålls attatt se
förförutsättningenuppfyller de krav inom EUutbildningar är ettsom

inom hälso-för verksamhetömsesidigt erkännande kompetensbevisav
vissa fördelarEU-länder kan det innebärasjukvården. I andraoch om

för i landgenomförs i Sverige i ställetkiropraktorutbildningen ett
89/48/EEG förutsätterförsta generella direktivetutanför EU. Det att

fallgemenskapen. Ihuvudsakligen inomutbildningen ägt annatrum
yrkeserfarenhet.bevis årsvärdmedlemsstaten krävakan treom



380 Manuella behandlingsmetoder11 SOU 1996:138
.

När det gäller kiropraktorerna kan förhållandena i de övriga
nordiska länderna komma bli särskilt betydelsefulla. legitimera-Deatt
de kiropraktorerna ingår redan i den nordiska överenskommelsen om

arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal.en gemensam
Den kiropraktorutbildning under uppbyggnad vid Odenseärsom
universitet i Danmark kommer enligt uppgift kunna leda tillatt
auktorisation i Danmark och därmed till legitimation i Sverige.även

framstår därförDet särskilt angeläget klarläggaatt ut-som om
bildningen vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan är av samma
kvalitet den bedrivs i Odense. Någon jämförande utvärderingsom som

dessa båda utbildningar har det inte funnits möjlighet genomföraattav
inom för kommitténs arbete. bakgrundenDetta tillär attramen
regeringen, tidigare redovisats, uppdragit Socialstyrelsen attsom

utbildningenutreda vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan tillom
längd och innehåll jämförbar med utbildningen vid Odenseär
universitet. Utvärderingen skall enligt regeringsbeslutet klarvara

den 29 november 1996. Avsikten Socialstyrelsensärsenast att
finnasutvärdering skall med vid beredningen kommitténs förslag.av

Om Socialstyrelsens utvärdering visar utbildningen vid Skandina-att
viska Kiropraktorhögskolan jämförbar med utbildningen vidär
universitet i Odense, kommittén detta föranledabör deatt attanser
kiropraktorer utexamineras från Skandinaviska Kiropraktorhög-som
skolan får möjlighet erhålla legitimation.att

Med godkänd svensk kiropraktorutbildning kan ifrågasättasen om
praktiktjänstgöringinte den i dag krävs för legitimation bör kunnasom

arbetas in i grundutbildningen. Praktiktjänstgöringen infördes bl.a. för
de utlandsutbildade kiropraktorerna inblick i den svenskaatt ge en

sjukvården.
framtidaSkulle utvärdering visa den svenska utbildningen inteatten

håller standard motsvarande den danska eller i dag legiti-en annan
mationsgrundande utbildning måste sikt försöka till ståndman

lösning för de svenskutbildade kiropraktorerna. inteDet ären annan
tillfredsställande betydande del denna yrkeskategori ståratt en av
utanför tillsyn. Närmare överväganden kring hur dessastatens
kiropraktorer skall kunna föras in samhällets fårunder tillsyn göras

Socialstyrelsens utvärdering inte förunderlag beslutom ger om
legitimation för kiropraktorer utbildade vid Skandinaviska Kiropraktor-
högskolan.

Socialstyrelsens föreskrifter kiropraktorers verksamhet gäller iom
för de legitimeradedag endast kiropraktorerna. Detta innebär att

övriga, förutom dedvs. utbildats vid Skandinaviska Kiropraktor-som
outbildadehögskolan eller korttidsutbildade kiropraktorer, haräven

manipulationsbehandla barn mellan 8 år,och 16 medanrätt att
legitimerade kiropraktorer i princip inte har denna Kommitténsrätt.
förslag avsnitt 13 höjd åldersgräns i de bestämmelsernase om som
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sjukvårdande åtgärdervissa hälso- och görvidtabegränsar rätten att
årbehandla barn under 15skillnad idennavisserligen rätten attatt

talar emellertid försäkerhetpatienternasOmsorgenförsvinner. attom
icke legitimeradeockså förbör gällavissa behandlingarförbud mot

kiropraktorer.
synpunkter tillsammanfattandeavsnittetiKommittén återkommer

behandlingmetoder ochmanuellaframtida regleringfrågan avom en
manipulationsbehandling.

Naprapater

kiropraktorernas. Demedlikheteryrkesroll harNaprapaternas stora
direkt patientansvarde haryrkesroll,självständighet i sinhar etten

manipulationsbehandling användsmåni denverksamheten kanoch --
regi.i privatbedrivs oftaVerksamheteninnebära risker.

vidutbildningentillsynnågonintei dag överStaten kan utöva
kiropraktorut-utländskaförhållande till deINaprapathögskolan.

skolan i olikadock den skillnadenföreliggerbildningarna att samman-
skapasHärigenombedömningar.samhälletsberoendeblirhang av

Regering-riktning.kvalitetshöj andepåverkan iindirektmöjligheter till
pågrundläggande kravbehörighetsförordningen vissaiuppställeren

legitimationinnehåll föromfattning och naprapatutbildningens att som
anledning förutsättaocksåfinnsi fråga. Detkomma attkunna attskall

och möjlighetstatsbidragi fråga förkommakunnabl.a. förskolan, att
Påstandardhöjning.förverkarstudiebidrag,erhållaför eleverna att en

Kanslersåmbetetspåtalas ibristerkanske desikt kan rapportsom
utvärderingar,tidigaretvåskolan jämfört medfall haråtgärdas. I vart

utbildningen.förbättratdelvisutvecklat ochKanslersämbetet,enligt
förförutsättningi dagpraktiktjänstgöringen, ärgällerNär det ensom
in iarbetasskulle kunnainte dennaifrågasättaskanlegitimation, om

grundutbildningen.
patientbe-antalmycketår förvarjeNaprapaterna stortettsvarar

yrkesrollenisjälvständighettanke påhandlingar. Med naprapaternas
kommitténsenligtfinns det,patientansvardirektaoch deras upp-

fortsättningsvistalar för ävenmycketfattning, naprapaternaattsom
tillsyn.samhälletsstå underbör

förutsättning förviktigockså,emellertidKommittén har attsom en
hayrket skalllegitimation,bli föremål förskallyrke angett attett

Kanslersåmbetetsgrund.vetenskapligförankring i rapportväsentlig en
legitimeradedagde iifrågasättas naprapaternadet måstegör att om

fortsätt-deföljd härav, ävenförankring och,har denna omsom en
rättssäker-detSamtidigtlegitimerade. ärfåningsvis bör avvara

nyligenyrkesgrupptillfredsställandehetsskäl inte avsomom en
tidefter kortfråntas dennalegitimation atterhållit utansamhället

mångaFörväsentligtpå något sätt.förändratsförhållandena naprapa-



382 11 Manuella behandlingsmetoder SOU 1996:138.

skulle detta kunna kännbara konsekvenser. Man kan inte hellerter
bortse från de legitimerade bedriver omfattandeatt naprapaterna en
behandlingsverksamhet med antal patienter. För dessaett stort
patienter det, vi tidigareär framhållit, väsentligt attsom naprapaterna
står under samhällets tillsyn. Om legitimationen bort skulle ocksåtogs
befrielsen från mervärdesskatteplikt försvinna. Kommittén föreslår
nedan i avsnittet sammanfattande synpunkter utvärderingatt snarasten

manuella behandlingsmetodergörs och manipulationsbehandling.av
I avvaktan sådan utvärdering kommittén det inte finnsatten anser
anledning några ändringar i behörighetsregleringengöra föratt
naprapaterna.

Osteopater

Antalet verksamma i Sverige förhållandevis ringa.är Detosteopater
finns inte heller någon utbildning här i landet de kravmotsvararsom

enligt kommittén bör ställas för yrke skall kunna kommaatt ettsom
i fråga för legitimation. Kommittén därför inte det finns skälattanser

reglera verksamhet.att osteopaternas

Sammanfattande synpunkter

I olika sammanhang har pekats på möjligheterna till samordning av
utbildningar manuella behandlingsmetoder. Skillnadernasom avser
mellan kiropraktik och naprapati kanske inte så detär ärstora att
motiverat med två helt från varandra skilda utbildningar. Kiroprakto-

och heller inte de enda yrkesgrupperärnaprapaternarerna som
Ävenanvänder sig manuella behandlingsterapier. yrkeskategorierav

exempelvis ortopedläkare och sjukgymnaster tillämpar manuellasom
behandlingsmetoder. Någon utvärdering behovet olika manuellaav av
terapier och vilket antal erfordras inom verksamhets-terapeuter som
området har inte genomförts. viktigtDet dessa frågor blirär att
belysta, särskilt med hänsyn till det ekonomiska läget och de priorite-
ringar måste inom sjukvården. Bl.a. bör möjligheternagöra tillsom
samordning mellan olika utbildningar inom den manuella medicinen
utredas.

Kommittén har i det föregående kunnat konstatera mångaatt
patienter söker sig till kiropraktorer och Omfattningen ochnaprapater.
betydelsen deras behandlingar talar för bör övervägaattav man en

enhetlig reglering de manuella behandlingsmetoderna. Innanmera av
sådan reglering kan bli verklighet det angeläget få till ståndär atten
utvärdering manipulationstekniken och dess effekter. Vaden av som

framkommit angående de risker kan förenade med manipula-som vara
tionsbehandling talar enligt kommittén för denna behandlingsformatt
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förbehållaseventuelltrestriktioner ochytterligaremedkringgärdasbör
sjukvårdspersonal.hälso- ochviss

manuelladeutredningsärskildföreslårKommittén att omen
också markeraKommittén villinledsbehandlingsmetoderna snarast.

andraföranledautredning kan kommaframtidasådan attatt en
delegitimation för vissabeträffande fråganställningstaganden avom

behandlingsterapier.manuellasysslar medyrkesgrupper som





SOU 1996: 138 12. Psykologer och psykoterapeuter 385

12 Psykologer och psykoterapeuter

Sammanfattning

Kommittén i förevarande avsnitt ställning tilltar olika frågor och
framställningar med anknytning till psykologers och psykoterapeuters
yrkesverksamhet.

Kommittén uttalar psykologisk och psykoterapeutisk verksamhetatt
bedrivs erforderlig kompetens kan innebärautansom av personer

risker för patienterna. I avsnitt 13 konstaterar kommittén fråganatt om
utvidgning kvacksalverilagens bestämmelser vad gälleren rättenav att

bedriva psykologisk eller psykoterapeutisk verksamhet kräver ytter-
ligare utredning. Kommittén lämnar därför inte något förslag i denna
del.

Psykologernas specialistkompetens bör enligt kommitténs upp-
fattning inte regleras i behörighetslagstiftningen.

Kommittén lämnar inga förslag till förändringar beträffande
psykologernas praktiska tjänstgöring för psykologlegitimation PTP.

När det gäller verksamhet utanför den egentliga hälso- och
sjukvårdens organisation kommittén rättsläget bör tolkas påattanser
så legitimeradesätt psykologer alltid räknasatt hälso- ochsom
sjukvårdspersonal och står under samhällets tillsyn i den mån deras
yrkesutövning innebär de undersöker, vårdar eller behandlaratt andra
människor. Detta oberoende hur verksamheten organiserad.ärav

Legitimation psykoterapeut får meddelas den avlagt psyko-som som
eller den visar han påterapeutexamen förvärvatsättatt annatsom

motsvarande kompetens. När det gäller svenska psykoterapeututbild-
ningar kommittén endast högskoleutbildningar och utbild-attanser
ningar godkänts med stöd lagen 1993:792 tillståndsom av att ut-om
färda vissa examina bör kunna leda till legitimation psykotera-som
peut.

12. 1 Inledning

Kommittén har tagit ställning till förslagantal med anknytning tillett
psykologernas yrkesverksamhet. De frågor i regelärtassom upp
specifika för yrkesgruppen psykologer och kommittén har därför valt
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psykologerna ibeträffandeställningstagandensina ettpresenteraatt
kapitel.särskilt

förkommittén metoderdiskuterarpsykoterapeuternadet gällerNär
psykoterapin bör kunnainominriktningarvilkabedömning somav

psykoterapi kanEftersompsykoterapeut.legitimationleda till sessom
ifrågadennapsykologinspecialisering inom äventas uppensom

kapitel.förevarande

Psykologer12.2

Inledning12.2.1

antalkommitténinförPsykologförbund har ettSveriges presenterat
Kommittényrkesutövning.psykologersanknytning till tarmedförslag

övrigtioch diskuterarfram ävenlagtsförslagtill deställning som
yrkesverksamhet.psykologernasrörandefrågor

regleringenochpsykologutbildningenbeskrivninginledandeEn av
förredogörelseföljerDärefteravsnitt 12.2.2.ifinnsyrket enav

ställnings-Kommitténsavsnitt 12.2.3.kommittén,tillframställningar
12.2.4.avsnittredovisas itaganden

yrketregleringochUtbildning12.2.2 av

högskole-högskoleförordningeniregleradPsykologutbildningen är
fullgjorda kurs-efteruppnåspsykologexamenoch29examen nr

fem årsmotsvarandedvs.sammanlagt 200 poäng,fordringar om
psykolog-avlagdefterlegitimationerhållakanPsykologerstudier.

tjänstgöringpraktiskafullgjort denhaoch efter att somexamen
praktiskSådanbehörighetslagen.§föreskriver 2regeringen

årstidfullgöras underskalltjänstgöring PTP ettmotsvararsom
Tjänstgöringenbehörighetsförordningen.lO§heltidstjänstgöring

Social-föreskrifterenligtverksamhetsområdenfördelasskall som
handledningunderskall fullgörasTjänstgöringenmeddelar.styrelsen

privativerksamhet elleroffentligpsykolog inomlegitimeradav
Socialstyrel-tjänstgöringsådanförhar godkäntsverksamhet avsom

sen.
försigfåringenskyddad och attPsykologtiteln utär varage

genomgå denellerför yrket,legitimationha attpsykolog utanattutan
Ombehörighetslagen.stycket 3första9 §tjänstgöringenpraktiska p.

titelförvärvatharbehörig detta sätt,någon, somenutan att vara
verksamhetititelskall dennapsykologtiteln,medförväxlaskan
påområde sätttandvårdensellersjukvårdens ettochhälso- somanges

stycket.§ andrapsykologtiteln 9fråndenskiljertydligt
1978infördeslegitimationerhållapsykologerförMöjligheten att

psykologer.förlegitimation1978:341förordningen omgenom
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Genom särskild bestämmelse i förordningen ställdes legitimeradeen
psykologer i sin yrkesutövning under Socialstyrelsens tillsyn. När
behörighetslagen infördes upphävdes psykologförordningen och
regleringen psykologernas legitimation överfördes till behörig-av
hetslagen. Ursprungligen fanns inget skydd för yrkestiteln psykolog,

endast skydd för yrkesbeteckningen legitimerad psykolog.utan ett
Genom ändring i 9 § behörighetslagen trädde i kraft den 1en som
januari 1994 SFS 1992:1562 utökades skyddet till omfatta ävenatt
yrkestiteln psykolog. Samtidigt infördes skydd för yrkestitelnett
psykoterapeut. denl proposition föregick ändringen i behörig-som
hetslagen prop. 1992/93:83 konstaterade föredragande statsrådet att
införandet legitimation för psykologer och psykoterapeuter inte lettav
till någon märkbar begränsning i det allmänna utbudet psykologiskav
rådgivning och behandling. Marknadsföringen samtalsterapi iav en
mångfald former fortfarande mycket omfattande frånvar personer vars
kompetens för verksamheten otillräcklig. Titlarna psykolog ochvar
psykoterapeut eller liknande titlar används ofta i marknadsföringen på

vilseledande kundesätt intrycketett hade denutövarenattsom ge
legitimerade psykologens eller psykoterapeutens kompetensnivå.
Möjligheten legitimerade psykologer och psykoterapeuteratt ge en
exklusiv behörighet yrket övervägdes inte iutöva propositionen.att

Genomgång ettårig PTP efter har funnits med ettav en examen som
legitimationskrav alltsedan legitimationen infördes för psykologer. I
den utredning Socialstyrelsen i samråd med bl.a. Psykologförbun-som
det och de båda kommunförbunden regeringens uppdrag genomför-
de utformningen PTP framgår bl.a. utgångspunkt förattom av en

diskussion tjänsteorganisation och tillgång på platser hargruppens om
varit PTP skulle innebära yrkesverksamhet psykologatt isom
underordnad ställning. Vidare framgår utgångspunkt föratt en annan

förslag behovet PTP kunde inomattgruppens var av rymmas
dåvarande och kommande efterfrågan psykologinsatser. Arbets-av

gjorde den bedömningen tjänsteorganisatoriskade frågornaattgruppen
fick lösas i normala kontakter mellan arbetsmarknadens Statligaparter.
medel för PTP har aldrig avsatts.

Socialstyrelsen har fastställt föreskrifter och allmänna råd SOSFS
1986:43 legitimation psykologer. Föreskrifterna i korthetom av anger
hur den praktiska tjänstgöringen för psykologlegitimation PTP skall

utformad. deI allmänna råden utvecklas hur föreskrifternavara om
PTP bör tillämpas. De allmänna råden innehåller också avsnittett om
den personliga lämplighetsprövningen kommitténav refererat i avsnitt
6.6.2. Under år 1996 har ovannämnda föreskrifter och allmänna råd
omarbetats för bättre med rådandeöverensstämma författningar ochatt
utbildningar inom Norden och inom EU/EES-området. De nya
föreskrifterna och allmänna råden har erhållit beteckningen SOSFS
1996:13 M.
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Socialstyrelsen har vidare meddelat föreskrifter SOSFS 982: 78 för1
journalföring. vissapsykologer Journalföringsplikten gäller i fallom

för icke legitimerade psykologer.även
Psykologerna omfattas det första generella EG-direktivetav

89/48/EEG. omfattas vidare överenskommelsenDe gemensamav om
förnordisk arbetsmarknad viss hälso- och sjukvårdspersonal och

veterinärer.
Finland,Psykologyrket reglerat i bl.a. Danmark, Island ochår

specialistregleringFinland, Danmark och finnsI NorgeNorge. aven
Regleringen olika i de olikapsykologyrket. har utformats sätt
den nordiska arbetar med frågorländerna. Inom arbetsgrupp som om
kompetensbevis fri rörlighet för degodkännande har fråganav om en

specialiteterna diskuterats. har emellertid gjortolika Arbetsgruppen
bedömningen det f.n. införa någon fri rörlighetden inte gåratt att

specialiteterna såeftersom olika ut.ser

Framställningar till kommitténl2.2.3

uppgift omkringPsykologförbund organiserar enligt 95Sveriges
skrivelser till kommit-landets psykologer. Förbundet har iprocent av

hearingari samband med kommittén anordnadetén och presenteratav
med psykologers yrkesutövning.antal förslag anknytning tillett

Förslagen rör
i kvacksalverilagen,ändringar

legitimation behörighetskrav för psykologers yrkesutövning,som
specialistkompetens för psykologer,reglering av

individinriktadfrågan legitimerade psykologer arbetar medom som
fallpatientvård utanför den traditionella och sjukvården i vissahälso-

omfattas bl.a.skall räknas hälso- och sjukvårdspersonal ochsom av
åliggandelagens bestämmelser samt

samhällelig tillsyn verksamhet utanför åliggandela-psykologersöver
tillämpningsområde.gens

har framhållit psykologisklpsyko-Förbundet det i utkantenatt av
verksamhet förekommer del behandling dubiöstterapeutisk helen av

förofta med risk för skador för den enskildeslag, utsättssom
behandlingar utförs icke-legitimerade yrkes-aktiviteterna. Dessa av

behandlingsmetoder teknikervilka använder psykologiska ellerutövare
inomde har obefintliga eller mycket bristfälliga kunskapertrots att

kvacksalveri-området. detta sammanhang har förbundet föreslagitI att
tillämpningsområde utvidgas den effektivt skall kunnalagens så att

behandlingsområdet.kvacksalveri inom det psykologiskamotverka
förbjudaSocialstyrelsen bör därvid, förbundet, möjlighet attanser ges

fällts för hälsofarligt kvacksalveri inom det psykologiskaden som
behandlingsområdet i verksamhet inomfortsättningen utövaatt
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sådana diagnos- ochsådant måsteområdet. Ett beslut kunnaäven avse
psykologutbildning.behandlingsmetoder kräversom

behandlingsarbete iVidare har förbundet anfört psykologersatt
till påverkaninnebär betydelsefulla möjlighetermånga fall ochstora

vänder sig också i växandepå enskilda individer. Yrkesutövarna
regi. Med hänvisning tillutsträckning direkt till allmänheten i privat

förbundet hemställtharpatienternas intresse säkerhet i vården omav
fastställslegitimationkommittén föreslåöverväger attatt att som

psykolog inom hälso- ochförbehörighetskrav utövande yrkeav som
förbehörighetskravsjukvården legitimation införssamt att som

tjänst psykolog.tillsättning av som
behörighetslagen införsockså föreslagit det iFörbundet har att en

psykotera-för psykologer därbestämmelse specialistkompetensny om
specialiseringsmöjligheter. Enflerapeutexamen anges som en av

behovettillgodosesådan bestämmelse kommer enligt förbundet att av
utfärdar, iFörbundetredovisning kompetensnivån.offentlig av

specialistbehörig-år 1992,förbundets kongressenlighet med beslut av
specialistord-specialistordning. Ipsykologer enligt särskildhet för en

psykologi, pedagogiskspecialistområden; kliniskfinns fyraningen
psykologi.psykologi, neuropsykologi och arbetslivets

utförpsykologer2.500Enligt förbundet finns det omkring som
eller enskild hälso- ochpatientvård utanför allmänindividinriktad
elevvård, barnomsorgen,främst inom skolanssjukvård. arbetarDessa

försvaret.kriminalvården ochsocialtjänsten, AMI,förskolan,
frågan legitime-behandlarFörbundet hemställer kommitténatt omom
patientvård utanförmed individinriktadpsykologer arbetarrade som

och sjukvårdsper-sjukvården tillhör hälso-traditionella hälso- ochden
undersökning, vård ochutför individinriktadtill den del desonalen

omfattas åliggandelagenoch därvid skallbehandling patienter avav
uppfattning denförbundetsdisciplinpåföljdslagen. Detoch är att

skall omfattalagstiftningen dennaangivna grupp.
intearbetsuppgifterLegitimerade psykologer har också är attsom

faller underdärmed intehälso- och sjukvård ochbetrakta som
börsamhällets tillsynåliggandelagen. Förbundet hävdar ävenatt

yrkesverksamhet utförsinlegitimerade psykologer iomfatta som
däroch sjukvårdenindividinriktade hälso-arbetsuppgifter utanför den

individersför enskildabetydelsearbetsuppgifter hardessa stor
förbundetexempelvälbefinnande.rättssäkerhet eller Som nämner

för-sakkunnigasåsomvittnespsykologiska utredningar utförda av
samhälletsanförFörbundetordnade legitimerade psykologer. att

lagstift-särskildregleras ipsykologverksamhetall formtillsyn av av
ochDanmarkdäribland Norge,europeiska länder,ning i flera

Finland.
psykologverksamhet bör, enligtsamlad rättslig reglering allEn av

framhållerAvslutningsvisi särskild psykologlag.förbundet, ske en
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förbundet i sin skrivelse den framtida psykologbehörigheten måsteatt
utformas så yrkesutövare erhållit kompetensbevis har fullatt som
professionell frihet i yrkesutövningen och därvid inte under-ytterst
ställs någon professions kontroll.annan

När det gäller praktisk tjänstgöring för psykologlegitimation PTP
förbundethar anfört det under 1980-talet långauppstod väntetideratt

innan psykologerna kunde erhålla PTP. Dessa väntetider har numera
kortats ganska betydligt. Enligt enkätundersökningner en som
Sveriges Psykologförbunds studeranderåd genomförde under 1995
uppgick den genomsnittliga väntetiden på efterPTP avlagd tillexamen
3,3 månader. Psykologförbundet har anfört âldersstrukturen äratt
sådan pensionsavgångarna inom psykologkåren kommer ökaatt att
mycket kraftigt efter kommande sekelskifte. Förbundet har hävdat att
denna omständighet i kombination med den nuvarande och beräknade
successivt ökade efterfrågan psykologer med sannolikhetstörstaav
kommer innebära det uppstår brist på psykologer efteratt att en
sekelskiftet, intagningen till psykologutbildningen ökat undertrots att
första hälften 1990-talet. Enligt förbundets uppfattning innebärav

möjligheternadetta till PTP sannolikt kommer tillfredsstäl-att att vara
lande.

Förbundet uppfattningen det angelägetär ha kvar någonäratt attav
form praktisk tjänstgöring för lämpligheten för yrket.prövaattav
Lämpligheten bör förbundet, eftersomprövas, yrket kan inne-menar
bära möjligheter till påverkan enskilda individer. Kvalitetenstora av
i de regler finns. Praktisk tjänstgöringsystemet garanteras genom som
blir sållningsinstrument, ganska trubbigt sådant.änett sorts ettom
Genom den praktiska tjänstgöringen också möjlighet underattges en
garanterad handledning psykologyrket.pröva

Psykologstuderande vid Lunds Universitet har i skrivelse som
överlämnats till kommittén tagit problemen för examineradeupp
psykologer få möjlighet fullgöra PTP. Gruppen har anförtatt att att

aldrig fungeratPTP-systemet eftersom det funnits för få PTP-tjänster
i förhållande till antalet studenter examinerats från psykologut-som
bildningen. I framtiden förutsäger problemen kommeratt attgruppen
bli Detta följdännu större. den ökade antagningen tillsom en av
psykologutbildningen. Antalet nyexaminerade psykologer bedöms i en

framtid komma i det fördubblas.nära närmasteatt

12.2.4 Kommitténs ställningstaganden

Psykologbehandling och kvacksalverilagen

Kommittén delar uppfattningen psykologisk och psykoterapeutiskatt
verksamhet saknar erforderlig kompetensutövassom av personer som

innebärakan risk för skador för den behandlas. Denna frågasom
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rubriken Dis-underavsnitt 13.4.5ikommittén vidarediskuterar
kvacksalverila-utvidgningförbud. Någonytterligarekringkussion av

förslagkommitténsibestämmelser motsvarardeeller somgen,
emellertidkommitténSamtidigt villföreslås inte.kvacksalverilagen,

ochhälso-inteyrkesutövare ärförbud försitt förslagpåpeka somom
avsnittvidareår seunder 15barnbehandlasjukvårdspersonal att

barnbehandlingföråldersgränshöjdFörslaget13.4.6. avenom
psykoterapeu-psykologisk ochför barnskyddinnebäratorde motett

yrkesutövare.behörigaickeutövadverksamhettisk av
psykolo-legitimeradedär ickefalltagitPsykologförbundet har upp
behörig-enligtdeyrkestitelpsykoterapeuter använteller somenger

angelägetdetKommitténtill. attinte har råtthetslagen somser
ingripa.möjlighetfinnsredanfallför dessa attdetframhålla att en

deningripandemedgeransvarsbestämmelser motBehörighetslagens
motsvarande§. En10yrkestitel seförskyddetbryter motsom

yrkesverksamhettill lagförslagkommitténsifinnsbestämmelse om
förslagKommitténsavsnitt 14.områdesjukvårdens seochhålso-

obehörigtangripavitesföreläggandemedmöjlighetockså attenger
handförstapsykoterapeuttitlar. Iochpsykolog-bl.a.användande av

saneringåstadkommaförsökafalli dessasåledesbör genomenman
yrkestiteln harSkyddet förlagstiftning.befintligsiganvändaatt av

vilkaenskilde avgöraför denenklaredetuppgift atttill görabl.a. att
står underocherforderlig kompetensharyrkesutövare somsom

behörig-möjligheterdeutnyttjandeeffektivttillsyn. Ettsamhällets av
hälso- ochpåyrkesverksamhettill lagförslagetochhetslagen om

skyddrelativttorde kunnaerbjuder, gottområde ettsjukvårdens ge
behandlingsområdet.psykologiskadetinom

för psykologerspecialistkompetensFrågan om

specialist-tandläkarnasochläkarnasregleringfinnsI dag aven
Kommit-behörighetsförordningen.ochbehörighetslagenikompetens

också sjuksköter-förslaglagt framavsnitt 6.5.7 atthar itén ett om
Exempelregleras.skallspecialistkompetens/vidareutbildningskornas

yrkesförbundorganiserasspecialistkompetensreglering avsomav
regleringEnpsykologer.ochsjukgymnasterförbl.a.finns av

för-tillkommitdenkan,specialistkompetens oavsett genomom
fördelendenyrkesförbund, haolika atteller inomfattningsreglering
utbildning/-yrkesutövarensupplysningfår bättrepatienterna omen

finna denenskildedenförunderlättadärmed attkanochkompetens
söks.specialist som

6.500,omkringtillf.n.uppgår attpsykologerlegitimeradeAntalet
sjuksköterskorlegitimeradeantaletexempelvismedjämföra som

förspecialistregleringskapaAtt124.000.omkringtilluppgår enen
Kommitténmedel.tid och attanspråk bådeiyrkesgrupp ansertarny
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det f.n. inte finns något uttalat behov från sida reglerastatens ävenatt
vidareutbildningar psykologer. Redan den nuvarande utbildningenav

ligger till grund för legitimationen omfattandesom är och högav
kvalitet. För patienternas del torde det tillräckligt samhälletattvara

garanti för den kompetens erhållsger en grundutbildningsom genom
jämte praktisk tjänstgöring. Här vill kommittén också peka på
möjligheten för psykologer psykoterapeutexamenatt ochgenom
legitimation psykoterapeut erhålla samhällets godkännandesom vid
specialisering/vidareutbildning.

Praktisk tjänstgöring för psykologlegitimation PT P

Kommittén delar Psykologförbundets uppfattning någon formatt av
praktisk tjänstgöring för lämplighetenpröva för yrketatt bör finnas
kvar för psykologer. Psykologförbundet har anfört de tidigare såatt
långa väntetiderna för psykologer kortats ganska betydligt. Enligtner
kommitténs uppfattning finns det därför inte några skäl föreslåatt nu
några ändringar beträffande PTP. förhållandetDet regleraratt staten
utbildningen, inte PTP förutsättningär för full behörig-men som en-
het kan innebära vissa problem. Om det i framtid exempelvisen-
skulle uppstå diskrepans mellan antalet utbildningsplatser ochen
antalet praktikplatser kan det finnas anledning psykologer-överatt se

PTP.nas

Verksamhet utanför den egentliga hälso- och sjukvårdens organisation

Sveriges Psykologförbund har framhållit det angelägetäratt att
Socialstyrelsens tillsyn omfattaräven legitimerade psykologer när
dessa bedriver individinriktad patientvård utanför den allmänna eller
enskilda hälso- och sjukvården.

Socialutskottet har uttalat bet. 1993/94:SoU26 det råder vissatt
oklarhet och i så fall i vilken utsträckning skolpsykologerna ochom
vissa andra arbetar med individinriktad patientvård utanför densom
traditionella hälso- och sjukvården tillhör hälso- och sjukvårdsper-
sonalen. Utskottet ansåg därför denna fråga bordeatt övervägas
ytterligare och hemställde riksdagen regeringen tillatt känna vadgav
utskottet anfört. Riksdagen biföll utskottets hemställan rskr.
1993/94:410. Regeringen har tilläggsdirektiv överlämnatsom
riksdagens skrivelse med utskottets betänkande till kommittén.

När det gäller frågan legitimerade psykologers verksamhetom
utanför den egentliga hälso- och sjukvårdens organisation, exempelvis
inom skolor och företag, vill kommittén peka på disciplinpå-att
följdslagens bestämmelser disciplinpåföljd gäller yrkesutövningom

har samband med undersökning, vård och behandling patientersom av
eller klinisk forskning på människor. Enligt uttalanden i lagens
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förarbeten 1993/94:149prop. 77 skall den vård ellers. som ges
behandling eller genomgår undersökning anledningoavsetten
betraktas patient. Denna inställning har också HSAN redovisat isom
sina beslut. Jfr HSAN beslut 1995-02-28, SB 309. Enligt kommit-:s
téns uppfattning måste rättsläget tolkas på så legitimeradesätt att
psykologer alltid räknas hälso- och sjukvårdspersonal och stårsom
under samhällets tillsyn enligt âliggandelagen och disciplinpåföljdsla-

måni den deras yrkesutövning innebär de undersöker, värdarattgen
eller behandlar andra människor. Detta gäller oberoende hurav
verksamheten organiserad. I sammanhanget kanär det också finnas
skäl erinra den lag tillsyn hälso- och sjukvårdenöveratt om nya om

träder i kraft den 1 januari 1997 se avsnitt 2.2.2. Genomävensom
den lagen införs bestämmelser tillsyn inte knutnaärnya nya om som
till driftfonnen.

överväganden kring sådan psykologverksamhet inte omfattassom
disciplinpåföljdslagen eller åliggandelagen får ligga utanförav anses

kommitténs uppdrag.

12.3 Psykoterapeuter

12.3.1 Inledning

Enligt behörighetslagen skall högskolans psykoterapeutexamen ligga
till grund för legitimation psykoterapeut. Socialstyrelsen har docksom

legitimation till den visar han pårätt även sättatt att annatge som
förvärvat motsvarande kompetens. Eftersom behovet utbildadeav
psykoterapeuter inte täcks med den utbildningsvolym finns inomsom
högskolan förekommer omfattande utbildningsverksamhet inomen
hälso- och sjukvården ioch enskilda organisationers regi. Därför har
Socialstyrelsens bedömningar fått betydligt omfattning vadstörre änen

gäller för andra yrkesgrupper. I praktiken har detta inneburit attsom
Socialstyrelsen bedömningar vilka andra inriktningargör deänav som
finns inom högskolan skall ligga till grund för legitimationen. Detsom
har framförts kritik från psykoterapeuter med utbildningsinriktningar

inte godkänts Socialstyrelsen styrelsens bedömnings-motsom av
kriterier och förfarande vid granskning inriktningar inomav nya
psykoterapin. I avsnitt 12.3.2 beskriver kommittén den statliga
psykoterapeututbildningen. Regleringen psykoterapeutyrketav
redovisas i avsnitt 12.3.3. Framställningar till kommittén refereras i
avsnitt 12.3.4. avsnittI 12.3.5 redovisar kommittén sina ställnings-
taganden i frågan förfarandet vid bedömningen terapiin-om av nya
riktningar.
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Utbildning12 3 2
. .

erhållande psykoterapeutexamen högskoleexamenFör 30 krävsav nr
enligt högskoleförordningen fullgjorda kursfordringar sammanlagtom
60 under treârsperiod. Utbildningen påbyggnadsut-ärpoäng en en

kräver grundläggande i psykoterapibildning kunskapersom som
antingen enligterhållits avlagd psykologexamen 1982 årsgenom

studieordning, läkarexamen fullgjord specialiseringstj änstgöringsamt
psykiatri socionomexarnen föreskriveni allmän eller med komplette-

ring eller motsvarande utbildning.annan
högskoleförordningen inte vilken inriktning utbild-I anges som

för enskilda högskolanningen skall ha, detta denär ett attansvar
inom för den målbeskrivning förbesluta om ramen som anges

erhållande psykoterapeutexamen gällerFörpsykoterapeutexamen. av
studenten skall haatt

färdigheterförvärvat sådana fördjupade kunskaper och som--
för självständigt diagnostiska bedömningarfordras kunna göraatt

behandlingsprogram genomföra och utvärderaoch upprätta samt
familje-psykoterapi inom områdena individual-, ellerett av grupp-

terautlvecklat självkännedom och förmåga tillsjälvständigt tänkande,--
empatisk inlevelse.

mål bestämmer.gäller de respektive högskolaHärutöver som
i psykoterapi in-statligt reglerade påbyggnadsutbildningenDen

Universite-högskolan vid Karolinska institutet ochrättades 1978 inom
utbildningen sikti Umeå. statsmakternas intentionerDet atttet var

högskoleregioner, ytterligaretill samtligaskulle byggas ut mensex
bara, de två tidigare nämnda högskolorna,utbyggnad kom utöver att

vid Universitetet i Lund.genomföras
statlig regi dettill utbildningen byggdes iSkälen attatt varupp

psykoterapeutiskt utbildadeföreligga behovansågs ett stort av
utbildning fannsinom den psykiatriska vården. Den sompersoner

förelåginitiativ och detlandet hade byggts efter privatainom upp
för vårdsökande värdera vilken kompetensuppenbara svårigheter att

hade.psykoterapi egentligenolika utövare av
sammanlagtuppdelad i tvåUtbildningen till början steg omenvar

personliga mognadenEftersom lade vikt vid den90 poäng. storman
halvfart. förstautbildningen Detstuderande bedrevshos de steget

psykoterapiallmänorienterande och kompetensskulle utövaattgevara
förutsatteutbildningunder handledning. Dennai eller attteam man

vård männi-inriktningyrkesutbildning medhade tidigare mot aven
psykoterapiutbildning. Steg 2-inte någon tidigaredäremotskor, men

utbildningen.grundläggandebyggde denutbildningen
År utbildningen såförändringgenomfördes1987 att stegen av

beroddeutbildning. Dettasjälvständigupphördeutbildningen som en
inkluderade grund-förändrades ochpsykologutbildningenbl.a. att
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Ävenläggande psykoterapi. specialistutbildningen för läkare med
inriktning psykoterapi förändrades och tillfördes inslagmot av
psykoterapi. Vidare ansågs inte målsättningen för l-utbildningensteg

Utbildningenmed den praktiska verkligheten.överensstämma gav
också oklar kompetens. Den psykoterapiutbildningen motsvararen nya
i den tidigare 2-utbildningen och bedrivs på halvfart förstort steg att

skall möjligt samtidigt upprätthålla yrkesarbete meddet ettattvara
anknytning till psykoterapeutisk verksamhet.

ekonomiskai psykoterapi vid högskolan har skälUtbildningen av
för efterfrågan på utbildadinte kunnat byggas denut att motsvara

kommit främst från den psykiatriska värden. denpersonal Avsom
finns det också omfattande privat utbildninganledningen somen

olika intresseföreningar arbetsgivare inom hälso-bedrivs eller avav
och sjukvården.

Reglering12.3.3 yrketav

i sitt betänkande SOUårs behörighetskommitté föreslog1981
sjukvården de harinom hälso- och1983:33 Kompetens att som

skulle få registreraeller motsvarande utbildningpsykoterapeutexamen
kvalificeradDärigenom skulle de harsig hos Socialstyrelsen. ensom

övrigtpsykoterapi och iutbildning i ensamrätt att annonsera
Samtidigt skulle samhället tillfälledenna kompetens.tillkännage ges

verksamhet bedrivs.till nödvändig insyn i den som
remissbehandlingen åtskilliga remissinstanserUnder ställde sig

förslag registrering psykoterapeuter. Ikritiska till kommitténs om av
anförde föredragandeproposition föregick behörighetslagenden som

förrättsliga reglering låg till handsstatsrådet den närmastatt som
legitimationsinstitutet 1983/84:179 18.prop.psykoterapeuter s.var

efterfrågan psykoterapiför denna uppfattning androgsSom skäl att
psykoterapi kan innebäraoch kunde förväntas öka, attstorvar

det angelägeti patientens liv och hälsaavsevärda ingrepp ärsamt att
sådana bestämmelserverksamhet kringgärdasdenna attatt av

Vidare ansågs detsäkerhet i vården kanpatienternas garanteras. vara
skulle kunnabetydelse allmänheten enkelt avgörasättatt ett omav

utbildning förerbjuder tillräckligden sina tjänster har attsom
psykoterapi.självständigt bedriva

med denenligt psykoterapeuterLegitimation bör, propositionen, ges
utbildning ochmed motsvarandestatliga psykoterapeutexamen eller

utbildningen refererades tillVid sidan den statligaerfarenhet. annanav
ochfylla högt ställda kravför psykoterapeuterutbildning uppgavssom

Vid be-för legitimation.kunna ligga till grunddirekt bordesom
ochmotsvarande utbildningsökande hardömningen enav om

departementschefen detsågden statliga utbildningenerfarenhet som
dokumenteradbeaktadeSocialstyrelsenangeläget ävenattsom
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erfarenhet psykoterapeutiskt arbete i kombination med särskildav
personlig fallenhet för sådan verksamhet. Den särskilda ekvivalerings-

arbetat sedan 1979 borde, enligt propositionen, kunnagrupp som ge
Socialstyrelsen erforderligt beslutsunderlag det gäller bedömanär att
vilka utbildningar och vilken erfarenhet vid sidan den statligasom av
utbildningen skulle kunna ligga till grund för legitimation.

Propositionsförslaget legitimation för psykoterapeuter antogsom av
riksdagen och psykoterapeuter kan sedan den januari1 1985 erhålla
legitimation efter avlagd psykoterapeutexamen 2 § behörighetslagen.
En legitimerad psykoterapeut skall i sin yrkesverksamhet sinange
grundutbildning. Psykoterapeuttiteln på psykolog-är, sättsamma som
titeln, skyddad och ingen får på hälso- och sjukvårdens område sigge

för psykoterapeut ha legitimation för yrket. Omut att utan attvara
någon saknar sådan behörighet använda titeln psykoterapeut,attsom
har förvärvat titel kan förväxlas med denna, skall titeln ien som
verksamhet hälso- och sjukvårdens område sättettanges som
tydligt skiljer den från psykoterapeuttiteln 9 behörighetslagen.§

Avslag ansökan legitimation sker enligt uppgift frånom
Socialstyrelsen oftast den grunden terapiutbildningen inteatt

Styrelsen har legitimationsgrundande godkäntaccepteras. ettsom
flertal psykoterapiutbildningar utanför den statliga högskolan. Som

kanexempel utbildningen inämnas kognitiv psykoterapi vid Kognitivt
Center, Danderyds Sjukhus och den utbildning i beteendeterapi som
anordnas Beteendeterapeutiska Föreningen i Uppsala.av

Socialstyrelsen har i meddelandeblad Utbildning för legitimationett
psykoterapeut Nr 19/90 redovisat de legitima-ärsom normer som

tionsgrundande dels för psykoanalytiskt inriktad individualterapi, dels
för utbildningar inom beteendeterapi, och familjeterapi samtgrupp-
kognitiv psykoterapi. Dessa fyra utbildningar samtliga på-är av
byggnadstyp och förutsätter den sökande vid tidpunkten föratt
tillträdet till utbildningen har tidigare uppnådd l-kompetensstegen
eller motsvarande förkunskaper.

hearingEn anordnades Socialstyrelsen i oktober 1994 för attav ge
styrelsen underlag för ställningstaganden i några väsentliga huvud-
frågor det gäller psykoterapeutlegitimation.när Hearingen har inom
Socialdeparementet dokumenterats i promemoria Dokumentationen

Socialstyrelsens hearing vetenskapligt underlag för psykotera-av om
peutlegitimation den 10:e oktober 1994. Vid hearingen diskuterades

hur skall kravet på bevisade effekter psykoterapifonnenman se av-
utvärdering i kontrollerade vetenskapliga studier,genom

skall tillföra kriterium utgår från den s.k. släkt-ettom man som-
skapsstanken, dvs. anknytning till andra, erkändanära psykoterapi-
former,
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sådanaomfattatillpsykoterapibegreppet ävenskall vidga attmanom-
sjukvårdandebetraktainteåtgärderpsykologiska är att somsom

behandling.
tvådocenter,inbjudnadeltogVid hearingen experter tresex -

från Social-medicine doktorochprofessorer representantersamten -
styrelsen.

jämförelsersig kringvid hearingen komDiskussionen röraatt
rimliga ellerpsykoterapi detpsykodynamisk och övrigmellan samt

iutifrånpsykoterapi värderasallönskvärda kräva attatt enens
Merpartennaturvetenskaplig kunskapssyn.positivistisk ochgrunden

gjordakontrollstudiernavetenskapligatraditionellade varauppgavsav
psykodynamiskdet gällerterapi.och kognitiv Närbeteendeterapipå

studerametoder ochkvalitativautvecklaförsökterapi finns även attatt
effektstudier.göraän att renasnarareprocessen

forskningen,befintligai denrad bristerdiskuteradesVidare en
heterogenitet iolikareliabilitet,validitet ochbristandesåsom stor
forskningavsaknadenterpiformer,i olikapatientgrupperna omav

avsaknadenterapi,vilkenbehöverpatientvilken typ avavsom
rådde detsläktskapskriterierdet gällerlângtidsuppföljningar Närm.m.

olikasläktskap mellanför bedömametoderenighet attattom
psykoterapinsvärdefulla förkunnapsykoterapiformer skulle vara

skulle likadetansågnågra deltagarei sig,utveckling att varamen
psykoterapiforsk-imetoderkvalitativautvecklakomplicerat attsom

ningen.
hearingenviddiskussionenframfördes viduppfattningEn varsom
metoderflera defattigtpsykoterapiutbudet skulle utan somatt avvara

ochalternativ behövskriterier,Socialstyrelsensuppfylleri dag inte att
tillförnyelseochstimulansockså kan bidra medmetoderdessaatt
förintedockterapierna. Tiden ansågsetableradedeäven vara mogen

beslutadesDetbedömningar.kriterier ochförändring krav,någon av
skulletills vidareSocialstyrelsendiskussionenbakgrund attmot av

förgällerkriterierdeochvid det befintligahålla fast systemet som
diskuterades,uppföljande hearingAnordnandetlegitimation. av en

frånuppgiftenligtnärvarande inteplaneras förnågon sådanmen
Socialstyrelsen.

meddelandebladiSocialstyrelsenhearingen gjordeEfter ett nytt
Med-tillTilläggpsykoterapeut.legitimationförUtbildning som

meddelan-ovannämndatilltilläggvissadelandeblad 19/90 Nr 19/95
skallutbildningarandraellerutbildningenstatligadeblad. denFör

uppfyllda:kriteriermeddelandebladetenligt tre vara
personlig-förankradvetenskapligtpågrunda sigMetoden ska en

detutveckling,individensomfattarutvecklingsteori,ochhets- som
psykopatologiskakändaochfungerandetpsykologiskanormala

tillstånd.
problem/be-psykiatriskamedpå patienterbehandlingseffekt2. En

medvetenskapliga studierkontrolleradekonstaterad iskasvär vara
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accepterad vetenskaplig metodik och publicerade i erkända tids-
krifter eller motsvarande.

Det ska inom landet finnas tillgång till kompetenta lärare och
handledare på akademisk nivå också för kontinu-tarsom ansvar en
erlig lämplighetsbedömning under utbildningstiden.

Styrelsen i meddelandebladet vid hearingen 1994attanger man genom
faktaredovisning och diskussion med olika fått underlag förexperter
ställningstaganden i några väsentliga huvudfrågor det gällernär
bedömningar ansökningar godkännande psykoterapeut-av om av
legitimation. Förutom krav vetenskaplig teori och metod samt
tillgång till kompetenta lärare måste den ansöker legitimationsom om
uppfylla kravet påvisa den inriktning ligger till grund föratt att som
ansökan behandlingseffekter kontrollerade studier ochger genom
vedertagen metodik. Att använda s.k. släktskapskriterier anser
Socialstyrelsen inte relevant för närvarande på grund metodologiskaav
svårigheter. Mer kunskap därvid nödvändigt vadär gäller sambandet
mellan teori, begrepp, metodik, praktik behandlingsutfall anförsamt
styrelsen i meddelandebladet.

Avslutningsvis kan tilläggas psykoterapeuterna omfattas detatt av
första generella EG-direktivet 89/48/EEG.

12.3.4 Framställningar till kommittén

Representanter för två olika inriktningar inom psykoterapin intesom
godkänts för legitimation har inkommit med framställningar till
kommittén. Det gäller inriktningarna transaktionsanalys och gestaltte-
rapi. Kommittén har vid sina hearingar sammanträffat meden av

för transaktionsanalytiker. Beträffande transaktionsana-representanter
lysen har Socialstyrelsen fattat beslut utbildning i transaktions-attom
analys för närvarande inte kan läggas till grund för legitimation Dnr
140-1225/91. Hos Socialstyrelsen finns för närvarande antal öppnaett
ärenden där styrelsen på kompletteringar frånväntar de sökande.
Ärendena gäller sökande med utbildning inom inriktningarna gestaltte-
rapi, bildterapi och integrerad kroppsterapi.

Transaktionsanalys

Svenska Transaktionsanalytiska Föreningen STAF har hemställt om
möjlighet för psykoterapeututbildning i transaktionsanalys TA bliatt
legitimationsgrundande. Enligt STAF finns det cirka 40 examinerade
transaktionsanalytiker i Sverige december 1993 och ungefär lika
många inom kort beräknas färdiga för examination.som vara

STAF har i sina skrivelser ifrågasatt Socialstyrelsens förfarande vid
bedömningen olika terapiinriktningar. Sammanfattningsvis anförav
föreningen den nämnd Socialstyrelsen utsåg för bl.a.att prövaattsom
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representeradeterapi delvisTA sammansatt sompersoneravvarsom
ochlegitimationsgrundandegodkäntssedermera attterapier somsom

föreningen gjortharVidareinriktningar.sinafördessa verkat egna
kriterierochenligt andra änblivit bedömd snävaregällande TAatt

framhar lagtFöreningenterapiformer.godkändaövrigagälltvad som
erhållakantransaktionsanalytikermaterial att numeraangersom

Österrike italienskaSchweiz,iochlegitimation i trans-attsnart
legitimerade psykote-utbildafåttinstitutaktionsanalytiska rätt att

börjatviktig delmed TAuniversitetsutbildningaroch att somrapeuter
Storbritannien.i Nottingham,universitetvidhållas ett

1989:62Alternativmedicinkommittén SOUdefinieradesTA s.av
människor emellantransaktionernagruppterapi, därslags304 ettsom

jag-tillstånd.individensanalyseradefiniera ochföranvänds att
socialtbeståndsdelen iminstasamspel. denDetbetyder ärTransaktion

frånochfrånstimulusbestårochumgänge enresponsen personav
sinamedvetenblimedarbetarväxelspel. I TAi att omett manannan

beskrivskommunicera. TAsitt etttransaktionsmönster, sätt att som
beteende ochtillförstå grundenförsökaförintellektuellt instrument att

självinsiktnår bättre attGrundtankenkänslor. är att genomenman
meningsutbytentransaktioner ellerde olikaanalysera somtyper av

handlingsin-ochmål-såledesTAmed andra ärhar enpersoner.man
bl.a.i Sverigeanvändspedagogiska förtecken. Denmetod medriktad

förbehandlingshemoch påarbetslivetinomkursergruppdynamiskapå
narkotikamissbrukare.

uppgift från STAFenligtskeri TAhandledningochUtbildning
tvåanordnasexaminationernamedanregi,i privathuvudsakligen av

grundatsCertificationofBoarddelsorganisationer,olika avsomav
genomförochAssociationAnalysisTransactionalInternational som

CertificationofCouncilvärlden, delshelaexaminationer över somav
Analysis.TransactionalAssociation forgrundats Europeanav

specialistområden. Detfyraexamineras inomTransaktionsanalytikerna
nivåkliniker ochförnivå lnivåer examina,tvåfinns vidare enenav

examinationföreUtbildningstidenoch handledare.utbildareför2
och åtta år.mellan femvarierauppges

Gestaltterapeuter

Akademin iGestaltvidutbildningenfyraårigaför denRektorn
påsynpunkterframförtkommitténtillskrivelseSkandinavien har i en

psykoterapeuter.legitimeringvidförfaringssättetsvenskadet av
anförsskrivelsenrättsäkerheten. IgällervadbristaFörfarandet uppges

samhälletiinstansfannsdetriktigaredetbl.a. somatt enomvore
fördvs.bredarepåpsykoterapifrågor sätt,förhade ett ansvaransvar

ochvårdgivaresklienters,både utifrånhelhetsbildskaffa sigatt en
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psykoterapeuters behov. Likaså denna instans föratt tog ansvar en
bred forskning kring psykoterapi.

European Association for Psychoterapy EAP arbetar enligt uppgift
i skrivelsen för framtida europeisk legitimation psykoterapiyrket.en av
En samordning det svenska legitimationssystemet för psykoterapeu-av

med det europeiska därförter enligt skrivelsen naturligt.vore
Gestaltterapi definierades Alternativmedicinkommittén SOUav

1989:62 terapi syftande till förbättra kontaktsom atten en persons
med vilket skall leda till ökad medvetenhetnuet, och ökaten ansvar
för sig själv. Termen gestalt hämtad frånär gestaltpsykologin.
Människan total gestalt är änses som en som mer summan av
egenskaper; helheten delarna.är än En gestalt organiseradärmer en
helhet, bestående både figur och bakgrund. Gestaltterapin kanav
tillämpas individer, och i familjeterapi. Inom gestaltterapingrupper
talar inte skador eller traumatiska upplevelser,man om utan om
oavslutade situationer; situationer inte tagit gestalt, inte bildatsom som

helhet kan läggas till handlingarna. Målet med gestaltterapinen som
få individenär medveten sitt beteendeatt och lära sigmer taom
för sig själv, sin vilja, sina känslor och sina handlingar.ansvar

Gestalt Akademin har enligt uppgift utbildat gestaltterapeuteregen
i Skandinavien sedan 20 år tillbaka. Flertalet länder i Europasnart
har, enligt vad framförs Gestalt Akademin, gestalt-som accepteratav
psykoterapin legitimationsgrundande.som

12. 3 5 Kommitténs ställningstaganden.

Enligt behörighetslagen det högskolansär psykoterapiexamen som
skall ligga till grund för legitimation psykoterapeut och det denärsom
enskilda högskolan inom för målbeskrivningen försom ramen examen
bestämmer vilken inriktning utbildningen skall ha. Enligt lagensom
1993:792 tillstånd utfärda vissa examina får juridisk ellerattom en
enskild anordnar utbildning endast efter tillstånd utfärdaperson som
sådana examina regeringen med stöd lagen meddelat före-som av
skrifter Sådan har meddelatsrätt Erikastiftelsen i Stockholm,om. som
sedan länge bedrivit psykoterapiutbildning med inriktning barn-mot
och ungdom.

I 12 § behörighetslagen bemyndigas regeringen meddelaatt
ytterligare föreskrifter i de frågor i lagen. Regeringen fårsom avses
överlåta Socialstyrelsen meddela sådan föreskrifter. Sådanatt
delegation till Socialstyrelsen har i behörighetsförordningen skett
beträffande flera yrkesgrupper, dock inte beträffande psykoterapeuter-
na.

Ett antal ansöker varje år legitimationstort personer om som
psykoterapeut ha godkänd psykoterapiexamen. Eftersomutan att
utbildningen inom högskolan inte utbyggd i någon omfattningär större
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och det finns antal privata utbildningsanordnare innebärett stort
Socialstyrelsens prövningar styrelsen ställning till inriktningaratt tar

inte finns inom högskolanssom ram.
Beslut vilka terapiformer skall godkännas legitima-om som som

tionsgrundande har betydelse för den sökande. Ett beslutstor attom
inte godkänna viss terapiform kan i realiteten innebära starkaen
begränsningar i möjligheter terapin.utövaterapeuters att

Det grannlaga uppgiftär vilka inriktningar inomavgöraatten
psykoterapin skall kunna leda till legitimation. Bedömningensom
måste på objektiva grundergöras och efter utvärderingar.noggranna
Kommittén saknar underlag för ställning till inriktningarnaatt ta om
transaktionsanalys och gestaltterapi bör kunna ligga till grund för
legitimation psykoterapeut.som

Förhållandena visar, enligt kommittén uppfattning, det finnsatt ett
behov skärpa reglerna för vilka utbildningar skall bedömasattav som

den statliga psykoterapiutbildningen.motsvara
När det gäller svenska psykoterapeututbildningar kommitténanser
endast högskoleutbildningar och utbildningar godkäntsatt medsom

stöd den tidigare nämnda lagen tillstånd utfärda vissaattav om
examina bör kunna leda till legitimation psykoterapeut. Det ärsom
regeringen efter Högskoleverkets hörande beslutarsom ut-om en
bildning utanför högskolan skall kunna leda till psykoterapeutexamen.
Prövningarna olika utbildningar och därigenom olika inriktningarav -
inom psykoterapin flyttas därmed regeringen ochöver Hög--

Ävenskoleverket. Socialstyrelsen således formellt har möjlighetom en
godkänna andra utbildningar böräven den principen gälla endastatt att

psykoterapeutexamen leder till legitimation.
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13 Begränsningar i vidta vissarätten att

hälso- och sjukvårdande åtgärder

Sammanfattning

Bestämmelser motsvarande de i den nuvarande kvacksalverilagen över-
förs till kap. 4 och 8 i kommitténs förslag till lag yrkesverksamhetom
på hålso- och sjukvårdens område. I huvudsak innebär förslaget
följande förändringar:

för behandlingGränsen barn höjs till år.15av
Förbudet lämna skriftliga råd föregående personligmot att utan

undersökning bort.tas
förbud tillhandahållaEtt optiska synhjälpmedel till barnmot att

under åtta år föregående anvisning införs.läkareutan av
får möjlighetSocialstyrelsen vid vite förelägga någon upphöraatt att

stridermed verksamhet de bestämmelser begränsarmotsom som
vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder.rätten att

13.1 Inledning

innefattarKommitténs uppdrag enligt direktiven översynen av
bestämmelserna i lagen förbud fall verksamhet påi vissa motom
hälso- och sjukvårdens område, allmänt kvacksalverilagen.benämnd
Innehållet i kvacksalverilagen ihar tidigare redovisats avsnitt 2.6.

Alternativmedicinkommittén lämnade i sitt betänkande SOU
1989:60 Huvudbetänkande från alternativmedicinkommittén ett
förslag till lag alternativmedicinsk verksamhet Lagenom m.m. var
tänkt den gällande kvacksalverilagen. Förslaget harersättaatt
remissbehandlats. En hel del kritiska synpunkter framfördes under
remissbehandlingen och lagförslag komAlternativmedicinkommitténs
aldrig genomföras. Vid vår kommittés diskussioner kringatt en
behörighetsreglering och begränsningar det gäller olikabehovet närav
behandlingsmetoder har det fallit sig naturligt tillvara deatt tam.m.
synpunkter framkom remissbehandlingen.undersom

Alternativmedicinkommitténs alternativmedicinskförslag till lag om
verksamhet redovisas i avsnitt Avsnitt 13.3 innehåller13.2. en
sammanfattning de framkom under remissbe-synpunkterav som
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handlingen. Kommitténs diskussioner och förslag till regleringny
finns i avsnitt 13.4. Hur den regleringen bör utformas utvecklarnya
kommittén ytterligare i avsnitt 14, där kommittén lämnar förslag till

lagstiftning innebär sammanslagning behörighets-,en som en av
åliggande-, disciplinpåföljds- och kvacksalverilagen. Diskussionerna

avsnitt förs i förstai 13.4 hand med den utgångspunkten förslagetatt
skall kunna in i sammanslagen lagstiftning. Principdis-passa en ny
kussionerna emellertidkan sin giltighet väljeräga oavsett attom man
låta regleringen ingå i lagstiftningsammanslagen eller kvarståen ny
i lag.en egen

Alternativmedicinkommitténs13.2 förslag till lag
alternativmedicinsk verksamhetom

Alternativmedicinkommittén lämnade, tidigare i sittnämnts,som
slutbetänkande förslag till lag alternativmedicinsk verksamhetett om

Lagförslaget avsågs bli tillämpligt den utövade alterna-m.m. som
tivmedicinsk verksamhet och inte omfattades den vidsom av
tidpunkten gällande lagen tillsynl980:l1 hälso- ochöverom
sjukvårdspersonal m.fl. Enligt kommitténs uppfattning borde det vara
tillåtet använda alternativa behandlingsformer inom hälso- ochatt
sjukvården, patienten uttryckt önskemål alternativ behandling,om om

behandlingsfonnen ofarlig denoch först sedanom var om gavs
vedertagnaallmänt metoder eller användes parallellt medanvänts

sådana.
Som alternativmedicinsk verksamhet betecknades i lagförslaget

sådana åtgärder inte godtagits i hälso- och sjukvården ochsom som
syftade till medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomaratt
och skador. Vad inte vid given tidpunkt och på given platssom en en

tillhöra den etablerade medicinen således alternativutgöranses
medicin enligt Alternativmedicinkommittén. saknade iDet samman-

betydelse visshanget alternativ inriktning kan ha avanceradatt en en
teoribildning och bedrivas seriöst Valet terminologisätt.ett av
indikerar neutralt förhållningssätt till vård och behandlingett mera
utanför den traditionella sjukvården vad fallet i förarbetenaän ärsom
till den gällande kvacksalverilagen.

Utgångspunkten i Alternativmedicinkommitténs arbete har varit att
enskilde själv skall erbjudna alternativa behand-den kunna välja

siglingsmetoder. således inte alternativmedicinen iDet år som
huvudfrågan säkerhet förifrågasätts har varit hur behovetutan av

då väljer alternativmedicin-patienterna skall beaktas den vårdsökande
vårdforrner.ska

uppfattning,Alternativmedicinkommittén framhöll sin detattsom
förhindrainte kan statlig uppgift försvåra eller denattvara en
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uppenbaraalternativmedicinska verksamheten i vidare mån än att
möjligt förebyggs. Frågan ihälsorisker så långt det praktisktär var

för ingripastället det konkret finns anledningnär staten att motmer
önskar fåalternativmedicinsk behandling den enskilde självsomen

Även ansåg kommitténutförd. behandling skulle overksamom en vara
måstemänniskors fritt välja behandlingprincipen rättatt attom

respekteras.
alternativa medicinen riskfylld eller inte menadeFrågan den ärom

fråga behandlarensAlternativmedicinkommittén var en ommera
metoden i sig.kompetens än om

Alternativmedicinkommitténs lag-förändringen iviktigasteDen
behandlarna indelades i tvåde alternativmedicinskaförslag attvar

basutbildningfastställd medicinsk ochkategorier; de hade vissensom
genomgått Socialsty-utbildning.inte hade sådan Dende avsomsom

alternativmedicinskbasutbildning förgodkänd medicinskrelsen
alternativ-efter registrerasverksamhet skulle ansökan kunna som

Även visadelagförslaget denmedicinsk yrkesutövare se 3 §. attsom
skulle få registre-förvärvat motsvarande kompetenspåhan sättannat

ras.
alternativ-efter allansåg kommittén,princip bordeI sträva attman,

bedrivs endastersättningverksamhetmedicinsk utövas mot avsom
basutbildningmedicinskaviss adekvat utbildning. Denhardem som en

behandlarna sådan kompe-syftade tillkommittén föreslog att gesom
bedömningallmänbehövde för kunnade göraatttens avensom

denne till hälso- ochoch vid behov hänvisahälsotillståndpatientens
få i uppdragskulle enligt förslagetsjukvården. Socialstyrelsen att

kompe-för basutbildningen ochfastställa kriterierna pröva utövarnas
torde krävasdet i tidsomfångKommittén anförde atttens. en

statliga högskoleut-omkring i denutbildning 40 poängmotsvararsom
bildningen.

kommittén detbasutbildning ansågmedicinskUtöver atten
behandlingsmetodfråga denbehövdes ytterligare kompetens i somom

område ansågs dock intedettaYrkesutövarens kompetensutövades.
sak förfick blikontrollföremål för någon offentligblikunna utan en

intern auktorisation.exempelvisbranschen; genom
vilkendet gälldealternativdiskuterade olikaKommittén när

alternativmedicinskaskulle för registretmyndighet överansvarasom
människormångamöjligtKommittén bedömde detutövare. attsom

godkännandelikvärdig medregistreringuppfattaskulle etten som
länsstyrelseregistrering hosvarförlegitimation,eller t.ex.sortsen

enligttillsynenförockså harKonsumentverket,eller ansvaretsom
Eftersomövervägdes.naturmedel,beträffandemarknadsföringslagen

ansågs detmänniskorbehandlasyftar tillalternativmedicinen att
Socialstyrelsen.väljatill handsemellertid ligga nära att

förfå sigobehörigenlagförslaget,skulle, enligtIngen ut att varage
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registrerad alternativmedicinsk yrkesutövare i verksamhet på hälso-
och sjukvårdens område se 4 §. Den bröt denna be-motsom
stämmelse kunde ådömas bötesstraff se 8 §. Yrkesbeteckningenett
registrerad alternativmedicinsk yrkesutövare således rättsligtettgavs
skydd.

Till skillnad från den gällande kvacksalverilagen innehöll Alternativ-
medicinkommitténs lagförslag inte någon uppräkning vilkaav
sjukdomar och metoder undantogs från verksamhetsom som om-
fattades lagen. ställetI det regeringen eller, efter bemyndigan-av var
de, Socialstyrelsen till skydd för enskilda fick föreskriva denattsom

ersättning utövade verksamhet på hålso- och sjukvårdensmotsom
område fickinte behandla vissa sjukdomar eller använda vissa metoder

6 § andra stycket.se
Även lagförslaget inte vilka sjukdomar och metoderom angav som
förbjudna inom alternativmedicinsk verksamhet,är lämnade Alterna-

tivmedicinkommittén i sitt betänkande förslag till vilka sjukdomar och
metoder borde undantas från sådan verksamhet. likhetI med vadsom

föreskrivs i kvacksalverilagen föreslogs sjukdomarattsom som
omfattas smittskyddslagen skulle undantas. Behandlingav av cancer,
endokrina sjukdomar insulinberoende diabetes, systemsjuk-t.ex.som
domar SLE en kronisk, livslång autoimmun sjukdomt.ex. samtsom
psykoser skulle också undantas inte patienten först haft kontaktom
med läkare beträffande sjukdomen. Behandling akuta, livshotandeav
sjukdomstillstånd sjukdomar hos gravida kvinnor skulle heltsamt
undantas från alternativmedicinsk behandling och behandlingannan

inte står under Socialstyrelsens kontroll. Jfr bet. 73 74.som s. -
Generellt måste den principen upprätthållas, menade Alternativ-

medicinkommittén, livsuppehållande behandling läkareatt som
ordinerat inte fick avbrytas någon alternativmedicinsk behandlareav
eller inte stod under Socialstyrelsens kontroll. Kommitténannan som
förmodade emellertid förbud med sådant innehåll troligen skulleatt ett

svårt beivra och ansåg därför principen inte borde skrivasatt attvara
in i lagstiftningen.

det gälldeNär undersöknings- och behandlingsmetoder föreslog
kommittén kvacksalverilagens förbud användning vissaatt mot av
bedövningsmetoder och radiologisk behandling skulle behållas.

Hypnotisk verksamhet kunde, ansåg kommittén, delvis svår attvara
bestämma och Kommittén ansåg därför förbudet iavgränsa. att
kvacksalverilagen hypnotisk verksamhet borde upphävas.mot
Eftersom hypnos kunde förknippat med vissa risker såg kommit-vara
tén det angeläget Socialstyrelsen följde utvecklingen påattsom noga
området.

förbudEtt generellt behandling barn år fannsunder 15 imot av
lagförslaget. Förbudet gällde den ersättning utövademotsom
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område. registreradeFör
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dessa fickemellertidgälldealternativmedicinska yrkesutövare att
gällde underår. Detbarneller behandlaundersöka över tre senare

läkarenläkarkontakt ochregelbundenhadeförutsättning barnet attatt
ellerundersökningenalternativmedicinskadenvetskaphade om

fick intevårdnadshavarenellerbehandlingen. Barnet attuppmanas
6§ förstaordinerat. Seläkarebehandlingfrån denavstå som

stycket.
gällande förbudenvid tidpunktendeföreslog vidareKommittén att

brevkvacksalveri skulles.k.verksamhet ochkringresandemot
sedermerakvacksalverilagen hariändringarupphävas. Dessa

1992:1563SFSgenomförts
tillsynenför överlagförslagethade enligtSocialstyrelsen ansvaret

meddelatsvillkorochföreskrifterlagenefterlevnaden samt somav
bemyndigande,eftereller,Regeringen,§.lagen se 7stödmed av
enligt lagen seföreskrifterytterligaremeddelafickSocialstyrelsen,

9 §.
inskränkningar ii lagenbestämmelsernabrötDen mot omsom
dömas till böterkundeområdesjukvårdensochpå hälso-verksamhet

vadomfattning ängivitsStraffornrådet har snävare8 §. somen
skyddansåg detKommitténkvacksalverilagen. motenligt attgäller

kroppsskada"vållande till8 §i 3 kap.verksamhetfarlig som ges
iannan"fara för"framkallande9 §och 3 kap.sjukdom"eller av

sjukvårdenshälso- ochpåskyddtillräckligt ävenbrottsbalken ettger
område.

kommitténföreslogaspekternaekonomiskade attgällerdetNär
registre-bl.a.finansieraföravgiftsbeläggasskulleregistreringen att

skulleförsäkringenfrån allmännaErsättning denringsverksamheten.
alternativmedicinskahosbehandlingutgå förinteförslagetenligt

utövare.

Statistiskamedsamarbetegenomförde iAlternativmedicinkommittén
behandlingensalternativadenundersökningcentralbyrån aven

intressantsammanhangetkan iomfattning. Detochutbredning vara
någonfemtevisadeundersökningsresultatet att vuxenatt varnoteraatt

be-70ochbehandling närmarealternativ procentfåttgång att av
Nyttjandetbehandling.sådanattityd tillpositivvisadefolkningen en

äldrevanligast hossigbehandling visadealternativ personer,varaav
kvinnorochmellanförelågskillnad mänarbetslösa. Ingengifta och

be-Genomgåendebehandlingsformer.olikadock sökte varsom
UtbildningsnivånSverige.i södraNorrlandivanligare änhandling

någotgenomsnittibehandlingalternativsöktdembland varsom
befolkningen ihoshögre stort.än
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13.3 Kritiken Alternativmedicinkommitténsmot

förslag

Alternativmedicinkommitténs huvudbetänkande sändes på remissut
under hösten 1989. Den kritik framfördes förslaget till lagmotsom

alternativmedicinsk verksamhet gällde flera olika frågor.om
Flera remissinstanser hade invändningar valet terminologi.mot av

De menade bl.a. "alternativmedicin" inteatt termen bra eftersomvar
den förde tanken till det handlade medicinsk verksamhetatt iom
egentlig mening. Kritikerna hävdade terminologin kunde intryckatt ge

inte så mycket skiljer mellan denatt etablerade medicinen ochav
alternativmedicinen. Malmöhus läns landsting hävdade den valdaatt
definitionsmetoden ledde till gränsdragningen kvacksalveriatt blevmot
otydlig. Landstingsförbundet, inte heller ansåg den valdaattsom
definitionen bra, hänvisade till handlande inom hälso-att ettvar nytt
och sjukvården i allmänhet fram efterväxer hand utveckling ochsom
framsteg här hemma eller utomlands blir kända. Sveriges psykologför-
bund kritiserade den valda definitionen inte innefattadeatt den
vetenskapliga disciplinen psykologi. Lunds universitet juridiska
fakultetsstyrelsens forskningsnämnd kritiserade bristen fakta-
underlag beträffande skaderisker och/eller inträffade skador. Medicin-
ska forskningsrådet ansåg Alternativmedicinkommittén alltför litetatt
beaktat säkerhetsaspekten i vården.

föreslagnaDen medicinska basutbildningen ansågs i allmänhet vara
någonting positivt ökaägnat säkerheten i verksamheten.attsom var
Universitets- och hägskoleämbetet menade det angeläget medatt var
utbildning, den åsikten förslaget medicinsk basut-attmen var av om
bildning för alternativmedicinare borde utredas ytterligare. Ett mycket

antal remissinstanserna påpekadestort dock ettårig utbildningav att en
alltför kort för kunna underlag för medicinskautgöra bedöm-attvar

ningar. Svenska Läkaresällskapet ställde sig principiellt positivt till
kvalitetshöjande undervisningsinsatser, menade utbildningenattmen

inadekvat i den meningen riskerna inte kundevar nämnvärtatt
förväntas minska. föreningI med orealistisk uppfattning denom egna
kunskapsnivån kunde effekten i själva verket bli den ansågmotsatta,
sällskapet.

Flera instanser positiva till registrering eftersom sådanvar en en
kunde underlätta tillsyn och kontroll verksamheten. Många ställdeav
sig emellertid tveksamma till eller, såsom exempelvis Socialstyrelsen
och HSAN, avvisande till registrering. Skälet registreringatten var en

allmänheten skulle kunna tolkas slags kvalitetsgaranti frånav som en
samhällets sida och i vissa sammanhang förväxlas med legitimation.
I detta sammanhang har flera instanser föreslagit eventuelltatt ett
registreringsförfarande bör ankomma myndighet Social-änannan
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styrelsen, exempelvis Konsumentverket. Malmöhus läns landsting,
ställde sig tveksam till registrering, påpekade registre-att ettsom en

ringsförfarande i fall förutsatte möjligheter till avregistrering.vart
Ett antal remissinstanser, däribland Justitiekanslern, Karolinska

institutet, Svenska Läkaresällskapet och Medicinska forskningsrådet
ansåg den bedriver alternativmedicinsk verksamhet bordeatt som
åläggas skyldigheter det journalföring,gällernär rapportering av
skador Sådana regler skulle, anfördes i remissvaren, kunnam.m.
underlätta tillsynen och därmed öka säkerheten i den alternativa
vårdverksamheten. Kammarrätten i Stockholm menade frågornaatt om
tystnadsplikt och sekretess borde särskild uppmärksamhet.ägnas

Flera åklagarmyndigheter, Kammarrätten i Stockholm m.fl. ansåg
både fängelse och böter borde ingå i straffskalan och detatt att

straffbara området borde utvidgas. lagförslaget straffbeläggsI för-
farande innebär någon i verksamhet på hälso- och sjukvårdensattsom
område obehörigen sig för registrerad alternativ-ut attger vara
medicinsk yrkesutövare och brott bestämmelsen inskränk-mot om
ningar i verksamhet vad gäller behandling barn eller vissaav

Åklagarnasjukdomar eller användande vissa metoder. ifrågasatteav
också inte uppsåtsfrågan borde regleras i straffbestämmelsen. Fleraom
instanser gjorde gällande Socialstyrelsen borde ha möjlighetatt att
meddela förbud alternativmedicinsk verksamhet under vissutövaatt
tid eller för alltid för den dömts för allvarligt kvacksalveri.som

Förslaget möjlighet för registrerade alternativmedicinska utövareom
under vissa förutsättningar behandla barn år den frågaöveratt tre var

föranledde flest reaktioner i remissvaren. Kommittén återkommersom
längre fram till de synpunkter framfördes i denna del.som

Den blandade kritiken medförde regeringen inte gick vidare medatt
Alternativmedicinkommitténs lagförslag. stället omfattar vårI
kommittés kvacksalverilagens bestämmelser.översyn även

13.4 Vårt förslag

13.4.1 Inledning

tidigareSom anförts patientsäkerheten den väsentliga utgångs-är
förpunkten kommitténs ställningstaganden. Skyddet för patienten

måste emellertid närings-bl.a. och yrkesfriheten. Somvägas mot
redovisats i avsnitt har7 dessa rättigheter starkt ochett numera
grundlagsreglerat skydd. Inskränkningar i rättigheterna får dock ske

väsentliga allmänna intressen kräver det. sådant intresseEtt ärom
hälso- och sjukvården.

viktig utgångspunkt,En också varit ledstjärna för bl.a.annan som
Alternativmedicinkommittén, den enskildes frihet välja be-är att
handlingsform och behandlingsmetod. frihet måsteDenna i sin tur
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intresset upprätthålla skydd för den enskildesvägas mot att ett gott
säkerhet i vården.

Attityden till många s.k. alternativa behandlingsformer och metoder
har, Alternativmedicinkommittén också konstaterade, förändratssom
under de decennierna. Flera de yrkesgrupper och be-senaste av
handlingsmetoder tidigare räknades kvacksalveri fallersom som

inom behörighetslagens gällerDetta exempelvisnumera ram.
logopeder, psykoterapeuter, kiropraktorer och ävennaprapater men en
sådan verksamhet akupunktur den hälso- ochnär utövassom av
sjukvårdspersonal.

kvacksalveriUttrycket har kommit användasatt som en samman-
fattande benämning på verksamheter bedöms enligt kvacksalveri-som
lagen dvs. lagen förbud i vissa fall verksamhet på hälso- ochmotom
sjukvårdens område. Samtidigt har begreppet kvacksalveri kommit att
få oklar och något tvetydig Beträffandebetydelse. vissa yrkes-en

gäller ide några sammanhang, exempelvis denär ärattgrupper
verksamma vid sjukhus, beteckna hälso- och sjukvårds-ärett att som
personal, medan den verksamhet de bedriver i privat regi utanförsom

kvacksalverisjukhuset räknas såvida de inte biträder legitimeradsom
personal. Detta gäller exempelvis för dietister, biomedicinska
analytiker laboratorieassistenter, undersköterskor fotvårdsspecia-och
lister. Legitimerad personal alltidräknas dock hälso- ochsom
sjukvårdspersonal. lagen tillsynDen hälso- och sjukvår-övernya om
den träder i kraft den januari 1997 SFS 1996:786,1som prop.
1995/962176 kommer, kommittén tidigare redovisat, vissi månsom

förändra den nuvarande regleringen Socialstyrelsens till-att attgenom
inte längre blir avhängigt verksamhetsformen.synsansvar av

Enligt kommitténs uppfattning skulle det klar fördelvara en om
lagstiftningen åstadkommai kunde enhetlig på yrkes-man en mera syn

och behandlingsmetoder. Man måste också hålla i minnet attgrupper
kvacksalverilagen 36 år gammal och speglar femtiotaletsär synsätt.
Sammanfattningsvis kan således kvacksalverilagenkonstatera attman
i sin nuvarande utformning har spelat sin roll. Istället bör, enligtut
kommitténs uppfattning, de begränsningar i utövandet hälso- ochav
sjukvårdande yrkesverksamhet i vid mening nödvändiga förärsom
patientsäkerheten kunna i reformerad behörighetslag. Enrymmas en

tydlighet och enhetliga definitioner kan vinnasstörre mera genom en
sådan sammanslagning. Kanske också möjligt härigenomdetär att
bidra till öppenhet mellan den etablerade hälso- och sjuk-störreen

därtillvården den regleras i hälso- och sjukvårdslagen och knutnasom
och de verksamheter bedrivs utanför detta regelsystem ochlagar som

idag omfattas kvacksalverilagens bestämmelser. Det viktigtärsom av
från sida visa för människors önskan självsamhällets respekt attatt

välja vårdgivare och behandlingsmetod. Kommittén återkommer till
ifrågan samrnanslagen behörighetslagstiftning avsnitt 14.om en ny
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patienternalagstiftning skydd för13.4.2 Behovet av som

offentliga sjukvården har,risker och riskbeteenden inom denSkador,
Maria, i viss mån blivitanmälningsskyldigheten i Lexbl.a. genom

Socialstyrelsenfungerar exempelvis RiskDataBasen hoskända. Här
forskning utveckling.kunskapskälla och bas för ochsom ensom en

faktaunderlag finns inte det gällerMotsvarande kunskap och när
Forskningenutanför offentliga sjukvården.alternativa vårdformer den

haft relativt begränsadalternativmedicin har i Sverige enom
sakkunniga i Alternativmedicin-initiativ deomfattning. Efter av en av

genomfördes Svenskai studiekommittén belystes aven som
vid Alternativ-Biverkningspanoramaläkaresällskapet Harry Boström:

förlag, 1989 vilkaSvenska Läkaresällskapetsmedicinsk verksamhet,
haskadeverkningar kanbiverkningar ocholika former somav

medicin. Studien visade undersamband med alternativuppkommit i att
föremål för olika formervaritfemårsperiod hade 123 patienter somen

behandling sjukhusvård för skador elleralternativmedicinsk söktav
sig enkätUndersökningen grundadekomplikationer. säntssomen

inomvid svenska sjukhusklinikchefer verksammatill samtligaut
neurologi och onkologi.internmedicin, reumatologi,barnmedicin,

de patienteruppgick till 96,6 AvSvarsfrekvensen procent. som
barnklinik, vidvård vid 53biverkningar hade 27 söktdrabbats av

vidvid neurologisk och 17vid reumatologisk, 4internmedicinsk, 23
växlanderapporterade komplikationernaklinik.onkologisk De var av

fordrat polikliniskskador endastfrån lindrigasvårighetsgrad, som
intensivvård vidsjukhusvård, till skador krävtkortvarigvård eller som

tillinvaliditet eller lettantal fall givit beståendeoch isjukhus ett
dödsfall.

verksamhetalternativmedicinsksåledes det inomStudien visar att
biverkningar och skador.förekommer

Även alternativ-gäller påförändring detdet skett när synenenom
gäller dettabehandlingsmetodervissa alternativamedicin och

terapier. kompe-metoder och Denalla förekommandesjälvfallet inte
alternativ-inommånga yrkesgrupperkvalitetshöjningochtens- som

allaomfattar heller inteinför kommitténpekamedicinen kunnat
alternativmedicinskförknippade medriskeryrkesutövare. De ärsom

ocksåAlternativmedicinkommitténförefaller,verksamhet som
enskilde yrkesutövarenshänföra till denkonstaterade, attvara mera

bedömningen hurVidi sig.till metodernabristande kompetens än av
behandlingsmetodernaalternativmedicinskafarliga deriskfyllda eller

preventivain denemellertid också försökamåste vägaattär, man
Även svårtdethaft.kvacksalverilagen kan ha äreffekt attomsom

förbudlagensfinnas skäleffekter kan detsådanavärdera attatt anta,
sjukdomar ochvissaoch behandlingbehandlingsformervissamot av
behandlingar.ellerfarliga metoderspridningentillstånd förhindrat av
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Kommitténs utgångspunkt därför det fortfarandeär krävsatt en
lagstiftning patienternasvärnar säkerhet förbjudasom attom genom

saknar erforderlig kompetens viss verksamhet.utövaattpersoner som

13.4.3 Lagform

Alternativmedicinkommittén inte i sitt lagförslag vilka sjuk-angav
domar och metoder skulle förbjudna inom alternativ-som vara
medicinsk verksamhet. frågaDenna delegerades till regeringen. sittI
betänkande redovisade emellertid Alternativmedicinkommittén vilka
sjukdomar och metoder enligt kommitténs uppfattning bordesom
undantas från sådan verksamhet.

Alternativmedicinkommittén kan ha delat det förbjudnasägas upp
området i två kategorier. I den första kategorin återfinns sjukdomar

omfattas smittskyddslagen, behandling akuta, livshotandesom av av
sjukdomstillstånd sjukdomar hos gravida kvinnor. Dessasamt
sjukdomar skulle enligt förslaget inte alls få behandlas inom alternativ-
medicinen. I den andra kategorin återfinns endokrina sjuk-cancer,
domar insulinberoende diabetes, systemsjukdomart.ex.som t.ex.som
SLE psykoser. För denna andra kategori gällde enligt förslagetsamt

sjukdomarna fick behandlas endast patienten först haft kontaktatt om
med läkare beträffande sjukdomen.

sitt remissvarI hävdade Justitiekanslern de förbjudna verksam-att
hetsområdena borde i lagen.anges

Ur rättssäkerhetssynpunkt och särskilt med beaktande den grund-av
lagsskyddade närings- och yrkesfriheten har vår kommitté intagit den
principiella ståndpunkten varje väsentlig begränsning yrkes-att av
utövningen inom hälso- och sjukvårdsområdet bör ske i lagform.

13.4.4 Precisering förbjudnadet områdetav

Undersökning, behandling och bot

Kommittén har inte funnit skäl definiera vilka åtgärder äratt som
förbjudna på vad sker i den gällande kvacksalverila-sätt änannat som

förbjudnaDet området omfattar således undersökninggen. av annans
hälsotillstånd, behandling för sjukdom eller därmedav annan
jämförligt tillstånd vidtagande eller föreskrivande åtgärd igenom av
förebyggande botande eller lindrande syfte. Något krav denatt
behandlade verkligen lider den sjukdom behandlingen riktasav som

uppställs inte.mot
Liksom enligt gällande faller exempelvis allmänna hälsorådrätt som

lämnas någon anknytning till sjukdom utanför lagensutan
tillämpningsområde.

Med den angivna definitionen faller verksamheter såsomäven
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området. Tatuering omfattastatuering utanför det regleradeexempelvis
Yrkesmässig hygienisk behandlingSocialstyrelsens allmänna rådav

bl.a. hälsorisker i formde allmänna råden beskrivs1995:3. I av
också råd beträffandehudinfektioner. lämnasblodsmitta och Här

avseende hygien, smittreningåtgärder m.m.
vidta vissa hälso- ochinskränkerBestämmelserna rätten attsom

inte betrakta hälso-sjukvårdande åtgärder omfattar de är att somsom
yrkeskategorier skall betraktassjukvårdspersonal. Vilkaoch somsom

tidigare utvecklat ikommitténsjukvårdspersonal harhälso- och
ochavsnitten 2

till arvodeAnknytningen

vad gäller under-kvacksalverilageni den gällandeBegränsningarna
åtgärden vidtashar knutits tilleller behandlingsökning motatt

skersåledes behandlingMotsatsvis gällerersättning. attutanatt som
och för sig ifrågasättasutgår tillåten. kan ivederlag Detnågot är om

ibefogad. Begränsningarnaersättningsådan koppling till ären
angivna sjukdomar ellerbehandlingdet gällerkvacksalverilagen när av

motiveras sjukdomarnabehandlingsmetodervissaanvändande attavav
degenerellt riskfylldabehandlingsmetodernaochallvarliga settär om

farlighetGradenerforderlig kompetens.utförs utan avpersonerav
naturliga skälverksamhetinte arvodet,påverkas även avom enav

för behandlinginte ersättningsärskilt omfattandekan blisällan om
Alternativ-omständighetendenutgår. tordeDet somsenarevara

bedömningenkommittén gjordeåsyftademedicinkommittén när att
inteeller erhållsersättning begärsbedrivsverksamhet attutansom

förbjuda verksam-det nödvändigtsådana riskerinnefattar är attatt
föregick kvacksalverila-propositionen163-164. Ibet.heten soms.

bedrivna verksam-förvärvssyfteendast den iuttalades det ärattgen
skadeverk-ha sådanarimligen kan tänkasicke-läkareheten somav

påfordras.ingripandedet allmännasningar, att
anknytningen tillbortmöjligheternaKommittén har övervägt taatt

slappskullesådan regleringarvode. fördel medEn attvara manen
uppstå vidkangränsdragnings- och bevisproblemifrån de som

vanligmåste emellertidSjälvfalletarvodering och liknande.indirekt
fortfarande tillåtas. Omoch andra anhörigaomvårdnad barn an-av

därför i lagstiftningenskulleknytningen till arvode borttas man
i lagstift-liknande. Attanhörigvård ochförundantagbehöva göra

från regle-undantasskullepersonkretsprecisera vilkenningen som
Kommittén hargod lösning.någonkommittén interingen har sett som

förbehandlingenundersökningen,i stället valt attetc.attatt ange
bedömningenVidyrkesmässigt.förbudet skall sketräffas om enavav

ersättning kunnauttagandeyrkesmässigt tordeverksamhet sker varaav
verksam-skulle kunnakriteriumkriterium.viktigt Ett annatett vara



414 13. Begränsningari vidtarätten vissa... SOU 1996:138att

hetens omfattning, dvs. undersökning eller behandling inte skett vidatt
bara enstaka tillfälle i något omfattning.ett störreutan

13.4.5 Undantagna behandlingsmetoder sjukdomaroch

De nuvarande förbudsbestämmelserna i kvacksalverilagen omfattar
smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen samhälls-utgörsom-

farliga sjukdomar,
kräfta och andra elakartade svulster, sockersjuka, epilepsi eller-

sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
undersökning eller behandling barn inte fyllt 8 år,av som-
lämnandet skriftliga råd eller anvisningar för behandlingav utan-

föregående personlig undersökning,
utprovning eller tillhandahållande kontaktlinser,av-
undersökning eller behandling sker under allmän bedövningsom-

eller under lokal bedövning injektion bedövningsmedel,genom av
undersökning eller behandling sker under hypnos ochsom-
behandling med användande radiologiska metoder. Se kvacksal-av-

verilagen 2 och 3 §§.
Kommitténs har försökt analysera i vilken utsträckning de begräns-

ningar i dag finns i kvacksalverilagen behöver kvar. delEnsom vara
åtgärder och behandling vissa sjukdomar patientens synvinkelärav ur
helt enkelt så farliga samhället inte kan de utförs elleratt acceptera att
behandlas utanför den etablerade hälso- och sjukvårdens Redanram.
det förhållandet den nuvarande lagen föreslås upphöra själv-att som
ständig lag torde emellertid visa förändrad attityd. Meden en ny
sammanslagen lagstiftning skulle också i vissa fall kunna kommaman
ifrån den nuvarande gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård i
hälso- sjukvårdslagensoch mening och kvacksalveri. Utvecklingen
har, tidigare skildrats, visat verksamhetsform i dagattsom en som
rubriceras kvacksalveri i framtiden kan visa sig verkningsfull ochsom
komma till användning inom den vården.etablerade Kommittén har
därför här valt liksom Alternativmedicinkommittén, användaatt,

alternativmedicin för de olika behandlingsmetoder intetermen ärsom
beteckna skolmedicin. Avsikten visa på någotatt är att ettsom mera

förhållningssätt.neutralt
Generellt kan redan i dag de sjukdomarsägas fåräratt som

behandlas och de undersökningsmetoder får utföras endastsom av
hälso- och sjukvårdspersonal mycket begränsade. Enligt kommitténs
mening det tveksamt det risk för patientsäkerhetenär ärutanom
möjligt ytterligare begränsa det förbjudna området.att

ÄldremedicinskaDen utvecklingen går ständigt framåt. metoder
omvärderas och metoder utvecklas. Att försöka förutsäga vilkanya
metoder kommer utvecklas i framtiden och börattsom som vara
förbehållna vissa yrkesgrupper omöjlig uppgift. fårI ställetär en
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efterhandutvecklingen ochfölja den medicinskalagstiftaren här göra
denmetoder. kanbedömning Det värt att notera attvaranyaaven

behandlings-regleradei kvacksalverilagenförändring deenda av
år 1960, tilläggsedan lagens tillkomstmetoderna skett är ettsom

kontaktlinser.tillhandahållandeutprovning ellerangående av
automatikmed visssmittsamma sjukdomar skerdet gällerNär en

hänvisningen till smitt-förhållandenanpassning till aktuella genom
sjukdomexempeltidigare epidemilagen. Ettskyddslagen en som

omfattaskommittill smittskyddslagenhänvisningen att avgenom
infektion HIV.förbjudna områdekvacksalverilagens är av

ochvilka sjukdomarförslag angåendeAlternativmedicinkomitténs
alternativmedici-få behandlas inominte alls skullebehandlingar som

sjukdomardet gällderemissinstanserna. Närigodtogs stort sett avnen
kontakt medföregåendeefter patientensbehandlas endastficksom

följdnegativa tilltveksamma ellerremissinstansermångaläkare var
Alternativmedicinkommittén föreslagnainte ansåg detde attatt avav

Kommittén åter-någon lösning.godregistreringsförfarandet var
i denna del.synpunkterremissinstansernasnedan tillkommer

undersökningföregående personligeller anvisningarRåd utan

lärrmandeansåg förbudetAlternativmedicinkommittén motatt av
föregåendebehandlinganvisningar förråd ellerskriftliga utan

remissbehandlingenkunde slopas. Underundersökningpersonlig
förslag.kritik dettainte någonframkom större mot

behandlingsrådpostorderförsäljning ärutvecklingEn mot av
telefonrâdgivningexempelvisSamtidigtinte önskvärd.självfallet är

Även undersökningpersonligskolmedicinen.inominte ovanligt om en
föredra,alltid tordeSammanträffandepersonligtoch attett vara

rådskriftligalämnandekommitté ändå förbudetföreslår vår att mot av
personlig under-föregåendebehandlingföranvisningareller utan

bevakninggenomförande förutsätterFörslagetssökning slopas. aven
området.alternativmedicinskarådgivningen inom detutvecklingen av

Övriga kommitténsenligtbörgällande inskränkningari dag upp-
framhållits,tidigarebör,Inskränkningarnafinnas kvar.fattning som
livshotande"akuta,Definitionerdefinierade i lagen.väl somvara
så distinktauppfattning inteenligt kommitténssjukdomstillstånd" är

förekomma i lagtexten.bördeatt

sjukdomarSmittsamma

får behandlassjukdomarbegränsningen vilkagällerdetNär somav
i förstaföreslår vi detsjukvårdspersonalhälso- ochendast att enav

smittsamma sjukdomar:vissapunkt anges
smittskyddslagenenligtsjukdomarsmittsammaSådana som
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1988:1472 anmälningspliktigaär sjukdomar.
I smittskyddslagen delas de smittsamma sjukdomarna in i

samhällsfarliga sjukdomar och övriga smittsamma sjukdomar. De
samhällsfarliga sjukdomarna och vissa de övriga smittsammaav
sjukdomarna skall anmälas enligt föreskrifter i smittskyddslagen.
Sådana sjukdomar benämns i lagen anmälningspliktiga sjukdomar se
3 §. De anmälningspliktiga sjukdomarna finns angivna i bilaga tillen
lagen.

Den gällande kvacksalverilagen förbjuder behandling sådanaav
smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen utgörsom
samhällsfarliga sjukdomar. Vårt förslag innebär således vissen
utvidgning förbudsområdet.av

Bestämmelsen omfattar hänvisningen till smittskyddslagengenom
de samhällsfarliga definierade sjukdomarna difteri, fläckfeber,som

febern,gula hepatit hepatitB, A B, meningokockinfektion,non non
polio, tuberkulos, virala hemorragiska febrar exklusive hemorragisk
nefrosonefrit, återfallsfeber, hepatit A, kolera, mjältbrand,
paratyfoidfeber, rabies, salmonellainfektion, shigellos,pest,
tyfoidfeber, gonorré, infektion HIV, klamydiainfektion och syfilis.av
Dessutom omfattas de anmälningspliktiga sjukdomarna amöba-
infektion, hemorragisk nefrosonefrit, infektioner orsakade atypiskaav
mykobakterier, malaria, stelkramp, trikinos, tularemi, ulcus molle,
botulism, campylobacter, giardia lamblia, legionärssjuka, listerios,
papegojsjuka och toxoplasmainfektion.

Alternativmedicinkommittén hävdade de smittsamma sjuk-att
domarna i princip måste uteslutas från behandling alternativ-av
medicinska yrkesutövare och andra inte står under Socialstyrel-som

tillsyn. Ett behandlingsförbud borde därför enligt Alternativ-sens
medicinkommittén omfatta alla smittsamma sjukdomar enligt smitt-
skyddslagen. Denna uppfattning har inte särskilt kommenterats av
remissinstanserna.

Vår kommitté instämmer i Alternativmedicinkommitténs uppfattning
förbudsområdet det gäller smittsamma sjukdomarnäratt bör utvidgas.

Avgränsningen bör dock så dengöras samtligaatt avser
anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar. Avgränsningen motiveras
med dessa sjukdomars karaktär och den reglering i övrigt gällersom
enligt smittskyddslagen för dessa sjukdomar. Vilka sjukdomar som
omfattas förbudet framgår, bilaga tillnämnts,av som av en
smittskyddslagen.

Cancer och vissa andra sjukdomar och tillstånd

I andra punkt kommittén och vissa andra sjukdomaren anger cancer
och tillstånd:

Cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller
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sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning.
Avgränsningen sjukdomar vad gäller enligtmotsvararav som

kvacksalverilagen, förbjuder behandling all diabetes, såledessom av
sådan inte insulinberoende.även ärsom

Enligt Alternativmedicinkommittén skulle, tidigare nämnts,som
sjukdomar hos gravida inte alls få behandlas inom alternativmedicinen,
medan och insulinberoende diabetes skulle få behandlascancer om
patienten först haft kontakt läkaremed beträffande sjukdomen.
Alternativmedicinkommittén utvidgade också förbudsområdet. Först
efter läkarkontakt skulle systemsjukdomar exempelvis SLE ochsom
psykoser få behandlas inom alternativmedicinen.

Remissinstanserna förde inte någon ingående diskussionmera om
vilka sjukdomar borde omfattas respektive inte omfattas be-som ettav
handlingsförbud. Lunds universitets medicinska fakultet anförde att
hjärtkärlsjukdomar borde läggas till listan sjukdomar fåröver som
behandlas alternativmedicinska endast patienten förstutövareav om
haft kontakt med läkare beträffande sjukdomen.

En sjukdomar skulle kunna komma i fråga förannan grupp som en
reglering psykiska sjukdomar ochär tillstånd kan medförasom
tvångsvård enligt lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård.om
Kommittén återkommer nedan under avsnittet Diskussion kring
ytterligare förbud till frågan psykologisk och psykoterapeutiskom
verksamhet.

Vissa undersökningsmetoder

I tredje och jjärde punkterna återfinns vissa undersökningsmetoder:
Undersökning eller behandling sker under allmänav annan som

bedövning eller under lokal bedövning injektiongenom av
bedövningsmedel eller under hypnos.

Behandling med användande radiologiska metoder.av annan av
Behandlingsmetoderna vad gäller i dag enligtmotsvarar som

kvacksalverilagen.
Alternativmedicinkommittén ansåg, tidigare redovisats, attsom

förbudet i kvacksalverilagen hypnotisk verksamhet bordemot
upphävas. Kommittén menade hypnotisk verksamhet delvis kundeatt

svår bestämma och talade,Detta enligt Alternativ-avgränsa.attvara
Ävenmedicinkommittén, förbud. risker för framkallandemot ett om

psykos hos individer med psykosnära tillstånd kunde föreligga villeav
Alternativmedicinkommittén inte föreslå något förbud. Dock såg
kommittén det angeläget Socialstyrelsen följdeatt ut-som noga
vecklingen på området.

Förslaget slopa kvacksalverilagens förbud användandeatt mot av
hypnos blev inte föremål för någon omfattande kritik undermera
remissbehandlingen. Kammarrätten Stockholm ansågi övertygandeatt
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före-behandling under hypnos inteförbudetför slopaskäl motatt
psykologiska metoderpsykologförbund hävdadebringats. Sveriges att

och sjukvården skallbehandling inom hälso-används i ge-som
legitimerade psykotera-psykologer och/ellernomföras legitimeradeav

peuter.
undersökningtill, inte någonvår kommitté kännerfinns, såvittDet

behandling.undersökning elleranvänds vidofta hypnosvisar hursom
användandeförbudkvacksalverilagensdel på grundTill motstor av

finns heller ingabehandlingundersökning ellervidhypnosav
vidalternativmedicinenuppstått inomskadorrapporter somom

Socialsty-anmälningar tillgenomgånghypnos. Enanvändandet avav
harkvacksalverilagenangående brott1994 1995underrelsen mot-

hypnos. Tillanvändandemisstänkt obehörigtfallvisat ett avav
för alternativ-möjligheterframförts önskemålintekommittén har om

risker kananvända hypnos. Demedicinska yrkesutövare att som vara
ochbehandling med hypnosprofessionellickeförknippade med en

kvacksalverilagen tordeiföranledde undantagetursprungligensom
uppfattningendärför denKommitténföreligga.alltjämt är attav

bör finnas kvar.tills vidareanvändande hypnosförbudet mot av

Kontaktlinsverksamhet

kontaktlinsverksamhet:bestämmelserpunkten finnsfemteI om
kontaktlinser.tillhandahållandeellerUtprovning av

kvacksalverilagen tillkomkontaktlinsverksamhet iBestämmelsen om
till patienter-hänsynenmotiveradeslagändring 1982 och avengenom

Vid12.1981/82:60på medicinsk säkerhet prop.krav ens.nas
kontaktlinsföreninggenomförts Sverigesundersökning avsom

kontaktlinsbärareantaletomkring tvåberäknades procentatt av
rapporteradesbiverkningarbiverkningar. Dedrabbades somav

i hornhinna ellerförändringaravsåg huvudsakligenvarierade men
förfrån Ögonläkareofta krävde omfattande insatserbindhinna, attsom

skrivelse tillhävdade iKonsumentverketSocialstyrelsen ochhävas. en
verksamhetenendastSocialdepartementet utövarätten attatt om

harsäkerställaskvalificerad personal kan detförbehålls att utprovaren
hur dessaögonskador ochrisker förkunskaper bl.a.nödvändiga om

förebyggas.kan
kvacksalverilagenikontaktlinsverksamhetBestämmelsen om

förKompetenskravföreskrifterSocialstyrelsenskompletteras av
behörighetSOSFS 1995:1. Förkontaktlinsoptikerbehörighet attsom

enligt före-krävskontaktlinsverksamhetförsjälvständigt svara
kontaktlinsbe-bevisutfärdat särskiltSocialstyrelsenskrifterna att om

sådanautomatisktinteoptikerLegitimationhörighet. gersom
beträffandeförändringarföreslår ingaKommitténbehörighet.

kontaktlinsverksamhet.
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Diskussioner kring dispensförfarandeett

När det gäller sjukdomar inte kan botas med skolmedicinskasom
behandlingsmetoder det förståeligt och naturligtär människorom
söker alternativa vårdformer. Det kan kanske också i vissa situationer
framstå inhumant förbjuda sådan vård. Om inte vill låtaattsom man
den enskilde läkaren för den alternativa vården skulleta ettansvar
tänkbart alternativ kunna regeringen eller Socialstyrelsenattvara ge
befogenhet bevilja dispens i det enskilda fallet. En sådan formatt av
dispens skulle inte någon innovation hälso- ochvara
sjukvårdsområdet. Tidigare fanns motsvarande dispensförfarandeett

det gällde injektion naturmedel. Enligt den tidigarenär gällandeav
lagen 1981:50 med bestämmelser vissa medel avsedda förom
injektion fick beslut injektion naturmedel fattas endast denom av av

behörig läkaryrket. Injektion barn under årutöva 15attsom var
fick ske först sedan Läkemedelsverket tillståndmeddelat därtill i varje
särskilt fall. Lagen upphävdes i samband med införandet läkeme-av
delslagen 1992:859. Med läkemedelslagen försvann den tidigare
särregleringen för naturmedel prop. 1991/92: 107 35. Regleringens.
i läkemedelslagen innebär den vanliga läkemedelskontrollen iatt
princip omfattar naturmedel. För homeopatiska medel finnsäven ett
särskilt registreringsförfarande.

dispensförfarandeFör talar främst humanitära hänsyn. I de fallett
svårt sjuka människor inte längre inom skolmedicinen kan erbjudas
behandling bot, bör det i vissa fall finnas möjlighet attsom ger en

det halmstrå alternativmedicinsk behandlingsmetod kanpröva som en
uppfattas den enskilde.som av

dispensförfarandeEtt det lagligt för alternativmedicinskgörsom en
i vissa fall behandla sjukdomar enligt kommitténsterapeut att som

lagförslag får endastbehandlas hälso- sjukvårdspersonaloch kanav
riskera bli administrativt svårthanterligt. instansDen hanteraratt som
dispensfrâgan måste bedöma både kompetens och de riskerterapeutens

kan förknippade med behandlingsmetoden. Eftersom detsom vara
gäller människor lider någon sjukdom bör dispensfrågornasom av
handläggas skyndsamt. Man kan i sammanhanget också ifrågasätta om
samhället bör ställa sig bakom metoder inte vetenskapligtärsom
förankrade eller bygger beprövad erfarenhet.

Kommittén har dispensförfarandeföreslå ochövervägt ävenatt ett
fört diskussioner kring olika alternativ. Emellertid hartänkbara
kommittén inte kunnat finna någon lätt tillämpbar modell. Ett
dispensförfarande skulle också kunna strida grundtanken bakommot
de regler begränsar verksamhetsområdet för yrkesverksammasom som
inte hälso- och sjukvårdspersonal, sjukdomar, tillstånddvs. deär att
och förbehållsmetoder hälso- och sjukvårdspersonal innebärsom
risker kräver särskildoch kompetens hos den försom ansvarar en
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behandling. Kommittén lämnar därför inte något förslag möjlighetom
bevilja dispens från reglerna begränsar vidta vissarättenatt attsom

sjukvårdande åtgärder.ochhälso-

kring ytterligare förbudDiskussion

kommittén diskuterat vissa manuella behandlings-avsnitt harI 11
föreslagit särskild utredning de manuellametoder och att en om

behandlingsmetoderna inleds Kommittén har vidare diskuteratsnarast.
förknippade med manipulationsbehandlingde risker kan ochsom vara

behandlingsform bör kringgärdasdärvid uttalat denna medatt
ytterligare restriktioner.

förbjudaKommittén det kan finnas skäl vissatt attanser
manipulationsbehandling i halskotpelaren för yrkesutövare intesom

utbildning. framkommit skadorerforderlig Det harhar rapporter om
i samband med sådan behandling. Frågan bör dock anståuppståttsom

de manuella behandlings-dess resultatet den utredningtill omav
föreligger. Manipulations-kommittén föreslagitmetoderna som

kommitténs lagförslag.behandling regleras därför inte särskilt i
Psykologisk och psykoterapeutisk verksamhet utövad av personer

risk för hos denreglerad kompetens kan innebära skadorsaknarsom
finnasbehandlas. Kommittén därför det kan skälatt attansersom

sjukvårdspersonal rätten behandla allvarligaförbehålla hälso- och att
störningar. sådan inskränkning i den fria närings- ochpsykiska En

det i lagform preciseringar ochyrkesfriheten kräver görsatt av-
behandlingsområdet. Utforrrmingengränsningar inom det psykologiska

uppfattningsådan bestämmelse kräver enligt kommitténsenav
förbudsområdetutredning, bl.a. förytterligare sättavgränsaatt ett

sådan reglering möjlig tillämpa på rimligt sätt.gör ettattensom
försådan ytterligare utredning det inte funnitsNågon har utrymme

därför inte,för kommitténs arbete. Kommittén lämnarinom ramen
psykoterapeutisksåvitt bedriva psykologisk ellerrätten attavser

något förslag till utvidgning de bestämmelserverksamhet, av som
kvacksalverilagen. Kommitténs villden nuvarandemotsvarar

gälleremellertid erinra sitt förslag höjd åldersgräns detnärom om en
för yrkesutövare inte räknas hälso- ochmöjligheterna somsom

sjukvårdspersonal behandla Förslaget torde innebärabarn. ettatt
år vidare avsnitt 13.4.6.skydd för barn under 15 se

13.4.6 Behandling barnav

års lag behörighetåtnjöt inte något särskilt skydd i 1915Barnen om
och sjukvårdspersonalläkekonsten. Ett förbud för icke hälso-utövaatt

kvacksalverilagen årinfördes först i samband medbehandla barnatt
depropositionen föregick kvacksalverilagen uttalades1960. I attsom
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framträderkvacksalveriet för med sig då behandlasrisker vuxnasom
behandling barn. Medan dentydlighet det gällermed ån större när av

han finner hansmöjlighet avbryta behandlingen,har attatt omvuxne
resultatlös, barnentillstånd försämras eller behandlingen äräratt

bedömningföräldrarnas och kvacksalvarensutlämnade till av
behandling barneffekt. Risken för skada vidbehandlingens ärav

i debarn, åtminstoneökar därjämte ytterligarepåtaglig och attgenom
1970:141 153.åldrarna, ömtåligare Prop.lägsta änär s.vuxna.

Åldersgränsen börjarbarnet, detåtta år valdes med tanke näratt
läkarundersökning och kontroll,under regelbundenskolan, kommer
kvacksalveribehandling barnettill olämpligvilket bör kunna leda att av

nått ålder då detansågs barn också haVid denna ålderuppdagas. en
för effekten kvacksalvarensför ochredogörasjälv kan symptom av

förriskerna skadorvarför de överhängandebehandling, mest av
torde elimineras.behandlingen

förslagAlternazivmedicinkommitténs

barntidigare redovisats,Alternativmedicinkommittén föreslog, attsom
behandlasundersökas ochfemton år skulle fåår underöver tre men

erhållit särskilddealternativmedicinska yrkesutövarevissa somav
regelbundenbarnet hadeunder förutsättningbasutbildning att

alternativmedicinskahade vetskap deläkarkontakt och läkaren om
behandlings-generelltär skulle gällabarn underinsatserna. För etttre

Alternativmedicinkommitténalternativmedicinen.inomförbud
betydligtpatientergenerelltför det första äranförde, barn settatt som

detåldersgrupper. Förindivider, särskilt ikänsligare än yngrevuxna
självamöjligheteråldrar knappast någrabarn iandra har attyngre

menadebarn kan,liv och sin hälsa. Dessasittbestämma över
avvägningarhandAlternativmedicinkommittén, inte på göraegen

risker,å andra sidanbehandlingens fördelar ochsidanmellan å ena
smårtupplevelser eller andra obehag.

Alterna-åttaårsgränsuppluckring kvacksalverilagensDen somav
förmed intressetmotiverades bl.a.tivmedicinkommittén förordade att

hälso-mån återspeglari någonbehandling barnalternativmedicinsk av
fördet självfalletSärskilt svårttillkortakommanden.sjukvården äroch

kunskapsnivå intenuvarande ärdetföräldrar acceptera attatt
Alternativmedi-Enligtsvårt sjuka barn.bota vissamöjligt att

ochundersökningdoldmedför delviscinkommitténs mening en
undanröja.försökabörsig sådana farorbehandling barn i som manav

skydda barnenmöjligheterökad öppenhet attEn större att genomger
Alternativmedi-inte bryts.etablerade vårdenkontakterna med den

tillåterlagstiftningenblev, det bättrecinkommitténs slutsats är attatt
behandling barn,undersökning och änalternativmedicinskviss attav

76.insyn bet. 75denna sker utan s. -
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Under remissbehandlingen blev denna del Alternativmedi-av
cinkommitténs förslag föremål för omfattande kritik.

åldersgränsHögre år eller förbudän behandling barntre mot av
inom det alternativmedicinska området förespråkades fleraav
remissinstanser däribland Justitiekanslern, Socialstyrelsen, Uppsala
Universitets medicinska och farmaceutiska fakulteter, Kammarrätten
i Stockholm, C0,T SACO, Svenska Läkaresällskapet, Apotekaresocie-

Medicinska forskningsrådet, Legitimerade sjukgymnastersteten,
riksförbund fleraoch landsting. Flera remissinstanser ansåg att
förutsättningarna för få behandla barn under år alltföratt tre vagtvar
formulerade. Socialstyrelsen, hävdade förbud behandlingatt motsom

barn under 15 år borde gälla, anförde det inte förrän efter 15ärattav
års ålder-16 ungdomar kan disponera sin kroppsägas översom ett

sådant de har förmåga ställningsätt till sin behandling.att att ta egen
Motsvarande framhölls Professorsgruppen i pediatrik. Professors-av

ansåg alternativmedicinsk behandling barn under år15attgruppen av
borde förbjudas. Undantag kunde gälla i vissa fall hos barnav cancer
och ungdomar där behandling enligt vetenskap och beprövad erfaren-
het genomförts varit verkningslös och där den behandlandemen
barncancerläkaren föreslagit behandlingen skall avbrytas. Omatt
föräldrarna då uttryckligen begärde få alternativmedicinskprövaatt
behandling borde sådan psykologiska och humanitära skäl kunnaav

efter samråd med patientens barncancerläkare. HSAN menade attges
åldersgränsen år vid behandling måstebarn betydligtsättastre av
högre och på nivå där barnet själv kan förstå enkel informationen av
den läkare för barnets alternativmedicinska vård ochsom ansvara
behandling. Landstingsförbundet förespråkade allmänt störrerent en
restriktivitet vid behandling barn. Psykiskt utvecklingsstörda borde,av
enligt Uppsala universitet, jämställas med barn under 15 år.

Kommittén för alternativmedicin stödde förslagetKAM sänktom
ålder till år för behandling barn registrerad ochtre terapeutav av
ansåg den gällande åtta år borde behållasgränsen detatt närnu
gällde övriga terapeuter.

Framställningar till kommittén

Vår kommitté har mottagit undertecknade flera hundraupprop, av
med begäran möjlighet behandla barn med alternativ-attpersoner, om

medicinska metoder. Främst torde åsyfta möjligheten attuppropen
behandla barn med homeopatiska läkemedel.

nordisk utblickEn

Norden saknas likformigaI bestämmelser angående möjligheterna att
behandla barn inom alternativmedicinen. Den norska kvacksalverilagen
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norsk laegeikkedenforinnskrenkning i adgangenlov som erom
inskränkerbestämmelsersaknarsyke i kurtil åtaeller tannlaege som

inskränkningarstadgasnorska lagenbarn. denbehandla Irätten att
vissabehandlingenochbehandlingsmetoderbeträffande vissaenbart av

det bl.a.förekommererfaritkommitténvadEnligt attsjukdomar.
där låta demförtillsmå barn Norgesinaföräldrar attsvenska tar

kvacksal-norskakolik. Denakupunkturmedbehandlinggenomgå mot
tandläkareläkare ochförbjuder andra1936, änfrånverilagen, ärsom

aku-helt klarlagtintedockmetoder.operativa Detanvända är omatt
från 1993betänkandeingrepp. Ioperativtskall räknaspunktur ettsom

til lovplikter UtkastrettigheterHelsepersonells1993:33NOU og
perfore-allinnebärbl.a.lagförslaglämnasmotiver attmed ett som

lagförslagettandläkare. Omläkare ochförbehållshudenring av
tand-läkare ochendastklartstå heltdetkommergenomförs attatt

emellertidlagförslaget harakupunktur. Imedbehandlafårläkare
kvalificeradbl.a. bestämmafullmaktgivits attdepartementet att

förbehållsi lagenmetoderanvändatillåtelseskallpersonal att somges
tillåtelsedär sådanmetodexempelSomtandläkare.ochläkare en

norska174. Detbet.akupunkturlämnasskall kunna nämns s.
i uppdraghälsodepartementetochsocial- attocksåstortinget har gett

alternativ-godkännandeordningförförutsättningarnautreda aven
påbörjatsinteharutredningsarbete ännuDettabehandlare.medicinska

1996.maj
bestämmel-Även saknar1934,frånläkarlagen,danska ärden som

behand-olikaendasttalarbehandling ochvidåldersgränser omomser
andraförbud för ändanska lagensDenoch sjukdomar.lingsmetoder

akupunktur,emellertidmedföringrepputföra operativa attläkare att
läkare ellerendastfåringrepp, utövasoperativträknas avsomsom

uppsikt.läkaresunder
kvacksalverilagstiftning. Den störstaegentlignågoninteFinland har

verksamhetregi och dennakommunaldär idrivssjukvårdendelen av
medsjukvårdsverksamhet änPrivatreglerad. personär mer en

meddelasskall kunnatillståndtillståndspliktig. Föranställd är att
Lagenyrkesutbildadledsverksamhetenkrävs omperson.att enav

"vedertagenendasterkännerfrån 1990sjukvårdochprivat hälso-
utanförfallervårdformernaalternativasjukvård". Deochhälso-

verksamhet. Detsådanlegitimitetvill intelagregleringen. Staten ge
ikvacksalveri/alternativmedicintillåtet drivaprincipidock egenattär

ochhälso-inomyrkesutbildadelagenEnligtregi. personerom
tillämpaskyldigyrkesutbildad att§15sjukvården är personen

med vadenlighetimetoderbeprövadeochgodtagnaallmänt som
yrkesutbildadeEftersom deutbildningen.underinhämtats personerna

föryrkerespektive är utrymmethar utövaprincip ensamrätti att
tand-ochläkarestillhänsynsärskilt medkvacksalveri litet,lagligt

ibesökVidbehandlingsrättigheter.ochdiagnos-särskildaläkares
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Finland har kommittén fått intrycketnärmast det inte bedrivsatt
alternativmedicinsk verksamhet i någon omfattningstörre i Finland
eller från sida i fallatt saknar kännedomstatensman vart om en
eventuell sådan verksamhet.

Under lång tid har således möjligheterna behandla barn utanföratt
det skolmedicinska området varierat i det nordiska länderna. I
kommitténs direktiv framhålls behovet likformiga regler i Norden.av
Regleringen i våra grannländer skulle i viss mån tala för utökaden
möjlighet behandla barn inom alternativmedicinen.att Man bör dock
i sammanhanget den norska och den danskanotera lagstiftningenatt
på området äldreär datum.av

Höjd åldersgräns

Vid överväganden kring bestämmelser begränsar möjligheternasom
behandla barn inom det alternativmedicinskaatt området kan man

inledningsvis konstatera redan de generella reglerna med förbudatt
vissa behandlingsmetoder och behandlingmot vissa sjukdomarav ger

barnen visstäven skydd. dagI har barnen ocksåett grundskyddett
föräldrabalken bl.a. stadgar barn skall behandlas medgenom attsom

aktning för sin och föräldrabalken 6 kap. §.legenartperson
Plågsamma och farliga behandlingar kan också straffbara enligtvara
brottsbalkens regler brott liv och hälsa. Det skydd dessamotom
regelverk kan emellertid behöva förstärkas.ger

Omsorgen patienternas säkerhet får särskiltväga närom tungtanses
det gäller barn. Små barn saknar i regel fönnåga välja mellan be-att
handlingsmetoder och själva för behandling. Frånsettta ansvar en

omedelbara reaktioner på får riktigt småsmärta barn ocksåmera anses
sakna förmåga på adekvat redogöra försättatt behandlingsett en
effekter. Barn Alternativmedicinkommitténär, anförde, generelltsom

betydligt känsligare individer.sett än Behandlingen barnvuxna av
måste därför, enligt kommitténs uppfattning, omgärdas med särskilda
restriktioner.

Den nuvarande åttaårsgränsen valdes, eftersom barnetnämnts,som
då började skolan och kom under regelbunden läkarundersökning och
kontroll. Skollagen 1985:1100 föreskriver Skolhälsovård skallatt
anordnas för elever i bl.a. grundskolan. Varje elev i grundskolan skall
erbjudas genomgå allmän hälsokontroll gång på varjeatt stadium.en
Den första kontrollen skall första läsåret.äga Om läkare pårum en
förekommen anledning viss elev i grundskolan behöverattanser en
undersökas särskilt skall eleven genomgå sådan undersökning seen

Även3 §. före skolåldern läkarundersöks barn, exempelvis vid barna-
vårdscentraler och distriktsläkarmottagningar.

Före skolåldern kan det svårt för barn uttrycka känslorett attvara
åsikteroch kring alternativ medicinsk behandling föranstaltatsen som
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föräldrar eller andra anhöriga. läkarundersökningarDenäraav som
föreskrivs i skollagen behöver, framgått, inte genomföras medsom
någon frekvens. därförKommittén bestämmelsernastörre attmenar

något fullgottinte barnen skydd behandling alternativamotger av
terapeuter.

Vid vilken ålder barnet nått sådan mognad det själv kanatt taen
ställning till erbjuden behandling varierar självfallet från tillperson

och kan också avhängigt hur komplicerad behandlingenperson vara av
behandlingsmetoden åtta år skulle kunnaeller Att barn underär. ta

fårför behandling emellertid höra till undantagen.ansesansvar en
Även olikanågot äldre barn torde ofta ha svårt bedöma be-att
handlingsmetoder. Flera remissinstanser har också, framgått,som
förespråkat höjd åldersgräns. Mycket talar således för denatten

åldersgränsen skulle behöva höjas.nuvarande
socialtjänstlagen innehåller, med sikte påDen gällande 1980:620

fårtvå olika situationer, 15-årsgräns. Kontaktperson till barnutsesen
fyllt år endast barnet själv begärt eller samtyckt till det15 omsom

sin10 §. fyllt 15 är har också själva föra talan iBarn rätt attsom
15-årsgräns finnsmäl och ärenden enligt socialtjänstlagen 56 §. En

förockså i brottsbalken ingen får dömas brottattsom anger som
socialtjänstlagbegåtts före års ålder. förslaget till SOU15 I

barnperspektiv saknats i den gällande1994:139 har införts ett som
särskild åldersgräns inte i lagförslaget,socialtjänstlagen. Någon anges

konventionenhänvisas till FN:s barnkonvention. Ii kommentarenmen
människa 18 är, inte barnet blirmed barn varje underavses om

tidigare enligt den lag gäller för barnet.myndigt som
sammanfaller myndighetsäldern skulle iåldersgräns medEn som

tänkbar Kommittén emellertidoch för sig kunna lösning. ärvara en
årsuppfattningen i något tidigare vid 18 ålderden barn regel änattav

till behandlingså långt det kan krävas, ställningär taatt, enmogna
effekter. Kommittén har därför föroch bedöma behandlings stannaten

hälso-föreslå 15-årsgräns. inte betraktaPersoner är attatt somen som
kommitténs förslag,sjukvårdspersonal får således enligtoch inte,

fyllt år. En bestämmelseundersöka eller behandla barn innan det 15
i förslaget till laginnebörd återfinns i 3§denna 4 kap. omav

område.yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
verksamhetkiropraktorersFrågan manipulationsbehandling ochom

legitimerade kiroprak-diskuterar kommittén särskilt i kapitel 11. För
råd SOSFSföreskrifter och allmännahar Socialstyrelsen itorer

verksamhet föreskrivitlegitimerade kiropraktorers1991:16 attom
utförasårs ålder inte fårmanipulationsbehandling under 16barnav

metoden finns.kunskap erfarenhettills ytterligare och avom
kiropraktorernas verksam-Föreskrifterna innebär de legitimeradeatt

införalegitimerades. Genomhetsområde blir de ickeänsnävare att en
i vidta vissabegränsningar15-årsgräns i bestämmelserna rätten attom
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hälso- och sjukvårdande åtgärder åstadkommer förbud förettman
sjukvårdspersonalandra hälso- och behandla barn under år,15än att

utförasåledes manipulationsbehandling. När det gälleräven att
för legitimeradebegränsningar kiropraktorer och möjligheterna för

i vissa fall åldern åtta till årdessa behandla barn i 15att anser
föreskriftsform.kommittén bestämmelserna bör kunna finnas kvar iatt

dispensIngen

Alternativmedicinkommittén diskuterade ingående möjligheterna att
alternativmedicinen. detbehandla obotligt sjuka barn inom När gäller

traditionella vårdenbehandling barn inte kan botas inom denav som
fall föräldrarna låtafinns det i vissa mycket stark önskan hos atten
behandlingsmetoder.barnet pröva nya

Kommittén har i avsnitt 13.4.5 diskuterat frågan ettom
dispensförfarande och därvid för inte föreslå det införsatt attstannat

från bestämmelsernågon möjlighet bevilja dispens deatt som anger
sjukvårdspersonal.områden förbehållna hälso- och Dettavilka ärsom

dispens behandla barn.ställningstagande gäller även att
så småningom accepteradmetod visar sig ha effekt blirEn som

skolmedicinen. låta någon instans, exempelvisinom Att annan
för metoden dessförinnan används påSocialstyrelsen, ta attansvar

kommittén inte någon god lösning.barn anser vara

synhjälpmedelOrdination av

skrivelse till kommitténleg Optikers Riksförbund har iSveriges
synhjälpmedelundersöka för och ordinerahemställt rättenatt attom

förbehålls legitimerade optiker och legitimerade läkare. Socialstyrelsen
råd förnyligen fastställt föreskrifter och allmännahar relativt

arbetsuppgifter hälso- och sjukvårdenlegitimerade optikers inom
efterföreskrifterna optikern endastSOSFS 1995:4. I 3 § attanges

får färdigställa,anvisning läkare eller under läkares ledningav
tillhandahålla eller lämna optiska synhjälpmedelut

för barn under åtta år,a
misstänkta sjukliga förändringari syfte behandla eller korrigerab att

funktioner inklusive ögonställning ocheller dessögat samsyn,av
ögonförändringar till följd skador eller läs- ochögonrörlighet eller av

inteunder b hindrarskrivsvårigheter dyslexi. Vad attsom anges
undersöker patientsoptikern syn.en

icke legitimeradeföreskrifter torde innebäraSocialstyrelsens att
området frittutbildning inomoch helt saknaroptiker sompersoner

åtta år, medantill barn undertillhandahålla optiska synhjälpmedelkan
läkare eller arbetelegitimerade optiker krävs anvisningdet för av

undanröjasinkonsekvens kanläkares ledning. Dennaunder attgenom
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införlivas i de lagbestämmelser begränsar verksamhetföreskriften som
område. legitimerade optiker kanhälso- och sjukvårdens Förpå

föreskriftsform.fortsättningsvis iinskränkningen görasäven
möjligheternadiskrepans föreligger det gällerMotsvarande när att

förändringarmisstänkta sjukligabehandla eller korrigera ögatav m.m.
emellertid i sammanhangetföreskrifterna. Kommittén detb i3 § ser

inte påbarnen, eftersom dessaangeläget värnamest att omsom
förmåga vilkenhar avgörasätt attsom en vuxen personsamma

med misstänktaför erhålla hjälpbör sökakompetens ögon-attman
synhjälpme-hjälp med optiskaövriga sökersjukdomar För somm.m.

yrkesbeteckningenmed skydd förfår det tillräckligtdel ettanses vara
legitimerad optiker harsöker sig tilllegitimerad optiker. Den som en

utbildning och lämplighet. Degarantier det gäller optikernsvissa när
misstänkta sjukligafinns behandlingi dagbestämmelser om avsom

formdärför finnas kvar ibör kunnaförändringar ögat avav m.m.
Socialstyrelsen.föreskrifter hos

yrkesverksamhetförslaget till lagKommittén har i 4 kap. 3 § om
bestämmelseområde fört inoch sjukvårdenspå hälso- en som

till undersynhjälpmedel barntillhandahålla optiskabegränsar rätten att
anvisning läkare.år föregåendeåtta utan av

Straffbestämmelser13.4.7

den gällandemotsvarande innebördstraffbestämmelseEn somav
kommittén i avsnittinföras iden 14kvacksalverilagens § föreslås7 av

dendag bör gällalagstiftningen. Liksom iföreslagna attnya
brist i utbildning ochgrundomständigheten gärningsmannenatt av

förutse skadan ellersjukdomens ellerinte kunnat inseerfarenhet natur
i regel justbefria från Detinte skall honomfaran äransvar.

behandlas och vadinsikt vad kanavsaknaden kunskap och om somav
dentraditionella sjukvårdenöverlåtas till denbör är storasomsom

utanförbehandling denalternativ behandling ochriskfaktorn vid
sjukvården.etablerade

vitesföreläggande13.4.8 Förbud och

skyldigavårdingårvid enheter där det ärChefsöverläkare öppen att
det inomanledningdet finnstill Socialstyrelsenanmäla att anta attom

kvacksalveri ellerförekommit hälsofarligtområdetdet annanegna
Chefs-åliggandeförordningen 8 §.kvacksalverilagen seförseelse mot

sådana fallbegränsad tillanrnälningsskyldighetöverläkarens är som
kännedom i sinfåriakttar eller påeller hon självhan sättannat om

inte frågansjukvården. Detinom hälso- ochnormala verksamhet är
verksamhet.eller polisiärnågon brottsspanandeom

möjlighetervissaSocialstyrelsenKvacksalverilagen 9§ attger
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ingripa yrkesverksamhet bedrivs någon enligtmot som av som
åliggandelagen inte räknaär hälso- och sjukvårdspersonal.att som
Bestämmelsen omfattar både verksamhet bedöms kvacksalve-som som
ri/alternativmedicin och verksamhet i och för sig omfattassom av
skolmedicinen, där detta inteutövare betraktaärtrots attmen som
hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen kan med stöd av
bestämmelsen förbjuda någon under viss tid eller för alltid utövaatt
verksamhet hälso- och sjukvårdens område. Den drabbassom av

sådant förbud får inte ersättning undersöka hälsotill-ett mot annans
stånd eller behandla för sjukdom eller därmed jämförligtannan
tillstånd vidta eller föreskriva åtgärd i förebyggande,attgenom
botande eller lindrande syfte. En förutsättning för beslut medatt ett
förbud skall kunna meddelas den förbudetär, riktar sigatt motsom

lagakraftvunnen dom har hälsofarligtövertygatsgenom en om
kvacksalveri. Socialstyrelsens beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Den bryter Socialstyrelsens förbud kanmotsom
dömas för hälsofarligt kvacksalveri.

Alternativmedicinkommitténs förslag till lag alternativmedicinskom
verksamhet innehöll inte någon motsvarande bestämmelse.m.m.

Gällande bestämmelser i kvacksalverilagen således Socialsty-ger
relsen vissa möjligheter ingripa olämpliga yrkesutövare inomatt mot
alternativmedicinen. På det bestämmelserna utformats fårsätt man
ändå de relativt trubbigt instrumentsäga avsiktenutgöratt ärett om

gallra olämpliga yrkesutövare inom alternativmedicinen. Enatt ut
yrkesverksam i sin behandlingsverksamhet regelmässigtperson som
tillfogar sina patienter/klienter skador bedöms "ringa" kansom som
exempelvis inte dömas för hälsofarligt kvacksalveri och således inte
heller Socialstyrelsen förbjudas fortsätta med sin verksamhet.attav
"Behandling" helt verkningslös kan iär regel inte heller omfattassom

förbud. del fallI kan förstås tänka sig sådanett attav en man
verksamhet omfattas allmänna straffbestämmelser och kan bedömasav

exempelvis ringa misshandel eller bedrägeri. Många gånger tordesom
det förenat med betydande svårigheter styrka "kvacksal-att attvara en

tillfogatvare" patient skada förorsaka dröjsmål medatten genom
läkarvård. Bevissvårigheter kan således medföra äratt en person som
oförmögen vilka bör skickasavgöra vidare till läkareatt personer som
eller hälso- och sjukvårdspersonal kanske inte kan dömas enligtannan
kvacksalverilagen. Detta förfarandet i och för sig omfattastrots att av
lagen. Resultatet blir "kvacksalvaren" inte kan i sinatt stoppas
verksamhet.

Möjligheten med stöd kvacksalverilagen meddela förbudatt motav
verksamhet inom lagens tillämpningsområde har Socialstyrelsen, enligt
uppgift, utnyttjat endast vid fåtal tillfällen under detett senaste
decenniet. Av detta kan emellertid inte dra slutsatsen det inteattman
finns något behov bestämmelser det möjligt meddelagör attav som
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sjukvårdens område yrkesför-olämpliga yrkesutövare inom hälso- och
år in antal anmälningarSocialstyrelsen kommer varjebud. Till ett om

vidareanmälningar lämnashälsofarligt kvacksalveri. En del dessaav
åtal fällande dom.få dem leder till ochåklagare, myckettill avmen

Socialstyrelsen reellaangelägetKommittén bedömer det att gessom
behandingsverksamhet. Skallhälsofarligingripa allmöjligheter motatt

effektivt börmöjlighetSocialstyrelsen ha sättett ettatt agera
miss-meddelas redan vidbehandling kunnahälsovådligförbud mot

föregåendeförsiggår, såledessådan behandlingtanke även utanattom
vite. Social-förenas medFörbudet bör kunnalagakraftvunnen dom.
förvaltnings-hos allmänbeslut skall kunna överklagasstyrelsens

möjligheten tillreglerarbestämmelsendomstol. föreslagnaDen som
till lag yrkesverk-finns i 8 kap. § i förslagetvitesföreläggande 5 om

område.sjukvårdenspå hälso- ochsamhet
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yrkesverksamhettill lagFörslag14 om

områdesjukvårdenshålso- ochpå

Sammanfattning

behörighetslageningåttfrämst överuppdrag harkommitténsI att se
anledninghaftdockhar vivårt arbetekvacksalverilagen. I ävenoch

disciplinpåföljdslagen.åliggandelagen ochberöra
föromständighetermening talar flerakommitténs attEnligt en

bristsåledesske. Detfyra lagar bör ärdessasamordningbättre enav
åvilar hälso-åliggandenvilkareglerasfyra olika lagaridet somatt

hälso-utföra vissafårfår eller intesjukvårdspersonal,och somvem
ellerbehörighettill vissharåtgärder, rättsjukvårdandeoch vem som

åtgärder kanandraellerdisciplinpåföljderoch vilkalegitimation som
sjukvården.ochinom hälso-olika yrkesutövaretillgripas mot

vårdgivareandraochenskilda yrkesutövareSåväl patienter, som
intressemening hakommitténsenligttorde attmyndigheter av

detdärförKommitténöverskådlig.klar ochlagstiftningen attär anser
reglerrättsområdeinom dettaöverblickbarhetenbefrämjaskulle om

områdesjukvårdensochyrkesverksamheten på hälso-direkt berörsom
i lag.samlades en

isammanförsnämnda lagarnadeföreslår därförKommittén att nu
omrâde.sjukvårdenshälso- ochyrkésverksamhetpdlag omen

sammanföra dennamöjlighetenockså påKommittén pekar att nya
till-tandvårdslagen, densjukvårdslagen,hälso- ochlag nyasamt

sjukvår-hälso- ochdirekt berörlagstiftningövrigochsynslagen som
sjukvårdsbalk.särskild hälso- ochiden en

Utgångspunkter14.1

sjukvår-hälso- ochpåyrkesverksarnhetregleringarnacentralaDe om
bestämmelserfinnsåliggandelagenfinns i fyra lagar. Iområdedens

obe-i vårdarbetetskyldighetersjukvårdspersonalsochall hälso-om
Vilka ärellerlegitimeradederoende är somgrupperav om
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legitimerade eller behöriga i övrigt regleras i behörighetslagen medan
bestämmelserna återkallelse legitimation för legitimeradom av
personal återfinns i disciplinpdféljdslagen där straffbestämmelser-även

i form disciplinpåföljder all hälso- och sjukvårdspersonal,na motav
såväl legitimerade icke-legitimerade, finns. Att sedan viss verk-som
samhet hälso- sjukvårdensoch område endast får vidtas personalav

står under Socialstyrelsens tillsyn, dvs. hälso- och sjukvårds-som
personal, slutligen i kvacksalverilagen.anges

Tillsynen såväl hälso-över och sjukvårdspersonalen den s.k.
individtillsynen tillsynen själva verksamhetenöver den s.k.som
verksamhetstillsynen regleras från och med årsskiftet 1996/97 i en
särskild lag 1996:794 tillsyn hälso- och sjukvårdenöver prop.om
l995/96:176. Regleringen individtillsynen finns fram till dess iav
åliggandelagen. Enligt propositionen skall bestämmelserna tillsynom
i åliggandelagen 12 17 §§ flyttas till denöver tillsynslagen.nya-
Det gäller tillsynsbeståmmelsernaäven i Vårdhemsstadgan till följd

denna upphör gälla. Vårdhemsstadgan reglerar föratt närvaran-varav
de tillsynen del privatöver hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen bliren
enligt den tillsynslagen tillsynsmyndighet för all hälso- ochnya
sjukvård inklusive tandvård. För närvarande har länsstyrelsen och en
del andra myndigheter också viss tillsynsskyldighet. Huvudtanken med
förslaget bestämmelserär skall gälla för all vård,att samma oavsett

den bedrivs i offentlig eller enskild regi.om
Kommitténs huvuduppgift har varit samladgöra översynatt en av

principerna för legitimation och behörighet inom hälso- och sjukvår-
den och närliggande områden. Dessa frågor regleras främst i behörig-

Översynenhetslagen. har dessutom omfattat kvacksalverilagen.
Inom för uppdraget har kommittén också fått fråganramen ta upp

återkallelse legitimation och kompetensbevis fråganom annatav samt
fast åldersgräns för giltighetövre legitimation. I direktivenom en av
också vid diskussion dessa frågor bör avvägningattangavs en om en

ske mellan patienternas intresse säkerhet i vården och den legitime-av
rade yrkesutövarens rättssäkerhet. Dessa frågor regleras i disciplinpå-

följdslagen således också har varit bli föremål för kommitténssom
överväganden.

I uppdraget har ingått studera ytterligare inom hälso-att om grupper
sjukvårdenoch bör kunna bli föremål för legitimation eller andra

behörighetsföreskrifter. Härutöver har omfattatöversynen även vissa
yrken inom områden närliggande hälso- och sjukvården. I direktiven

särskilt yrken inom socialtjänsten.nämns Enligt direktiven skulle över-
väganden beträffande behovet rättslig reglering förav en nya grupper
inom hälso- och sjukvården och närliggande områden utgå från samma
principer gäller för nuvarande reglering. De nämndasom senast
frågorna har medfört det inom för kommitténs uppdrag haratt ramen
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funnits övergripande diskutera utformningenutrymme att åliggan-av
delagen eftersom denna lag kommer bli tillämplig på yrkesgrupperatt

kommittén föreslår skall bli legitimerade eller likandesom sätt
regleras.

Kommittén har också haft möjlighet inom för uppdragetatt ramen
överväga det finns andra former för rättslig reglering yrkenom av
eller verksamhet kan alternativ tillutgöra legitimation.ettsom

Även kommitténs huvuduppgift således har varitom överatt se
behörighetslagstiftningen har vårt arbete berört åliggandelagenäven
och disciplinpåföljdslagen. Flera omständigheter talar enligt kommit-
téns uppfattning för bättre samordning de bestämmelseren av som
reglerar olika yrkesutövares verksamhet på hälso- och sjukvårdens
område.

Kommittén ifrågasätter det, i dag, krävs fyra lagar förom som att
reglera olika yrkeskategoriers skyldigheter inom hälso- och sjukvår-
den, dvs. det i skilda lagar måste regleras vilka åliggandenom som
åvilar hälso- och sjukvårdspersonal, får eller inte får utföravem som
vissa åtgärder, har till viss behörigheträtt eller legitimationvem som
och vilka disciplinpåföljder och andra åtgärder kan tillgripas motsom
dessa yrkesutövare.

Behörighetslagstiftningens syfte kommitténär, tidigareyttersta som
framhållit, säkerheten för patienterna vid vårdatt trygga och be-
handling. Patienterna har därför befogat intresse lagstift-ett attav
ningen effektiv,är lättillgänglig och tydlig.

Lagstiftningen skall konkret tillämpas de yrkesutövarerent som
arbetar med hälso- och sjukvårdande verksamhet. För dessa detär
således också särskilt intresse lagstiftningen klar, konsekventärattav
och överskådlig.

De myndigheter skall tillämpa lagstiftningen, främst Socialsty-som
relsen, har självfallet också intresse lagstiftningen lättett äratt attav
överblicka och tillämpa. Frågan den nuvarandeatt är lagstiftningenom
uppfyller dessa krav.

De förenklingar gjorts det decenniet har underlättatsom senaste
såväl tillämpning överblickbarhet. Kommittén tänker då bl.a. påsom
borttagandet äldre instruktioner och reglementen för flera yrkes-av

Det utesluter dock inte förenklingarytterligare kangrupper. att ge-
nomföras.

Enligt kommitténs uppfattning skulle det befrämja överblickbarheten
ytterligare reglerna samlade, förslagsvisän iom var mer en gemen-

lag yrkesverksamhet inom hälso- sjukvården.ochsam om
Ett skäl talar sammanföra samtliga de angivnamot attsom nyss

lagarna såväl åliggandelagenär disciplinpåföljdslagenatt träddesom
i kraft så den oktober1 1994. Som kommittén tidigaresent som
redovisat de 1980 års tillsynslag. Det självklartersatte är inteatt man
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regelsystemi nyligenskall ändraomfattandepå sätt antagetettett mer
detta börbedömakunnaför det. Förskäl talarinte starka att manom

medtillsynslag1980 årstillskälenvilka ersattesstudera attvar
disciplinpåföljdslagen.ochåliggandelagen

dis-ochåliggandelagenstillBakgrunden14.2

tillkomstciplinpåföljdslagens

betänkandeTillsynsutredningen,direktiven tillursprungligadeI vars
i1991:63 framladesSOUsjukvårdenhälso- ochTillsynen över

lagstiftningen,dentill grund förbl.a. lågochaugusti 1991 angavsnya
vilkenfrågan iuppgift hade övervägautredningen att omatt som en
bordeskyldighetersjukvårdspersonalenshälso- ochutsträckning

årsfanns i 1980dembestämmelser utöverregleras somgenom
detuppdragetdelen utövertill denBakgrunden atttillsynslag. varav

ochflera personalgrupperföreskrifter försärskildafannstillsynslagen
kunde finnasfortsättningsvismeningregeringensenligt ävendetatt

bestämmelserna iskyldighetervissa utöverregleraanledning att
så långtregeringenenligtbordeBestämmelsernatillsynslagen. som

författning.ioch samlasenhetligaförenklas,möjligt göras en
regeringenåterkalladesTillsynsutredningenfördeluppgiftDenna av

huvudbe-fram sittläggaför utredningenmöjligtdetför attgöraatt
utredningen haftmöjligt,varitskulle hatidigaretänkande än omsom

stället ilämnade iRegeringenuppgift.också dennafullgöraatt
utredare. Hanssärskildtilluppdragetdeldennadecember 1991 enav

Samordnadedepartementspromemorianipubliceradesförslag
sjukvårdspersonalen Dshälso- ochföråliggandenbestämmelser om

1992:61.
behandlatinteTillsynsutredningensåledes konstaterakanMan att

redandemtillsynsbestämrnelser utöverytterligarefrågan somom
lagstiftning.iinförasskulledåvarande tillsynslagenfanns i den ny

tillsynslagstift-övergripande frågandockdiskuteradeUtredningen om
meningutredningensenligtdeteller ickeningens även omvaravara

betänkandekapitelikonstateradeUtredningeningick i uppdraget.inte
denVad gällertillsynslagstiftning.behovfannsdet7 ettatt enav

kvacksalverilagenireglerasvilkenverksamhetenalternativmedicinska
metoderssådanakortfattat fråganutredningendiskuterade an-om

kapitel 10.15.sjukvårdenhälso- ochetableradeinom denvändning
tagithadeinteregeringenhänsyn tilllämnade medUtredningen att

huvudbetänkandeAlternatiAlternativmedicinkommitténstillställning v-
alternativ-huruvidafrågan utövare1989:60SOU öppenmedicin I av

bestämmelsernaomfattasbordei framtidenverksamhetmedicinsk av
tillsynslagen elleri
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I den nämnde särskilde utredarens uppdrag ingick däremotovan att
utreda i vilken utsträckning olika yrkesgrupper inom hälso- och
sjukvården borde omfattas bestämmelser tillsynslagen.utöver I sinav
sammanfattning s.7 utredaren attangav

frågan bestämmelsernaär i fråga dvs. dåvarande tillsynsla-om
5-7 reglerna i dåvarande läkar- och tandläkarinstruktio-gens a

i sjuksköterske- och barnmorskereglementena,samt vårnerna
anm. bör samlade i särskild avdelning i tillsynslagenvara en
eller reglerna allmänna åligganden i tillsynslagen börom om
brytas denna lag och föras ifrågavarandemedut ur samman
allmänna regler från instruktionerna och reglementen i en ny
särskild författning åligganden för hälso- och sjukvårdsperso-om
nal. förstaDet alternativet innebär tillsynslagen tillförsatt ett
betydande antal bestämmelser, vilket medför denna lagattnya
kan bli svårare överblicka till nackdel för lagtillämpningen.att
Det andra alternativet medför åliggandereglerna samlas iatt en

särskild författning, vilket bör till fördel i lagtillämp-ny vara
ningen.

Utredaren föreslog därefter det skulle utfärdas lag åliggan-att en om
förden hälso- och sjukvårdspersonal med avdelningar, medtre en

bestämmelser gällande alla tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen,som
med bestämmelser gällande för alla inom vissa yrkesgrupper ochen
med bestämmelser gällande chefsöverläkare Genom lagensen m.m.

införande skulle instruktionerna och reglementena upphöra.
I regeringens 1993/94: 149 åligganden för personal inomprop. om

hälso- och sjukvården föreslog regeringen 1980 års tillsynslagatt
skulle med två lagar,ersättas åliggandelagen och disciplinpåföljds-nya
lagen. Förslaget byggde i flera delar på Tillsynsutredningens respekti-

den särskilde utredarens förslag. Skälet för tillskapa två lagarve att
främst följande enligt uttalanden i propositionen 53f.s.var

De uppgifter utförs hälso- och sjukvårdspersonalen harsom av
betydelse för den enskildes hälsa och för han skall kännastor att

trygghet i vårdsituationen. Det ställs därför höga krav på
personalen inom hälso- och sjukvården. Om den tillhörsom
hälso- och sjukvårdspersonalen inte fullgör sina åligganden
riskerar han eller hon disciplinpåföljd. Personalen har därför ett
befogat krav på gällande föreskrifter angående deras skyldig-att
heter överskådliga och klara.är Det naturligtvis till hjälpär även
för patienten vilka åligganden åvilar hälso- och sju-att veta som
kvårdspersonalen. Bestämmelserna finns idag splittrade i olika
författningar och har i många fall svårtillgänglig utformning.en
Det kan svårt överblicka vilka bestämmelseratt ärvara som av
central betydelse och vilka har karaktär ordnings-som mera av
föreskrifter. Detta inte tillfredsställande,är varken för personal
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hälso- ochbestämmelsernacentralapatienter. Deeller för om
bestämmelser gällerdvs.åliggandensjukvårdspersonalens som

vägledande för allt derasoch börpersonalför all varasom
idärför samlassjukvården, börochinom hälso-handlande en

allmännabestämmelser denockså finnasbörlagIlag. omsamma
sjukvårdspersonalen.ochhälso-tillsynen över

närvarande gällerförbestämmelserde allmännaUtöver som
regler enbartfinnssjukvårdspersonalochhälso- ävenför all som

reglersjuksköterskor. Dessaförför yrkesgrupp,gäller t.ex.en
gäller särskiltkaraktär. Dettadetaljeradfalli vissaär av
bestämmelserDeläkarinstruktionen.allmännaibestämmelserna

bör föras indeden karaktärenintefrågahärdet är attär avom
ochi reglementeningårbestämmelserdeVissalag.i somaven

medankanyrkesgruppför respektive mönstrasinstruktionerna ut
ibör samlasbestämmelserbibehållas. Dessabörandra en

förordning.---
åligganden ochpersonalensreglerbrytaGenom utatt om

åter-tillsynslag kommernuvarandepersonalentillsynen över ur
i disciplinä-förfarandetreglerabestämmelser enbartstående att

legitimation ochåterkallelseangåendeärendenrenden, av
be-ärendenlegitimationmeddelande samt som avserom ny

dennafall. Genomi vissaförskrivningsrättengränsning av
inte harbåda lagarnadeockså tydligareblir detreglering att

disciplinpåföljdslagentillämpningsområde dvs. den nyasamma
åliggandelagen.tillämpningsområdeinskränkt änfår ett mera

åliggandela-inte alla brottså detuttryckaskan år motDetta att
disciplinpåföljdslagen.ingripande enligtmotiverar ettsomgen

tillskapandeförpropositioneniregeringenskäl ettDe angett avsom
utredarensärskildedendesammaframgår intetvå lagar är somsom

ochreglementendeutredaren föreslogsärskildeDen attangav.
inarbetas iskullevissa yrkesgrupperfanns förinstruktioner som

blimeningutredarensenligtLagstiftningen skullelagstiftningen.
i lag. Hansamladesreglernasvåröverskådlig allaalltför enom

däremotpropositionenåliggandelag. Isärskilddärförföreslog en
ifannsde reglerflertalframgått,utmönstrades, ett somavnysssom

iresterande indefördesoch reglementenainstruktionerna samt en
personalåligganden för1994:1290Förordningenförordning om

propositionenidet föreslogssjukvården. Trotsoch atthälso-inom en
skulledisciplinpâföljderåligganden ochreglernaåtskillnad mellan om

stället dehärför iSkälentvå lagar.upprättandegöras varavgenom
harintebåda lagarnadetydligaredet blevrelaterade attattnyss

åliggandelageninte alla brotttillämpningsområde och motattsamma
disciplinpåföljdslagen.enligtingripandemotiverar ett

Även skälkanpropositioneniuttryckligenintedet ettangavsom
ansågsjukvårdspersonalens sidafrån hälso- ochvaritockså ha att man
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reglerades ide åligganden åvilade demdet angeläget att ensom
friståendesärskild, lag.

Kommitténs förslag14. 3

Principiella överväganden14.3. 1

angivnade i förra avsnittettalar för omprövningFlera skäl aven
sjukvårdsperso-hälso- ochställningstagandena för särskild lagen om

åligganden.nalens
departementspromemorian,i nämndafrämsta denDet argumentet

svåröverskådlig grundlagstiftning blir attatt enaven gemensam
lagstiftningen,införs ii instruktioner och reglementenmängd regler

regler har tagits bort ochHuvuddelen dessarelevant.inte längreär av
förordning.förts tillresterande har över en

alla brott åliggan-angivna skälet intepropositioneniDet motatt
medfördisciplinpåföljdslageningripande enligtmotiverardelagen ett

lagstiftningen.nödvändigtautomatiskt detinte heller är attatt separera
disciplinpåföljdslagen,isåledes 4 §kanMan notera att angersom

flera åliggandelagensåläggas, räknasdisciplinpåföljd kannär av
disci-bestämmelser9 §§. På dessaparagrafer 2, ärupp

tillämpningsområde fallertillämplig. Utanför lagensplinpåföljdslagen
grundlämpligtdisciplinförfarande intedärde bestämmelser ansetts

exempelvis 4 §patientsäkerheten,inte berör närbestämmelsernaattav
bemötandet efter-ochomhändertagande avlidnadet gäller avav

sjukvårdspersonalen självdet hälso- och6 §levande, äratt somom
arbetsuppgifter 10sinahan eller hon fullgörförbär samtansvaret att -

sekretessfrågor. Med andratystnadsplikt och andra§§ berörll som
bestämmel-varit nödvändigt,utsträckningord har det i ävenstor om

villKommitténmellan dem.finns i skilda lagar, hänvisaattserna
bestämmelsertydligheten dessa närmarepåstå det ökar äratt om

Även överblickbarheten förtill varandra. här talarknutna att samman-
lagstiftning.föra reglerna i en

riksdagens beslutmindreblir inteTyngden i dessa argument omav
sjukvårdspersonalen ihälso- ochtillsynbestämmelserna överatt om

införs ilagen ochden12-17 §§ brytsåliggandelagen ut en nyur
Även beakta dennainte kunnatvi i vårt förslagtillsynslag. nyaom

föra infullt möjligtmeningenligt kommitténslagstiftning detär att
påyrkesverksamhetlagstiftningenhetligregler idessaäven omnyen

område.sjukvårdenshälso- och
sjukvårds-ochnaturligt hälso-förståeligt ochsamtidigtDet är att

demåvilaråliggandenönskemål depersonalen kan ha att somom
åliggandelagens tillkomst.lagstiftning, skeddeisamlas genomsomen

befogatpersonalen harpropositionenockså i denDet ettattangavs
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krav på gällande föreskrifter angående derasatt skyldigheter är
överskådliga och klara. Det emellertidär tveksamt därett systemom
åligganden, tillsyn och disciplinpåföljder finns i skilda lagar gynnar
personalens självklara krav klar, konsekvent och överskådligen
reglering.

Såväl åliggandelagen disciplinpåföljdslagen i förstaär handsom
tillkomna i patienternas intresse och för deras säkerhet. Det är
samhällets uppgift till bestämmelserna efterlevs.att Ur patien-attse

synvinkel det fördelär lagstiftningen överskådligtens är ochen om
klar och det i sammanhang vilka åliggandenatt åvilarett anges som
personalen, hur tillsynen skall ske och i vilka fall samhället detansett
nödvändigt beivra överträdelser eller underlåtelseratt dessaav
åligganden särskilda disciplinpåföljder patientsäkerhetennärgenom -
så kräver. Det bör således patientens synvinkel särskiltur vara av
värde dessa bestämmelser samlades i enhetligt regelsystem.ettom mer

Enligt kommitténs mening talar de angivna skälen för samord-en
ning och förenkling regelsystemet. Om i lag tydligtav man en
särskiljer de olika delfrågorna, förslagsvis dela in lagen iattgenom
flera kapitel, torde överblickbarheten kunna förbättras avsevärt även

sådan lag blir omfångsrik.om en mer
Sammanfattningsvis kommittén således starka skäl talar förattanser
bättre samordning det regelsystem behandlar yrkesverksam-en av som

het inom hälso- och sjukvården. Som nämndes inledningsvis i avsnittet
detbör krävas goda skäl för sammanförande lagstiftningett av som

nyligen tillskapats. Kommittén kan konstatera det förhållandetatt att
åliggandelagen och disciplinpåföljdslagen endast varit i kraft något år
inte något hinderutgör sammanslagning behörighetslagstift-mot en av
ningen. Eventuella invändningar detta skäl har dessutom minskatav
i betydelse sedan införandet tillsynslag beslutats. Kommitténsav en ny
förslag till särskild lag yrkesverksamhet hälso- och sjukvår-en om
dens område bör på sikt utvidgas till omfatta tillsynsreglerna,ävenatt

förstai hand då de regler gäller individtillsynen. Ett alternativ tillsom
föra in dessa i den kommittén föreslagna lagenatt yrkes-av om

verksamhet föra in allär lagstiftning berör hälso-att ochsom
sjukvården i särskild hälso- och sjukvårdsbalk. I sådan skulleen en
hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, den tillsynslagen, dennya

föreslagna lagen yrkesverksamhet hälso- och sjukvårdensnu om
område övrig lagstiftning området kunnasamt En sådanrymmas.
lagstiftning har kommittén dock inte sig ha möjlighetansett att
utarbeta. Det torde dessutom ligga utanför kommitténs uppdrag.
Kommittén vill dock peka denna möjlighet.
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utformningLagstiftningens närmare14.3.2

yrkesverksamhetenreglerarde fyra lagarföreslårKommittén att som
gällerlag. Dettillslåsområdesjukvårdenshälso- ochpå ensamman

ochinom hälso-yrkebehörighet utöva1984:861lagen attom-
behörighetslagen,sjukvården m.m.

ochinom hälso-personalföråligganden1994:953lagen om-
äliggandelagen,sjukvården

sjukvårdenshälso- ochpådisciplinpåföljd1994:954lagen m.m.om-
ochdisciplinpåföljdslagenområde

på hälso-verksamhetvissa fallförbud i1960:409 motlagen om-
kvacksalverilagen.områdesjukvårdensoch

nuvarandevilka dentillkapitelfå åttaföreslåslagenDen nya
följandepåöverförs sätt.lagstiftningen

innehålllagensredovisningfinns samtkapitletförstaI enaven
hänvisning tillsjukvårdhälso- ochbegreppetdefinition genom enav

tandvårdslagenoch1982:763sjukvårdslagenochhälso-främst
sjukvårdsperso-ochhälso-också begreppetdefinieras125. Här1985:

frånÖverfördändringarvissa ärmedbestämmelsenal somengenom
åliggandelagen.

hälso- ochföråliggandenbestämmelserkapitlet finnsandraI om
åliggandelagen.frånöverfördasjukvårdspersonalen. Dessa är
legitimationsregler förochbehörighets-finnskapitlettredjeI

behörig-sjukvården. Dessaochhälso-inom motsvararpersonal
in detagitsharföreslagetIbestämmelser.nuvarandehetslagens

sammanhang. Förandraiföreslagitkommitténförändringar ensom
författnings-10ochavsnitt 9främstredovisning härav, samtse

avsnitt 19.ikommentar
åtgärdersjukvårdandeochhälso-vissakapitletfjärdeI attanges

bestämmelsersjukvårdspersonal. Dessaochhälso-vidtasfårendast av
Ändringarnakvacksalverilagen.frånöverfördaändringarmed vissaär

avsnitt 13.kommittén idiskuterar
återkallelsedisciplinpåföljd ochreglerfinnskapitletfemteI avom

disciplinpåföljds-frånöverfördaBestämmelserna ärlegitimation m.m.
lagen.

verksamhet. DessaHSAN:sbestämmelserfinnskapitletI sjätte om
disciplinpåföljdslagen.överförda frånbestämmelser är

individtill-SocialstyrelsensbestämmelserfinnskapitletsjundeI om
Kommittén haråliggandelagen.frånöverfördaBestämmelserna ärsyn.

tillförslag hänsyni dettamöjlighethaftinte tatidigare attnämntssom
naturligtvis ävenfördeltillsynslagstiftningen. Enden omvorenya

övrigalagstiftningifannsindividtillsynreglerna somsammaom
ochpå hälso-verksamhetindividernasreglerarbestämmelser som
detmedvetensamtidigtKommittén attområde. ärsjukvårdens om
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finns fördelar med låta reglerna såväl individ-att verksam-om som
hetstillsyn samlade i lag. Dessa frågor kräver ytterligarevara en
överväganden kommittén haft möjlighet göra.som att

I åttonde kapitlet finns slutligen ansvarsbestämmelser för den som
bryter vissa bestämmelser i de tidigare kapitlen.mot Bestämmelserna

överflyttade frånär behörighetslagen och kvacksalverilagen. Här finns
också bestämmelser hur olika beslut Socialstyrelsen och HSANom av
får överklagas. Kommittén har föreslagit vissa ändringar vad gäller
ansvarsbestämmelser och överklagande. Dessa främst lagtekniskär av

och kommenteras i avsnitt 19.natur
I de flesta paragraferna har främst gjorts ändringar redaktionellav

Det gäller hänvisningar till bestämmelsernatur. t.ex. mellan de
sammanslagna lagarna. Dessa hänvisningar sker i stället till kapitelnu
eller till särskilda paragrafer i den lagen.nya

Materiella ändringar har däremot, gjortsnämnts, isom nyss
bestämmelser kommer från behörighetslagen och kvacksalveri-som
lagen. Kommentarer till de enskilda bestämmelserna och varifrån de
tagits har kommittén gjort i avsnitt 19.
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15 Behörighetsfrågor inom socialtjänsten

Sammanfattning

Det finns enligt kommitténs uppfattning goda skäl ställa höga kravatt
beträffande utbildning och lämplighet hos de deltar i be-personer som
slutsprocesser och handläggning ärenden inom socialtjänsten.av
Personal inom socialtjänsten emellertid på inomär sätt änett annat
hälso- och sjukvården beroende vad beslutats politisktav som av
tillsatta nämndledamöter. Någon motsvarighet till hälso- och sjuk-
vårdspersonalens särskilda för medicinska åtgärder finns inteansvar
inom socialtjänsten. Kommitténs uppfattning därför inte börär att man
skapa legitimationsförfarande för yrken inom socialtjänsten.ett
Däremot kan det finnas skäl behörighetsreglering ellerövervägaatt en
kompetensreglering knuten till vissa tjänster. Kommittén dockanser

bör avvakta den vidare behandlingen Socialtjänstkommit-att man av
téns förslag till socialtjänstlag och de förslag lämnats be-ny som
träffande socionom- och sociala omsorgsutbildningarna innan man

införa regleringöverväger för yrken inom socialtjänsten.att en ny

15. 1 Inledning

Legitimation har hittills inte förekommit inom socialtjänsten. Förslag
legitimation för bl.a. kuratorer och socionomer har emellertidom

framförts i olika sammanhang. Syftet med förslagen har varit att
tillförsäkra allmänheten god och professionell handläggning inomen

övervägandensocialtjänsten. beträffande behovet rättsligav en
reglering för dessa och närliggande yrken bör, enligt kommitténs
direktiv, utgå från principer föreslås gälla för regleringsamma som en

yrken inom hälso- och sjukvården.av
Vissa allmänna regleringar inom socialtjänsten redovisas i avsnitt

15.2. En sammanfattande redogörelse för i sammanhanget aktuella
delar Socialtjänstkommitténs förslag finns i avsnitt 15.3 och delvisav
också i avsnitt 15.4 behandlar olika verksamhetsområden inomsom
socialtjänsten. I korthet beskrivs i avsnitt antal yrken15.5 inomett
socialtjänsten. Behörighetsregleringen inom socialtjänsten i Finland
redovisas översiktligt i avsnitt Efter15.6. avsnitt framställ-ett om
ningar till kommittén, avsnitt 15.7, redovisas kommitténs över-
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beträffande behörighetsfrågor inom socialtjänsten i avsnittväganden
15.8.

regleringar inom socialtjänsten15.2 Allmänna

finns fastställda iövergripande målen för socialtjänsten RF. I 1De
personliga, ekonomiskabl.a. den enskildes2 § RF stadgaskap. att

mål för den offentligakulturella välfärd skall grundläggandeoch vara
skall särskilt åligga det allmännaverksamheten. Det rättenatt trygga

för social ochbostad och utbildning verkatill arbete, samt omsorg
för god levnadsmiljö.trygghet och en

till den enskildes1980:620 präglas tilltroSocialtjänstlagen av en
inledande paragraf,förmåga. Socialtjänsten skall, uttalas i lagensegen

för sin och andras socialahänsynstagande till människansunder ansvar
enskildas ochinriktas på frigöra och utvecklasituation att gruppers

respekt för människornasskall byggaVerksamhetenegna resurser.
självbestämmanderätt och integritet.

sitt område. Kommu-för socialtjänsten inomVarje kommun svarar
nämnderfullgörs den eller deuppgifter inom socialtjänsten avnens

oftast socialnärrmden. Kommu-kommunfullmäktige bestämmer,som
utföra kommunensavtal med någonfår sluta attomannannen

Sådana uppgiftersocialtjänsten § socialtjänstlagen.uppgifter inom 4
dock inte med stödmyndighetsutövning fårinnefattar avsom

samfällighet,förening,överlämnas till bolag,bestämmelsen ett en en
stiftelse eller enskild individ.enen

för ochsocialnämndens uppgifter hör bl.a.Till att omsorgsvara
hjälp ochekonomiskupplysningar, råd, stöd och vård,service, annat

det § socialtjänst-familjer enskilda behöver 5bistånd till och som
särskilda bestämmelserSocialtjänstlagen innehållerlagen. som

verksamhet innefattarreglerar som
missbruk,åtgärder mot-
barn och ungdom,omomsorger-

människor,äldreomomsorger-
funktionshindermänniskor med samtomsorger om-

boende.för vård elleri familjehem och i hemvård-
Även enskildestilltro till densocialtjänstlagen präglas av enom

för människorspå respektverksamheten skall byggaförmåga ochegen
socialtjänsten ocksåintegritet kan inomsjälvbestämmanderätt och

exempelinslag tvång. Someller mindrebeslut harfattas större avsom
medenligt lagen 1990.52beredande vårdbeslutkan nämnas avom

miss-tvångsvårdochbestämmelser vårdsärskilda avav ungaom
vård miss-1988:870med stöd lagenbrukare sker avomavsom

fall.brukare i vissa
bestämmelserövergripandeinnehåller ingaSocialtjänstlagen om

finns ikompetensenbestämmelserkompetenskrav. endaDe rörsom
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reglerna barn och ungdom. Här kommunenattom omsorger om anges
skall sörja för föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnigatt

i syfte nå enighetledning i frågor rörande vårdnad och umgänge,att
samarbetssamtals.k. 12 §. När det gäller förskoleverksamhet ocha

skolbarnsomsorg föreskriver socialtjänstlagen det skall finnasatt
personal med sådan utbildning eller erfarenhet barnens behovatt av

och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Dessaomsorg en
regler kompletteras i viss mån behörighetsregleringen i hälso- ochav
sjukvårdslagen, behörighetslagen och lagen 1993:387 stöd ochom
service till vissa funktionshindrade. den lagen föreskrivsI attsenare
det för verksamhet enligt lagen skall finnas den personal behövssom
för stöd och service omvårdnadgod och skall kunnagottatt ett en ges
6 §.

Socialtjänsçförordningen 1981:750 innehåller kompletterande
föreskrifter vård och andra insatser enligt socialtjänstlagen, lagenom

särskilda bestämmelser vårdmed och lagen vårdom av unga om av
fall.missbrukare i vissa Inte heller socialtjänstförordningen innehåller

några generella krav på behörighet. bestämmelser finnsDe rörsom
vård i ungdomshem jfr med särskilda12 § lagen bestämmel-av unga

vård och det skall finnas tillgång tillunga läkareattser om av anger
viss specialistkompetens.bör ha Vid hem vård ochsom som ger

behandling missbrukare alkohol eller narkotika bör det, enligtav
finnas tillgångförordningen, till läkare med särskilda för verksam-

lämpade kunskaper. Vidare bör det, vid både ungdomshemheten och
finnas psykologisk expertis.hem för missbrukarvård, tillgång till I en

ansökan till länsstyrelsen tillstånd inrätta enskilt hem föratt ettom
vård eller boende skall bl.a. vilken personal skall finnasanges som

utbildning. Socialstyrelsen får meddela före-och personalens närmare
skrifter i fråga hem för vård eller boende drivs enskilda.om som av
Detta har Socialstyrelsen gjort i allmänna råd och föreskrifter SOSFS
1982:56 rörande hem för vård eller boende drivs enskilda.som av
Här lämnas råd och föreskrifter personalens kompetens ochom
utbildning.

Tillsynsbilden något det gäller socialtjänsten.splittradär när
Inledningsvis i alla sammanhang gårkan konstatera det inteattman

å sidan och hälso-dra några skarpa mellan socialtjänstgränseratt ena
gränsdragningarnaoch sjukvård å den andra sidan. hellerInte

kriminalvården alltid helt klara.ärgentemot
för tillsynenSocialstyrelsen har, enligt socialtjänstlagen, överansvar

följa vidareutveckla socialtjänsten 67 §socialtjänsten och skall och se
socialtjänstlagensocialtjänstlagen. Till ledning för tillämpningen av

utfärdar Socialstyrelsen allmänna råd.
Länsstyrelsen skall inom följa socialnärrmdernas tillämpninglänet

råd i derassocialtjänstlagen bl.a. biträda socialnänmderna medochav
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verksamhet till de fullgör sina uppgifter på ändamålsen-samt att ettse
ligt se 68 § socialtjänstlagen.sätt

för vårdHem eller boende med undantag för sådana hem som-
Statens institutionsstyrelse övertagit huvudmannaskapet för med stöd

23 § socialtjänstlagen står under länsstyrelsens tillsyn 68 §seav a -
andra stycket. Länsstyrelsen har inspektera verksamheten vidrätt att
sådant hem. Socialnämnden för den nämndensattansvarar som genom
försorg har tagits i hem det får god vård.änemot ett annat egna

Socialtj1 5 3 änstkommittén
.

Socialtjänstkommittén, tillsattes hösten 1991 dir. 1991:50, hadesom
huvudsakligt uppdrag allmän socialtjänst-göra översynattsom en av

Översynenlagen. innefattaskulle bl.a. utvärdering socialtjänst-en av
lagens tillämpning syfta tilloch tydligare och klargöraavgränsaatt
socialtjänstens uppgifter och ansvarsområden. sittI huvudbetänkande
SOU 1994:139 Ny socialtjänstlag Socialtjänstkommittén,lämnade

titeln förslag till socialtjänstlag. Förslaget ärettsom anger, ny en
kombination skyldighets- och rättighetslagstiftning, dvs.av samma
konstruktion gäller för den nuvarande socialtjänstlagen. Social-som
tjänstkommittén övervägde frågan sammanhållen, uppdelad ellerom en
med lagstiftning samordnad lag. Därvid fann Socialtjänst-annan
kommittén inte skäl möjligheterna lägga lagenprövaatt att samman
med särskilda bestämmelser vård och lagen vårdom av unga om av
missbrukare i vissa fall med den socialtjänstlagen. Det för-nya
hållandet vård och behandling den enskildes samtyckeatt utansom ges

i särskildregleras lagstiftning hade, enligt Socialtjänstkommitténs
mening, inte skapat några problem.större

övergripande målenDe för socialtjänstens verksamhet giltigaär
i dag, ansåg Socialtjänstkommittén och lät den nuvarandeäven

portalparagrafen ligga fast. Bestämmelsen kompletterades dock i
förslaget med bestämmelse syftar till stärka barnensatten ny som
ställning. Den bestämmelsen skall innehållet i artikel 3motnya svara
i FN:s barnkonvention.

Kommunen skall, enligt Socialtjänstkommitténs förslag, ha kvar det
för de vistas i kommunen får det stöd ochyttersta ansvaret att som

den hjälp de behöver. tillägg förEtt har gjorts begränsa kommu-att
till situationer där mellan medicinska,gränsenytterstanens ansvar

sociala och psykologiska insatser oskarp. Enligt Socialtjänst-är
kommitténs mening bör kommunens för hälso- ochyttersta ansvar
sjukvårdsinsatser träda in endast enskildes förden hälsanär utsätts

påallvarlig fara grund det inte finns någon utväg.attav annan
Frågor kunskapsutveckling enligt Socialtjänstkommitténärom av

central betydelse för socialtjänstens möjligheter erbjuda insatseratt av
kvalitet. Kommitténgod lämnade i sitt huvudbetänkande förslag tillett
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finnas personal medskalldethållen bestämmelseallmänt attomen
socialtjänstensutföraerfarenhet förutbildning ochlämplig att upp-

Social-därmed uttaladesambandlagförslaget.§ i Ikap. 8gifter 1
med sittsocialtjänsteni sakenstjänstkommittén det låg attnaturatt

individnivå behöverochsamhälls-,verkamandatbreda att grupp-
krävsSpecialistkunskaperfarenhet.utbildning ocholikapersonal med

socialtjänstenförverksamhetsområdensocialtjänstensallainom att
kvalitet.godtillhandahålla insatserskall kunna av

socialtjänsteninomVerksamhetsområden15.4

individ- ochverksamhetsornrådenade olikanågotkommenterasNedan
handikapp-äldre- ochmissbrukåtgärderfamiljeomsorg, samtmot

omsorg.

familjeomsorgIndivid- och15.4.1

frågorframför allthandläggsfamiljeomsorgenindivid- ochInom om
inomtillgodoseddabehovgrundläggandefår sinaintebarn som

problematikpå socialtydliga teckenvisarungdomarochfamiljen som
officiellaEnligt denkriminalitet.missbruk ellerexempelvissåsom

år0 17i åldrarnaalla barnomkring 1,5blirstatistiken procent av -
sida.socialtjänstensfråninsatsnågon formföremål förårunder ett av

huvudbe-ovannämndai sittkonstateradeSocialtjänstkommittén
inriktade insatserindividuelltsocialtjänstensgällerdettänkande näratt
kompetensfrågorsamband medstarkarefinnsproblemhar de ettsom

Social-tillrefereradeKommitténlagstiftningen.med självaän en av
handläggninggranskning socialsekreterarnasgenomfördstyrelsen av

bl.a.framkomgranskningVid dennaärenden. attenskildaav
behov ochbarnsotillräckliga kunskaperhadesocialsekreterarna om

föräldrarnasmed barnen,samtaladede sällanutveckling, attatt
utsträckningidetochomsorgsförrnåga inte dokumenterats storatt

ärenden.i dennamotiveringarbedömningar ochsaknades typ av
utveck-långsiktigasärskilda,krävdesansåg detSocialstyrelsen att

baskompetens.vidmakthålla högochför byggalingsinsatser att enupp
153uppfattning bet.dennaSocialtjänstkommittén delade s.

tidigareinnefattar, nämnts,förslagSocialtjänstkommitténs nyasom
förmedinflytandeoch barnsbästabarnets attlagbestänrmelser om

Ändringsförslag finnssocialtjänsten.inomställningstärka barnens
anmälnings-socialtjänstlagenibestämmelsernabeträffandeockså om

underåriga.misshandelviduppgiftsskyldighet motoch m.m.
biståndtillsocialtjänstlagen, rättenligtenskilde har,Den av

hansi övrigt,livsföringsinförsörjning ochsinsocialnämnden för om
förInsatserna6 §.sepåtillgodoseskan sättintebehov annat

Enligtår.underökatförsörjningsproblem harmed senarepersoner



446 15. Behörighetsfrågor inom socialtjänsten SOU 1996:138

uppgifter hämtats från Socialtjänstkommitténs betänkande harsom
antalet bidragshushåll mellan åren 1982 och 1993 ökat från 228.000
till 374.000 samtidigt kostnaderna omräknade i 1982 års prisersom
ökat från omkring 1,8 till 4,4 miljarder kronor.

Åtgärder15.4.2 missbrukmot

Socialtjänstlagen ålägger socialnämnden arbeta för förebyggaatt att
och motverka missbruk alkohol och andra beroendeframkallandeav
medel se §.11 Enligt statistik Socialtjänstkommittén redovisadesom
finns det mellan 50.000 och 100.000 alkoholmissbrukare itunga
landet. Vidare finns det mellan 14.000 och 20.000 narkotika-tunga
missbrukare. Socialtjänstens insatser för dessa har tidigarepersoner
huvudsakligen dominerats institutionsvård. Under 1980-talet harav
den privata institutionsvården för missbrukare byggts kraftigt.ut

Socialtjänstkommittén konstaterade det i utsträckning saknasatt stor
samlad kunskap vilka behandlingsmetoder verkningsfullaärom som
för olika missbruk och missbrukare. Bristentyper på samladav
kunskap det svårtgör hur tillgängliga skallatt användasveta resurser

effektivt. Socialtjänstens metoder för uppföljningmest och utvärdering
behöver därför förbättras, hävdade Socialtjänstkommittén bet. 244s.
f.. För utveckla kvalitetstänkandet i syfte förbättraatt kvalitetenatt
inom socialtjänsten föreslog Socialtjänstkommittén införandet av
bestämmelser kvalitet och kvalitetssäkring i socialtjänstlagen.om

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag kartlagt den svenska
missbrukarvârden. Resultatet redovisades den 29 maj 1996 i rapporten
Kursändring inom missbrukarvârden former.öppna Bakgrundenmot-
till studien bl.a. farhågor kommunerna på grundattvar om av
ansträngd ekonomi skulle nedrusta missbrukarvârden. I rapporten
konstaterades den institutionsbaserade missbrukarvârden minskatatt
med tredjedel sedan slutet 1980-ta1et. l stället har alternativen av
inom öppenvården utvecklats. Kommunernas kostnader för skyddat
boende och vård i former föröppna missbrukare ökade med omkring

miljoner130 kronor mellan 1993 och 1994. Socialstyrelsen har för
avsikt komplettera kartläggningen fördjupademed studieratt vilkaav
effekter förändringarna får för missbrukarnas livskvalitet och
möjlighet komma sitt missbruk. Styrelsen det ocksåatt ur ser som
angeläget kommunerna utvecklar sina dokumenteraatt ochsystem att
utvärdera enskilda insatser.
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Äldre- handikappomsorgochl5.4.3

männi-äldrebeträffandeskyldigheterSocialnämndens omsorgen om
hjälp ibostäder, stöd ochbl.a.socialtjänstlagenenligtskor gäller

denharlättåtkomlig service. Kommunernaochhemmet genomannan
Ädel-reformen särskildadels inrättaskyldighetålagtss.k. atten

behoväldre medomvårdnadservice ochförboendeformer avav
för människorservicemed särskildbostäderinrättastöd, delssärskilt

Ädel-reformen kommunernamedförde bl.a.funktionshinder.med att
vid31.000 platserdriftenför ochlandstingenfrån övertog ansvaret av

långtidssjukvårdsomatiskförvårdinrättningarandraochsjukhem som
del kommunenellerhade kommunenhuvudsakligen somaven

upptagningsområde.
andra skälpsykiska ellerfysiska, mötermänniskorFör som av

medverkasocialnämndenskallsin livsföringsvårigheter ibetydande
efterboendeochsysselsättning ärmeningsfulltill anpassatett somen

inrätta bostäderåläggsstöd. Kommunenbehovenskildesden attav
stöd.sådantbehöverför demservicesärskildmed ettsom

Även härsärskilda insatser.funktionshinder krävermedMänniskor
meningsfullenskilde fårför densocialnämndenhar attett enansvar

Social-stöd.behovetefterboendeochsysselsättning anpassatett av
medavseende bl.a.dettakompletteras ibestämmelsertjänstlagens

funktionshindradetill vissaservicestöd ochiregleringen lagen om
frånrefererade tillSocialtjänstkommittén1993:387. rapporten
och35.000 barnomkringfinnsdetSocialstyrelsen attsom angav

stödinsatser påsamhälletsbehöver19 åråldern 0iungdomar som-
bet. 128.funktionshinderolikagrund s.av

äldre-inomKommunförbundetSvenska omsättsuppgift frånEnligt
miljarder kronor.60årligen omkringhandikappomsorgenoch

social-inomYrkeskategorier verksamma15.5

tjänsten

socialtjänsten överspännerkunnat konstatera ettKommittén har att
kvalificeradmedpersonalerfordrasoch detverksamhetsfält attstort

sammanhangolikaianspråkefter deutbildning anpassats somsom
också,hanterassocialtjänstensocialtjänsten. Inompåställs som

belopp.mycketframgått sammantaget storaovan,
kommuner-årsarbetare inomomkring 576 0001993 fannsUnder år

Isocialtjänsten.inomomkring hälftenarbetadedessaAv novem-na.
socialsekrete-ochsocialsekreterareförste8.000drygt1993 fannsber

högskoleutbildninghadedessa92Drygt somprocent avrare.
totalt1992novemberihemtjänstpersonalSomutbildningsnivå. var

inräknatsänstpersonal harhemtjbegreppetsysselsatta. I5.300 personer
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9 hemtjänstinspektör, föreståndare/ålderdomshemsföreståndare och
hemtjänstassistenter. Andelen högskoleutbildade drygt 80 procent.var
Av dessa hade 72 genomgått utbildning för socialprocent service.
Omkring 12 hade olika former sjuksköterskeutbildningprocent ochav
drygt 5 socionomutbildning.procent

Inom socialtjänsten verkar antal olika yrkesgrupper.ett Utöverstort
de angivits kan utredningsassistenter,nämnas kuratorer ochsom ovan
behandlingsassistenter. Inom äldre- och handikappomsorgen finns bl.a.
vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Inom de särskilda

främst vårdare/vårdarinnorär sysselsatta.omsorgerna
Socialsekreterare, kuratorer och behandlingsassistenter i regelär

socionomer. Socionomutbildningen högskoleutbildningär en som
regleras i högskoleförordningen examen 38. Socionomexamennr
uppnås efter fullgjorda kursfordringar sammanlagt 140 dvs.poäng,om

och halvt års studier.tre ett
Socialtjänstkommittén gjorde i sitt delbetänkande SOU 1995:58

Kompetens och kunskapsutveckling Om yrkesroller och arbetsfält-
inom socialtjänsten bl.a. utvärdering socionomutbildningen.en av
Utvärderingen mynnade i socionomutbildningens nuvarandeut att
profil generalistutbildning borde bestå. Vidare uttalade Socialtjänst-av
kommittén yrkeserfarenhet borde betraktasatt merit försom en
tillträde till utbildningen. Möjligheten på försök tillämpaatt ett
intervjuförfarande vid antagningen till utbildningen borde övervägas.
Vidare borde, enligt Socialtjänstkommittén, formerna för fältförlagda
studier och handledd studiepraktik utvärderas och relateras till
önskemål förts fram i fråga betald allmäntjänstgöring.som om
Kommittén menade också det kunde finnas skäl uppmärksammaatt att
utbildningsinstitutionernas önskemål formell möjlighet attom en

uppenbart olämpligaavstänga studenter från fortsatt undervisning.
Vidare borde, enligt Socialtjänstkommittén, vissa imoment ut-
bildningen förstärkas och fördjupas. Delbet. 63 f.s.

Förutsättningarna för äldreomsorgens organisation har förändrats
under detavsevärt decenniet. Förändringarna har tillsammanssenaste

med reformer äldre- och handikappområdet ställt ökade kravnya
på handläggarnas utbildning och kompetens. Mot denna bakgrund
belyste Socialtjänstkommittén i ovannämnda delbetänkande också
hemtjänstassistenternas yrkesroll, arbetsfält och utbildning. Social-
tjänstkommittén drog slutsatsen hemtjänstassistenternas utbildningatt
måste ligga på nivå utbildningen handläggare inomsamma som av
individ- och familjeomsorgen. En väl utvecklad samverkan mellan
hemtjänstassistenter, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbets-

viktig förutsättning förterapeuter god kvalitetuppgavs vara en en
Ädel-inom äldre- och handikappomsorgen och förverkligandeett av

reformens intentioner.
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Den sociala omsorgsutbildningen liksomär, socionomutbildningen,
högskoleutbildning regleras i högskoleförordningen. Socialen som

uppnås efter fullgjorda kursfordringar minstomsorgsexamen 100om
examenpoäng 37, dvs. två och halvt års studier. Den socialaettnr

omsorgsutbildningen bedrivs vid vårdhögskolorna.
När det gällde den sociala omsorgsutbildningen konstaterade

Socialtjänstkommittén bl.a. utbildningen aldrigatt nästan tycktes ha
varit helt i fas med verksamhetens kontinuerliga förändring och krav
på kompetensutveckling. Vårdhögskolorna sakna eller hauppgavs en
bristfällig anknytning till forskarvärlden och präglade bådevara av
kvantitativa och kvalitativa brister. Socialtjänstkommittén gjorde den
bedömningen det sociala bordeatt överflyttas tillomsorgsprogrammet
de universitet och högskolor i dag har utbildningsprogram isom
socialt arbete och integreras med denna utbildning.

Högskoleverket tidigare Kanslersämbetet har regeringens upp-
drag utvärderat de medellånga vårdutbildningarna. Uppdraget
omfattade dels utbildning vid vårdhögskolorna, dels sjukgymnastut-
bildning med statligt huvudmannaskap. Syftet med uppdraget attvar

underlag för regeringens bedömningar lärosätenas rättsenare attav
utfärda examina. Utvärderingen, omfattar sammanlagt 113som
utbildningsprogram leder till 12 skilda yrkes- eller högskoleexa-som
mina, redovisades i april 1996 i Vårdutbildningar irapporten
högskolan En utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 1996:7 R.

Högskoleverket anförde i sin samtliga granskaderapport att
utbildningar på grundläggande plan yrkesrelevanta.ett Av de 113var
granskade utbildningsprogrammen bedömdes 69 högskolemässivara ga.
Den sociala omsorgsutbildningen de utbildningar utifrånvar en av som

nationellt perspektiv karaktäriseradesett l rapportensom svaga.
rekommenderades sociala omsorgsutbildningens samtliga in-att
riktningar utbildningen i missbrukarvård skulle anknytas tillsamt den
statliga högskolans utbildningar i socialt arbete.

15.6 Finland

finskaDen socialtjänstlagen innehåller bestämmelser detattsom anger
skall finnas behörighetsregler. Någon definition vad medav som avses
socialtjänst inte i lagstiftningen. Inom socialtjänsten det endastärges
behörighetsvillkoren för erhålla viss tjänst regleras.att en som
socialarbetare kan tjänstgöra dels i den administrativa ledningen, dels
inom värd-, uppfostrings-, undervisnings- och rehabilite-omsorgs-,
ringsområdena. förordningenI 804nr behörighetsvillkoren förom
yrkesutbildad personal inom socialvården föreskrivs bl.a. behörig-att
hetsvillkor för uppgiften socialarbetare för uppgiften lämpligärsom
högre högskoleexamen, i vilken ingår eller vilken förvärvatsutöver
tillräcklig utbildning socialarbetets område, eller socialvårdsexa-
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utbildning. Dispenslikställs visssocialvårdsexamenMed annanmen.
kommitténuppgifter tilldock enligtbehörighetsregleringenfrån ges, -

omfattning.i någoninte större-
hälsovård sigochinom socialtjänsti Finland närmarUtbildningarna

Vård kan igrundexamen.det finnsvarandra och gesen gemensam
särskild yrkesut-finns inte något kravfalletfamiljehem. I det en

"lämpligvården skall hafördenbildning, som ansvararpersonmen
utbildning"

. myndighetnågoni Finland intefinns detsocialtjänstenInom som
kontrollerauppgiftarbetsgivarensstället blir dettillsyn. I attutövar

frammedför närvarandearbetar dockverksamheten. Man att ta ett
andelenprivatasocial service. Denlagreglering privattillförslag av

dygnet-runt-Avsiktenomfattande.service ganska ärsocial attär
eller komplementalternativtillståndspliktig. Ettbliservice skall annat

behörig-förordningenutvidgamöjlighetenärövervägs att omsom
tillsocialvårdenpersonal inomyrkesutbildadförhetsvillkoren att avse
fråganutredersärskild arbetsgruppservice. Enprivatäven om

finnsFinlandsocialtjänsten. Ilagstiftning försärskildbehovet av en
socialtjänsten.verksamhet inomfrivilligbetydande inslag av

kommitténFramställningar till15.7

hearingoch vidfrån socionomermottagit skrivelserKommittén har en
Akademikerför-frånsammanträffat medkommitténhar representanter

Kommunaltjänstemannaförbund SKTF.Sverigesochbundet SSR
förlegitimationsförfarandeframhållit behovetharSSR ettav

socionomexarnenSSR, krävaslegitimation bör, enligtFörsocionomer.
handledning. SSRunder gärnayrkeserfarenhetviss attoch ser

ochlämplighetsprövningförenas medlegitimationsförfarandet atten
socionomyrkena.olikabehörighetsregler för desärskildainförsdet

med sociono-förenadekankring riskerdiskussionerVid varasom
yrkes-följande. Socionomersbl.a.SSR anförtverksamhet harmernas

kan kommapå handlande avgöraeller bristhandlandeutövning och att
ellersituationskadaallvarligenskilde skall ettden ta enavom

skolmobbing,barnmisshandel, vidgälla vidkanförhållande. Det t.ex.
familjermissförhållanden inomvidbarn,sexuellavid övergrepp mot

yrkesutövningSocionomersstörningar.och socialavid psykiskaeller
fall" skador ochlindrabetydelse föravgörandesådanai attär av

socialtjänstenmyndighetsutövning inomVidbeståendeförhindra men.
situationerliv ienskildesofta i densocialsekreterareningriper som

välbefinnandepsykiskaintegritet,enskildesdenrisk förinnebär att
påverkas.kommahälsa kanoch att

påyrkesutövning vilaranfört socionomernashar vidareSSR att
socialt arbeteforskning iomfattandedet finnsvetenskaplig grund, att

pågår.arbetei socialtmetoderutvecklingenoch att av
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Den socionomerstörsta enligt SSR verksam inomärgruppen
kommunal socialtjänst socialsekreterare. I avsnitt 5 har kommitténsom
redovisat ytterligare framställningar beträffande socionomer. I avsnitt
10.4.2 har kommittén diskuterat sjukhuskuratorerna.

SKTF har inför kommittén anfört det politiska inflytandetatt över
socionomernas verksamhet det svårt drivagör legitimationskravatt ett
för socionomerna. Det bör dock, förbundet, finnas tydligamenar
behörighetskrav för socionomtjänster.

15.8 Kommitténs överväganden

Socialtjänsten innefattar, framgått, flera olika verksamhetsom-som
råden och berör mycket antal människor. Inom socialtjänstenett stort
finns yrkesfunktioner innefattar bedömningar och ställnings-som
taganden i hög grad berör den enskilde. Vid myndighetsutövningsom
inom socialtjänsten ingriper exempelvis socialsekreteraren många
gånger i den enskildes liv kan innebärasätt risker för denett som
enskildes integritet och psykiska välbefinnande. Det finns därför goda
skäl ställa höga krav på de deltar i beslutsprocesseratt personer som
och handläggning ärenden inom socialtjänsten. Utöver god ochav en
adekvat utbildning krävs ofta personlig mognad och särskild lämplig-
het för yrket.

När det gäller frågan legitimation och behörighetsreglering kanom
vid jämförelse med hälso- och sjukvårdspersonal peka vissaman en

skillnader. Den medicinska personalen har särskilt för sinaett ansvar
medicinska åtgärder och står i detta hänseende endast under Socialsty-
relsens tillsyn. Arbetsgivare och politiker kan inte ingripa och fatta
beslut i strikt medicinska frågor. Inom socialtjänsten den enskildeär
befattningshavaren på helt annorlunda beroende vadsättett av som
beslutas socialnämndens politiskt tillsatta ledamöter. Vid allvarliga-av

ingripanden tvångskaraktär det också nämndenär eller domstol-re av
Ävenfattar beslut. det självfallet vikt detären som stor attom av

beslutsunderlag kan ha arbetats fram enskilda tjänstemän inomsom av
socialtjänsten god kvalitet,är det nämnden eller domstolenär somav
har det formella Inom socialtjänsten närrmdernasätteransvaret.
dessutom beslut och medelstilldelning omedelbartettgenom mer

inom hälso- och sjukvårdensätt än för tjänstemännensgränserupp
handlande. Redan dessa anledningar kan det ställa sig svårt attav
införa reglering inom socialtjänsten vad gällermotsvararen som som
inom hälso- och sjukvården med sitt direkta för denmera ansvar
enskilde befattningshavaren. Ett regelverk för socialtjänstenavpassat
skulle därför allt döma åtminstone delvis behöva konstrueras påattav

behörighetsregleringen hälso-sätt än och sjukvården.ett annat av
Sannolikt skulle sådant regelverk kräva organisationsformer förett nya
tillsyn och därmed också medföra ökade kostnader.m.m.
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andra avseenden frånskiljer sig också i vissaSocialtjänsten
och sjukvården. del de beslutinom hälso- Enverksamhet av som

offentliga förvaltningen kan överklagastjänstemän inom denfattas av
exempel på beslut kanförvaltningsdomstol. Etttill allmän som

försörjningbistånd till ochbeslutöverklagas är en personsom
också möjlighet ställaövrigt. Lagstiftningen erbjuderlivsföring i atten

misskötsamhet. Således kan denför viss formtilltjänstemän ansvar av
icke ringamyndighetsutövning,vidtjänsteman sätt,ettsom

för uppgiftenoaktsamhet åsidosatt vad gälleruppsåtligen eller somav
brottsbalken.tjänstefel 20 kap. §för ldömas

verkarerfarenhet hos deUtbildningsbakgrund och personer som
verksamhets-inom många andravarierar, liksomsocialtjänsteninom

grundutbildning.Många har socionomexamenområden. somen
emellertid betraktaSocionomutbildningen är närmast att som en

särskilt förutbestämt yrke.generalistutbildning inte leder till ettsom
skulle därförlegitimationsocionomutbildningen knutentillEn mera

bekräftelsekaraktärenha examen.av av en
beträffande detfrämst skillnadernakommitténs del detFör är

föranlett ställningstagandetyrkesutövningenipersonliga ansvaret som
och sjukvårdenmodell från hälso-legitimationsförfarande enligtatt ett

ståndpunkt innebärsocialtjänstområdet.för Dennabör skapasinte
behörighets-ställningkommittén tagitemellertid inte motatt en

socialtjänsten.reglering inom
hälso- ochöverföringalternativ till direktSom ett aven mera

tänka sigkunnabehörighetsreglering skullesjukvårdens enman
vissa tjänster,kompetensreglering knuten tillellerbehörighetsreglering

Socialtjänstkommitténförebild.Finlands regleringmöjligen med som
behörighetsregleringmån ha slagit ini visskan vägensägas mot en

för utförandebestämmelse detsärskildförslaget att avom engenom
utbildningmed lämpligskall finnas personaluppgiftersocialtjänstens

generelltvisserligen mycketBestämmelsenerfarenhet.och är
viktigt detändå framhålla hursyftar till ärformulerad, attattmen

lämpligmedväljahög kompetens ochupprätthålla personeren
socialtjänsten.till inompersonlighet yrkenbakgrund och

behovetsammanhang pekatKommittén har i andra av en
antagningen tillellermed utbildningenlämplighetsprövning i samband

i avsnittkommittén redovisatutbildning. Regeringen har, somen
urvalsin-användasskall fåsärskiltföreslagit6.6.5, att ett somprov

till vissa yrkenleder framtill utbildningarvid antagningstrument som
eller särskildpersonliga egenskaperkrav påställer särskildasom

exempelharVård- och lärarutbildningarna nämntskompetens. som
Enligt kommit-få användas.skallutbildningar där denna typ av prov

utbildningarinriktningarborde vissauppfattningténs även somav
för sådani frågakommainom socialtjänsten kunnatill yrkenleder

antagningen.i samband medsärskild prövning
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socialtjänsten, socio-utbildningsvägar inomBeträffande två stora
Socialtjänst-omsorgsutbildningen harnomutbildningen och den sociala

Även Högskoleverket harkommittén lämnat förslag till förändringar.
omsorgsutbildningen.socialaförändringar beträffande denföreslagit

behandlingenden vidarebör avvaktaKommittén att avanser man
utbildningarnabeträffandeoch förslagentill socialtjänstlagförslaget ny
införasocialtjänstomrâdet innaninom överväger att en nyman

inom socialtjänsten.för yrkenreglering
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tandvårdsjukvård,påMervärdesskatt16

socialoch omsorg

Sammanfattning

varit undantagnaSverigeiharsocialtandvård ochSjukvård, omsorg
skatteformen tillämpatsdensålängemervärdesskattskatteplikt förfrån

då1960-talet,sedanländernordiskai övrigagällerhär. Detsamma
i Sverige.liksomländeri dessainfördesmervärdesskatten

främstmervärdesskatten ärfrågauppdrag i attKommitténs om
följd detilli dennakonsekvensändringar bör görasöverväga avom

Vidareföreslår.kommitténbehörighetslagstiftningenändringar somav
problemdelframhållitskommitténtilldirektiveni atthar upp-en

ochsjukhustillhandahålls påSjukvårdstjänsterkommer att somgenom
inomverksamhetitjänsterskattefrialiknande är att annansammamen

legitime-tillhandhållsbara deskattefriaområdesjukvårdens är avom
personal.rad

kommitténbehörighetslagstiftningenändringarDe somm.m.av
Över-socialadentandvården ochinteföreslår omsorgen.avser

endast sjuk-därförmervärdesskattenfrågaivägandena avserom
vården.

sjukvårdeninombehörighetsreglernafrågaiKommittén har om
sjukvårdeninomyrkenytterligare fyraföreslagit utövareatt av -

skallsjukhusfysikerochreceptarier, arbetsterapeuterapotekare, -
föreslagitkommitténharVidareyrket. attlegitimation förfåkunna

ochdietisteranalytiker,biomedicinskaaudionomer,bland annat
yrkesutövning.skyddad i derasyrkestitelskall få sinortopedingenjörer

dessatillhandahållssjukvårdfunnitKommittén har att avsom
skattepliktfrånundantagförkravenallmännafyller deyrkesutövare

kanundantagsådantvidskattebortfalletmervärdesskatt ochtill ettatt
frånUndantagmilj. kr.6-7uppskattningsvis omkringtillberäknas

yrkes-tillhandahålls dessasjukvård,förföreslåsskatteplikt avsom
legitimeradeapotekutförs påSjukvårdstjänster avsomgrupper.
mening intekommitténsenligtdockblirreceptarierochapotekare

Apoteksbolaget ABbedrivsapotekarverksamhetendåskattefria, av
tillhandahållakanmervärdesskattreglernaenligtvilket inte om

föreslårgodtas,intebedömningdennasjukvård. Omskattefri
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kommittén bestämmelse införs iatt mervärdesskattelagenen attom
sjukvård tillhandahålls legitimerade apotekare och receptariersom av
hos Apoteksbolaget AB inte undantas från skatteplikt. Vidare bör en
uppföljning verkningarnagöras de ändrade skattepliktsreglernaav av
bl.a. avseende frågor gränsdragningen mellan skattefria ochom
skattepliktiga sjukvårdstjänster.

Frågan skatteplikt för vård svenskutbildadeom som ges av
kiropraktorer bör enligt kommitténs mening i samband medtas attupp
regeringen behandlar utbildning och behörighet för dem efter en
pågående särskild utredning. För alternativa behandlingsformer
föreslår kommittén i övrigt inte några ändringar mervärdesbe-av
skattningen.

16.1 Inledning

Kommittén har fått i uppdrag belysa de eventuella skattetekniskaatt
konsekvenserna de förslag kommittén lämnar. Somav som en
bakgrund till uppdraget i denna del anförs i direktiven först att
sjukvård, tandvård och social med vissa begränsningar äromsorg
undantagna från skatteplikt enligt mervärdeskattelagen. Särskilt
framhålls begränsningen skattefrihetenatt för sjukvårdstjänsterav
inom den privata sektorn till legitimerad personal vållat praktiska
problem och kritiserats.

Kommitténs förslag i behörighetsfrågor torde inte beröra någon
skatteform än mervärdesskatten. Om mervärdesskatten kan härannan

i korthet densägas skatt påär yrkesmässigatt omsättningen av varor
och tjänster. Den tillhandahåller tjänst skattskyldigär och skallsom en
redovisa och betala in till statskassan den mervärdesskatt han tagitsom

kunden patienten för tjänsten,ut den s.k. utgående mervärdesskat-av
Den beräknas vissten. procentuell andel vederlaget priset,som en av

betalningen e.d. för tjänsten. Först får han emellertid dra vad hanav
betalat i mervärdesskatt för de insatsvaror t.ex. maskiner, instrument,
förbandsartiklar m.m. och tjänster, han skaffat i verksamhetensom
s.k. ingående mervärdesskatt.

Tjänster, enligt mervärdesskattelagens regler sjukvård,utgörsom
tandvård eller social undantagna frånär skatteplikt. Ulndanta-omsorg

från skatteplikt för sjukvården gäller dockget endast vårdenom ges
särskilt angivna vårdgivare. Inom den offentliga sektorn det vårdärav

vid sjukhus och andra inrättningar undantagen från skatteplikt.ärsom
Vid enskild verksamhet undantas dels vård legitimeradesom ges av
yrkesutövare, dels vård vid godkända enskilda vårdhemsom ges
fr.o.m. den januari1 1997 vid inrättningar för sluten vård, SFS
1996:794.
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Kommitténs förslag ändringar i behörighetsregleringen kan fåom
effekter på mervärdesbeskattningen. gällerDet i första hand den
föreslagna utökningen antalet legitimationsyrken. Vidare harav
begränsningen skattefriheten inom den privata sektorn till legitime-av
rade yrkesutövare kritiserats. Kritiken har bl.a. bristandeavsett
konkurr ensneutralitet mellan legitimerade yrkesutövare skall tasom

mervärdesskatt för sjukvårdstjänster likartade tjänsterut ärsom som
skattefria då de utförs inomär den institutionella vården eller av

legitimerade vårdgivare. Frågor hör med detta problemsom samman
har vilket framhålls i direktiven behandlats Utredningenav om- -
vissa mervärdesskattefrågor bl.a. i betänkandet SOU 1992:121. Efter
utredningens förslag har undantag från mervärdesskatt föreskrivits för

och vissa fotvårdare. Utredningens förslag andranaprapater ävenatt
alternativa behandlingsfonner och sjukvårdstjänster utanför den
skattefria institutionella vården och vård legitimeradesom ges av
yrkesutövare skulle undantas från skatteplikt har behandlats i flera
lagstiftningsärenden. Slutlig ställning till förslagen utvidgningom en

undantaget från skatteplikt för olika former vård ochav av omsorg
borde dock enligt finansministerns uttalande i 1993/942225 tasprop.
först då vår kommitté avslutat sitt arbete betr. berörda lagstiftnings-
ärenden avsnitt 16.3.1.se

I de följande avsnitten finns först beskrivning reglerna ien av
mervärdesskattelagen 1994:200 och EU:s principer mervärdes-om
skatt tjänster inom sjukvården, tandvården och den sociala om-

avsnitt 16.2. Därefter redovisas några lagstiftningsärendensorgen
skatteplikten dels för flertalet alternativmedicinskaavsettsom

behandlingsformer, dels för fotvård, naprapati och kiropraktik avsnitt
16.3. Avslutningsvis redovisas kommitténs ställningstaganden avsnitt
16.4.

Mervärdesskatten utgår för närvarande enligt huvudregeln med
%25 priset de skattepliktiga och tjänster denav varor som

skattskyldige minus den ingående skatten.omsatt
Statsfinansiellt mervärdesskatten denär statliga skatten. 1995största

uppgick den till totalt miljarder150 kr. Enligt statsbudgetenca
1995/96 18 månader uppgår mervärdesskatten till cirka 168 miljarder
kronor.
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sjukvårdmervärdesskatt på16.2 Regler m.m.om

Bakgrund16.2.1

mervärdeskatt1968 års lag om

ingick ursprungligenmervärdesskatt för och tjänsterRegler varorom
1968 års mervärdeskat-mervärdeskatt. Enligt1968:430i lagen om

försäljning, byte,i omsättningen osv.beskattadestelag settstort av
skatteplikt.särskilt undantagna från Dåintealla slags varor som var

inte,Tjänster beskattadestjänster förhöll det sigdet gällde tvärtom.
ibegränsad förteckning lagen.räknades i relativtde inte upp enom

omsorgstjänsteringick inte vårdtjänster elleruppräkningdennaI som
skattepliktiga.intesåledes var

skattereformårs1990

1990, föranstaltadeskattereform, till ståndkomInför den som
breddning skattebasen,utredningar avseende bl.a.regeringen en avom

skulleslag verksamheter,utvidgning dedvs. varor m.m. somavaven
beskattas.

i uppdrag undersökaindirekta skatter fick 1987Kommittén för att
mervärdesskatten tillvidgad skattebas förförutsättningarna för enen

begränsning1987:30. Entjänstebeskattning Dir.generell ochvaru-
skulle utredas. Vidarefrån skatteplikttill undantagmöjligheternaav

mervärdesskatteprinciperdekommittén särskilt beaktaskulle som
förharrnoniseringsarbeteEG-länderna och dettillämpades inom

pågick inom EG.mervärdesskatterna som
generelli betänkandet SOU 1989:35Kommittén föreslog att en

införas. Med beaktande vadoch tjänster skullebeskattning avvarorav
mervärdesskattedirektiv den maj 1977sjätte 17i EG:sangettssom

området skulle emellertidskattepliktigaavseende det77/388/EEG
skatteplikt gällde bl.a.från Detkommittén vissa undantagenligt göras.

fråga dessa regler ochsocial Itandvård ochsjukvård,för omomsorg.
Del I 107anförde kommittén bl.a.demtolkningen s.av

undantas sådan be-vårdeninstitutionsanknutnadenFörutom
läkaryrketutövandetled ihandling är ett avpersoner somav

yrkesåsom dettaprofessions"paramedicalmedical and"the
vadOmfattningenmedlemsstat.respektiveidefinieras av som

grad på huri högmervärdesskattefritt berorskall varaanses
sjukvård, läkarvårdbegreppendefinierarrespektive medlemsstat

direktivetstå i strid meduppgift intedet enligtSålunda tordeetc.
psykologverksarnhet,exempelvisomfattaundantagetlåtaatt
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sjukgymnastik, arbetsterapi, verksamheter i form hälsohemav
och konvalescenthem homeopatverksamhet. Vadsamt som

inte kan områdetdäremot ingå i det skattefria sådanaäranses
tjänster skönhetsvårdhänföra till o.d. Enligtnärmast är attsom
kommissionens uppfattning för sjukvårdomfattar undantaget inte
exempelvis ögonläkares försäljning glasögon. Däremot kanen av

blioffentligt subventionerad försäljning komma mervärdes-atten
kattefri enligt de nedan behandlade undantagen för social

direktiven från skatteplikt tjänsteromvårdnad. I undantas som-
tillhanda-tillhandahålls tandtekniker tandprotesersamt somav

Ytterligare undantashålls tandtekniker eller tandläkare.av
mjölk från människor,tillhandahållande blod ochav organ,

med elleroberoende tillhandahållandet sker utanav om an-
knytning till sjukvård.

iKommitténs förslag i fråga sjukvården innebar huvudsak attom
vård vårdundantag från skatteplikt gjordes för institutionell och som

motiven till sitt förslagtillhandahölls legitimerad vårdgivare. Iav
kommittén bl.a 1950.anförde s.

generellkonsumtionsskatt. mervärdes-Mervärdesskatten Enär en
s.k. personligapå tjänster skall således deskatt även avse

likhet med vad gäller inom EG bör bl.a.tjänsterna. I avsom -
dock för sjukvård, tandvård ochsociala hänsyn undantag göras-

social omvårdnad.---
räckvidd beaktasbestämmandet skattefrihetens börVid av

mån inte nå så långtföljande. Skattefriheten bör i möjligaste att
o.d. Gränsdragningenden träffar skönhetsvård, allmän rekreation

klar möjligt för undvika till-så enkel ochbör attsomvara
såväl rörelsedrivande företagenämpningsproblem hos de som

mån hållasSkattefriheten bör i möjligasteskattemyndigheterna.
målsättningarna för vilka vårdde allmänpolitiskainom typer av

skälfrån praktiska börbör ha stöd samhället. --- Avsom
tillhandahålls någonuttryckligt undantag för vårdgöras avsom

sjukvården.inomsärskild legitimation för yrkemed utövaatt

för mervärdesskattenförslag breddad skattebasKornmmitténs om en
från skatteplikt för vård ochmed bl.a. undantag antogs avomsorg

1989/90:11l, SFS 1990:576.riksdagen prop.
grundprin-förändringårs skattereform innebar således1990 en av

då gällde mervärdebeskatt-1968 års mervärdeskattelag detcipen i
generellainfördes dentjänster. Genom skattereformenningen av

skattepliktiga tillbåde och tjänster alltidregeln mervär-äratt varor
grundregelsärskilt i lagen. Dennade inte undantagitsdesskatt, om

omsorgstjänsterVård- ochgällande EG-regler.överensstämde med
särskildaskattereform enligtårsfrån skatteplikt vid 1990undantogs

tilli § och anvisningar 8regler 8
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Efter 1990 års skattereform gjordes antal ändringar i lagen iett
fråga undantagen från skatteplikt för vård- och omsorgstjänster.om

gäller bl.a. i frågaDet medicinskt betingad fotvård; vidareom se
avsnitt 16.3.2.

16.2.2 Nuvarande reglering

Grundläggande regler

De gällande reglerna undantag från skatteplikt för tjänsternu om
avseende sjukvård, tandvård och social finns i 3 kap. 4-7omsorg
i års1994 mervärdesskattelag 1994:200, ML. De i stort settsvarar

de bestämmelser 1990 års skattereform infördes i 8 §mot som genom
och anvisningarna till den paragrafen i 1968 års mervärdeskattelag.

Huvudregeln undantag från skatteplikt för vårdtjänsterna finnsom
i 3 kap. 4

Från skatteplikt undantas omsättning tjänster utgörav som
sjukvård, tandvård eller social tjänster slagsamt annatomsorg av
och den tillhandahåller vården ellervaror som som omsorgen

led i denna 3 kap. förstaomsätter 4 § stycket ML.ettsom

Grundläggande för regleringen de definitioner avseende begreppenär
sjukvård, tandvård och social enligt ML skall gälla vidomsorg som
mervärdebeskattningen. Till de grundläggande reglerna hör också
generella bestämmelser skattefrihetens omfattning ifrågaom om varor

tjänsteroch inom vården och vård vårdgivaren ombesörjerom som
uppdragstagare, entreprenad e.dyl. definitionerDe skallgenom som

tillämpas vid mervärdesbeskattningen vad skattefri sjukvård,ärav som
tandvård socialoch finns i kap.3 6 respektive §7 ML.omsorg

Med sjukvård förstås åtgärder för medicinskt förebygga,att
utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador vårdsamt
vid barnsbörd,

åtgärderna vidtas vid sjukhus eller någon inrättningom annan-
drivs det allmänna eller vid inrättningar i 1 §som av som avses

stadgan 1970:88 enskilda vårdhem ellerom m.m.,
åtgärderna vidtas någon med särskild legitimationom annars av-

yrke inom sjukvården. Med sjukvård förstås sjukt-utöva ävenatt
utförs med transportmedel särskiltärransporter som som

inrättade för sådana Med sjukvård järnstålls medi-transporter.
cinskt betingad fotvård kap.3 5 § ML.

Fr.o.m. den januari 19971 uttrycket "vid inrättningersätts som avses
i § stadgan l970:88l enskilda vårdhem im.m." paragrafensom



16. Mervärdesskatt... 4611996:138SOU

vid inrättningar för slutenenskild verksamhet,stycke "inomförsta av
SFS 1996:794.1995/96:SoU 18,1995/962176, bet.vård" prop.

förebygga, utreda ellerförstås åtgärder förtandvårdMed att
i munhålan 3 kap.kroppsfel och skadorbehandla sjukdomar,

6 § ML.
privat verksamhet förförstås offentlig ellersocialMed omsorg

service till vissa funktions-stöd ochäldreomsorg,barnomsorg,
3 kap. 7 §.jämförlig socialhindrade och omsorgannan

rekommendationermeddelatRiksskatteverket RSV har omm.m.
och socialsjukvård, tandvårdfrån skatteplikt förundantag omsorg.

FrånRSV Im 1991:i meddelandeursprungligen RSV:sfannsDessa
RSV S 1996:7.gäller meddelandetjuli 1996och med den 1

Grundläggande definitionera.

mervärdesbeskatt-viddefinitionerna vadgrundläggandeDe somav
social finnsochsjukvård, tandvårdskall medningen omsorgavses
definitionerdessarespektive 7 § ML. Ii kap. 6således 3 avses

ellerförebygga, utredamedicinsktåtgärder försjukvårdmed att
barnsbörd,vård vidoch skadorkroppsfelbehandla sjukdomar, samt

sjuk-eller behandlaförebygga, utredaförtandvård åtgärdermed att
munhålan ochskador ikroppsfel ochdomar,

verksamhet för barnom-eller privatoffentligsocialmed omsorg
ochfunktionshindradevissastöd och service tilläldreomsorg,sorg,

jämförlig social omsorg.annan
definitionenS 1996:7 kommenteratmeddelandet RSVhar iRSV av

sjukvård i ML:

behandlautreda ochmedicinskt förebygga,för"åtgärderMed att
åtgärderförstås sådanakroppsfel eller skador"sjukdomar, som

därmedsjukvård ochSocialstyrelsengodkännaskan somsomav
enligtsjukvårdsyrkebehörighetenförinom utövaligger attramen

ochinom hälso-yrkebehörighet1984:542 utövalagen attom
utanför dettaliggerVadbehörighetslagen.sjukvården som

faller underalternativvård och detvanligen s.k.område, som
hälso-verksamhetfallförbud i vissa1960:409lagen motom

sjukvård.begreppetomfattas inteområde,sjukvårdensoch av
stå iåtgärdernaskall"medicinsk"uppfylla kravetFör att

erfarenhet.beprövadvetenskap ochöverensstämmelse med
tillsyftarverksamhetförebygga"förMed "åtgärder att somavses

mödrahälsovården,sjukdomar,uppkomstenförebygga t.ex.att av
hjärin-varit sjuka,patienterbeträffandeåtgärdereller t.ex.som

kroniskavidsjuka,sådanaellerfarktpatienter, är t.ex.som
sjukdomstillstånd.
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Med "åtgärder för utreda" inom för behörig-att avses en ramen
hetslagen utförd bedömning patientens hälsotillstånd och bestäm-av
mande behandlingsåtgärder, läkares diagnos ellert.ex.av en en
psykologbedömning.

Med "åtgärder för behandla" sjukvårdsbehandlingaratt avses
står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfa-som

renhet och utförs inom för behörighetslagen.som ramen

I anslutning till denna kommentar har RSV lämnat följande rekom-
mendationer.

Begreppet sjukvård enligt ML bör inte helt motsvaraanses
begreppet sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Sistnämnda
begrepp bör dock användas till ledning vid tolkning begreppetav
sjukvård enligt ML.

Som exempel på åtgärder bör omfattas undantaget försom av
sjukvård kan vaccinationer, akupunkter,nämnas: allmän hälso-
undersökning, mammografi, mödrahälsovård, läkarkonsultationer

telefon, samtalsstöd vid relationsstörningar, alkoholtest ochper
andra rättsmedicinska undersökningar.

Som exempel åtgärder inte bör omfattas undantagetsom av
för sjukvård kan allmän kostrådgivningnämnas: eller psyko-en
logs handledning och stöd vårdpersonal i deras yrkes-av
utövning allmän rekreation friskvård.och Till undantagensamt
sjukvård bör inte heller hänföras sådana bedömningar och
utlåtanden i exempelvis körkorts- eller pensionsfrågor som
grundas på analyser medicinska intyg eller journaler. Här ärav

fråga administrativa/konsultativanärmast tjänster.om

Vârdgi vare

För tandvården och den sociala ställs inte några komplette-omsorgen
rande förutsättningar för verksamheten skall undantagenattupp vara
från skatteplikt vad i de grundläggandeutöver definitioner-som anges

Det däremot fallet då det gäller sjukvården.är För sjukvårdattna.
skall skattefri krävs det bl.a. vården skall tillhandahållas iattvara av
3 kap. § föreskrivna5 ML vårdgivare. Dessa följandeutgörs treav
kategorier

institutionella vårdgivare inom den offentliga sektorn sjukhus-
eller någon inrättning drivs det allmännaannan som av
institutionella vårdgivare inom den privata sektorn inrättning-
enligt § stadgan enskilda1 vårdhem fr.o.m. den 1om m.m.;
januari 1997 enskild verksamhet vid inrättningar för sluten vård
legitimerade yrkesutövare inom sjukvården.
Ändringen fr.o.m. den januaril 1997 i fråga privata vårdinsti-om

tutioner till enskild verksamhet vid inrättningar för sluten vårdatt avse
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någon ändring i sak,avseddintepropositionenenligt utgöraär att se
107.1995/962176 s.prop.

1996 s.83för mervärdesskattHandledninganför i sinRSV
skattefriheten omfattar allinstitutionella vårdenbeträffande den att

vilkeninrättningar,nämndavidsjukvård oavsettovangessom
anförssjukhus finns,den. Vidtillhandahållerpersonalkategori ettsom

sjukvårds-legitimerade ärpersonalgrupperolikadet, utan att varasom
intevårdgivare ochinstitutionenEftersom det ärpersonal. år som

i sin helhetsjukvårdenligt RSV denanställda,enskilda är som ges
skatteplikt.frånundantagen

huvudsaklighetsprincipenled vården,omfattning, zVårdens m.m.c.

den verksamhetomfattningenregelgrundläggandeEn avavserannan
och social Dennasjukvård, tandvårdskall utgöra omsorg.ansessom

bestämmelseEnligt dennai 3 kap. 4 § ML.reglerasgränsdragning
vård-självainte baratandvård socialochsjukvård,tillräknas omsorg

slag ochtjänsterocksåomsorgstjoch annatänsterna utan somvarorav
led ivården eller omsättertillhandahåller ettden somomsorgensom

Även i sigtjänsteroch äromsorgsverksamheten.ochvård- somvaror
de kanmervärdesskattfria frånsåledesskattepliktiga kan sesomvara

andraochkryckor,gällervården. Detled i protesert.exettsom
tillhandahåller patienten. Inomavgiftvårdgivarenhjälpmedel motsom

tillhandahålls boendeallt vadsocialaden är t.ex. somsomomsorgen
liknandeochålderdomshemvårdhem,vidomvårdnadenled iett

Skattefrihetenskatteplikt.frånundantagnavårdformerinstitutionella
vårdgivarentjänsterskattepliktiga ochinteomfattar däremot somvaror

i vården.ledskerdettillhandahåller vårdtagaren t.ex.ettattutan som
och tjänstertandvårdsprodukter ellerförsäljning somvarorav

fritt val,patienter eftertillhandahållervårdtagaren t.ex. varor som
cafeteria.isäljs en

förut-gälldeutformningursprungligabestärnrnelsensEnligt som
och denvårdeninomtjänsten ellerskattefrihetförsättning att varorna

Eftervårdgivaren.tillhandahållas direktskullesociala avomsorgen
mervärdesskattelagentekniskUtredningen översynförslag avomav

vårdtjänster,upphandlade1992:6 undantogsSOUbetänkandeti som
skatteplikt prop.frånvårdgivare,tillhandhålleruppdragstagare enen

exempel kan1992: 190. Som nämnas6 SFS122 ett1991/92: etts.
sjukvårdstjänstgöringförtillhandahåller läkareläkarföretag ettsom

uppdragsta-endastellervårdgivaren självsjukhus. Kravet att genom
helt bortomsorgstjänsterellertillhandahålla vård-skulle togsgare

SOUmervärdeskattefrågorvissaUtredningenförslagenligt ett omav
fastslogs detDärmed152.1993/94:9937-38,1992:121 s.prop.s.
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det avgörande iär skattepliktsfråganatt innehålletär i tjänstensom
och inte i vilket led tjänsten tillhandahålls.

Här kan också dennämnas s.k. huvudsaklighetsprincipen kansom
ha betydelse för vilken verksamhet skall skattefri grundsom vara

reglerna undantag för vård- och omsorgstjänster. Huvudsaklig-av om
hetsprincipen innebär enligt RSV:s förenämnda handledning s. 367

skatteplikt för tjänst bedöms utifrånatt dess huvudsakliga karaktären
prestationennär helhet.utgör När skattepliktig prestationen utgören

underordnat led i i övrigt skattefriett verksamhet, sjukvård,en t.ex.
skall denna inte brytas och beskattas.ut

I samband med förslag den mervärdesskattelagenatt skulleom nya
läggas fram för riksdagen ansåg lagrådet i den regleringenatt man nya
skulle skriva in presumtion för uppdelning omsättning på delsen av

dels tjänster i verksamhet, de i sambandvaror, omsätts meden om
varandra. Departementschefen följde inte förslaget. Han uttalade bl.a.
följande prop. 1993/94:99 137 och 138.s.

Den princip tillämpats i praxis beträffande exempelvissom en
änsteprestation i dag innehåller flera underordnadesom moment

bestående andra tjänster eller varuöverlätelser, därav men
avsikten ändå varit tillhandahålla enda tjänst,att är snarast atten
bedöma prestationen utifrån dess huvudsakliga karaktär. Någon
uppdelning prestationen i olika delar har därför regel inteav som
skett. Först prestationen bestått flera olika för sig klartom av var
avskiljbara delar har uppdelning skett.en

Ett nyligen avgjort fall avseende tillämpningen huvudsaklig-av
hetsprincipen vid sjukvårdstjänster Regeringsrättensär dom den juli5
1996 i mål 1906-1995. Målet gällde bolag bedrev privatnr ett som
sjukvård och för detta hade avtal med sjukvårdsdistriktet.ett Sjukvår-
den skedde vid hembesök och för läkarna till och fråntransporten av
patienterna anlitade bolaget fristående taxiföretag. Bolagetett
inkluderade kostnaderna för taxiresorna i sina fakturor till sjukvårds-
distriktet för den utförda sjukvården. Fakturabeloppet i sin helhet
bedömdes undantaget från skatteplikt såväl Skatterättsnämndenvara av

Regeringsrätten.som av

Kompletterande regler

finnsDet i ML kompletterande regler i fråga skatteplikten förom
vissa tjänster och inom sjukvården och tandvården.varor

Enligt 3 kap. 4 § ML följande tjänsterär och undantagna frånvaror
skatteplikt, nämligen

kontroller och analyser tagits led i sjuk-ettav prover som som-
vården eller tandvården
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omsättning vissa dentaltekniska produkter och tjänster avseendeav-
sådana produkter
Sjuktransporter och-
medicinskt betingad fotvård.-

I 3 kap. 23 § finns det vidare undantag från skatteplikt för vissaett
uppräknade bl.a.varor,

läkemedel lämnas enligt eller säljs till sjukhus ellerut receptsom-
för in i landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning samt

modersmjölk, blod och från människor.organ-
Till förtydligande har regel avseende skatteplikten för glasögonen

och andra synhjälpmedel förts in i 3 kap. 4 § andra stycket. Där
föreskrivs undantaget från skatteplikt inte gäller omsättningatt av
glasögon eller andra synhjälpmedel även omsatts ettom varorna som

iled tillhandahållande sjukvård.av
Kommittén framgår avsnitt l6.4.3, behörighets-attanser, som av

regleringen bör ändras bl.a. för biomedicinska analytiker och för
apotekare och receptarier. De särskilda kompletterande reglerna om
undantag från skatteplikt för kontroller och analyser och förav prover
läkemedel kan således intresse. Dessa undantagsregler berörsvara av
därför något i det följande.

Kontroll och analysa. av prover

För problem med konkurrenssnedvridning mellan laboratorier inomatt
sjukvårdsinrättningar och fristående laboratorier skulle undvikas,
föreslog Kommittén för indirekta skatter fristående laboratoriersatt
verksamhet med kontroll och analyser skulle undanta-av prover vara

från skatteplikt SOU 1989:35, del 197. Förslaget,gen s. som
endast avsåg och kontroller tillhandahölls vårdgivaren,prov som
godtogs riksdagen prop. 1989/901111, SFS 1990:573.av

Genom lagändring gäller skattefriheten för provanalyseren numera
och kontroller beställt tjänsten prop. 1993/94:99,oavsett vem som
SFS 1994:200. 3 kap. 4 § ML lyder i denna del: "Undantagetnu
omfattar kontroller och analyseräven tagits ledettav prov som som
i sjukvården eller tandvården..."

Någon direkt tillämplig bestämmelse i sjätte mervärdesskattedirekti-
undantaget från skatteplikt för provanalyser ochvet motsom svarar

kontroller finns, såvitt framgått, inte.
RSV har i meddelandet RSV S 1996:7 lämnat kommentarer och

rekommendationer avseende kontroll och analys RSV anförav prover.
omsättning kontroll- eller analystjänster tagitsatt av av prover som

iled sjukvård och tandvård undantas från skatteplikt. Vemettsom
beställare tjänsten saknarär betydelse jfr. 1993/94:99som av prop.

fristående151. Ett laboratorium kan således, anför RSV, skattefritts.
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eller någonsådana analystjänster vårdgivaretillhandahålla annan.en
blod eller röntgenbilder.gäller, det, analysUndantaget sägs t.ex. av

rekornrnmendationer:följandeHärefter har RSV lämnat

utför iläkemedelsföretagläkemedelsprövning,Klinisk sam-som
omfattas undantaget.bör intemed vårdgivare,arbete avanses

omfattas undantagetapotek bör inte hellerGraviditetstest vid av
led i sjukvård.inteeftersom tas ettprovet som

Läkemedel

års skattereforminför 1990för indirekta skatter anfördeKommittén
1989:35, del 197-läkemedel SOUbeskattningenföljande s.avom

198.

avvikervissa läkemedelskattefrihet förnuvarande regelnDen om
enligt EG:s sjätteinom EGskatteplikt gällerfrån den som

läkemedlenskatteplikt för de undantagnaFrågan ärdirektiv. om
sjukförsäkringenallmännafråga kostnaderna i dennärmast omen
aspekter vidaredessaavvaktan påför landstingen. Ioch att

läkemedel bestå.för tillhandahållandeskattefrihetenutreds bör av

1990:573.1989/90:111, SFSriksdagengodtogs prop.Förslaget av
finns iläkemedel 3skattefrihet för vissaBestämmelserna nuom

"läkemedelskattefrihetenbestämmelsenEnligt23 § 2 ML.kap. avser
förs in i landetellereller säljs till sjukhusenligtlämnas receptutsom

försäljning".ellertill sådan utlämninganslutningi
tekniskUtredningen EG-betänkandet SOU 1994:88 harI om

läkemedel 118-s.följande mervärdesskattenanförtanpassning om
19:1

kap.läkemedel enligt 3fördet svenska undantagetdet gällerNär
innehållerdirektivet intesjättekonstateras detML kan23 § 2 att

skatteplikt. Sverige harfrånmotsvarande undantagnågot
frånerhållitmed EGanslutningsfördraget rättemellertid i att

ellertill sjukhusdet säljsundanta läkemedelskatteplikt när mot
därför kvarstå.för läkemedel kansvenska undantagetDetrecept.

skatteplikt för läkemedelfrånundantagetinte kommenteratharRSV
meddelande mervärdesskatten.i sina om
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Medicinskt betingad fotvårdc.

Här kan vidare någotnämnas det undantag för medicinskt betingadom
fotvård införts 1993 i enlighet med förslag i 1992/93:19Osom prop.

ÄvenSFS 1993:642; vidare under avsnitt 16.3.2. i Danmarkse
undantas vissa former fotvård från mervärdesskatt. RSV har iav
meddelandet RSV S 1996:7, med hänvisning till propositionen, lämnat
följande kommentarer till undantaget:

Med medicinskt betingad fotvård fotvård utförs efteravses som
indikation motiverar särskilda fotvårdsinsatser. Fotvårdsom som
innefattar något skönhetsvård eller tillhandahållsmoment av som
för öka det allmänna välbefinnandet omfattas inte. Enbartatt
sådan fotvård föranledd fotåkommaär eller påsom av som ges
grund nedsatta kroppsfunktioner omfattas undantagett.ex.av av
för sjukvård se 1992/932190 s.15.prop.

16.2.3 Sjätte mervärdesskattedirektivet

Som tidigare har omfattande arbete alltsedannämnts 1990 årsett
skattereform pågått för harmonisera de svenska reglernaatt om
mervärdesskatt med mervärdesbeskattningen inom EU EG.

Mervärdesbeskattningen har vidsträckt internationell tillämpning.en
Den obligatorisk inom EU-länderna. Harmoniseringenär mellan EU-
ländernas mervärdesskattesystem antal mervärdesskatte-styrs ettav
direktiv. bestämningenFör skattebasen, dvs. bland vilkaannatav
tjänster skall skattepliktiga inom EU, tidigaredet nämndaärsom vara
sjätte mervärdesskattedirektivet från 1977 grundläggande Sjätte Råds-
direktivet den maj17 1977 harmonisering medlemsstaternasav om av
omsättningsskatter Gemensamt för mervärdesskatt: enhetligsystern-
skattebas; 77/388/EEC.

Ändringar och tillägg har gjorts direktiv, främst 1991genom senare
i samband med öppnandet den inre marknaden. Genom det sjätteav
direktivet, bindande för hur mervärdesskattelagstiftningen iärsom
medlemsländerna skall utformad, har skattebasen angivitsvara
tämligen detaljerat, dvs. vilka och tjänster skallvaror som vara
skattepliktiga. Emellertid lämnar bestämmelserdirektivets ofta en
tämligen vid för de enskilda utformning undantagenstaternasram av
från skatteplikt.

I betänkandet SOU 1994:88 Mervärdesskatten och EU, som
avgivits Utredningen teknisk EG-anpassning indirektadeav om av
skatterna, lämnas redogörelse för innehållet i det sjätte mervärdes-en
skattedirektivet och svensk konformitet med EG-reglernaom m.m.

I SOU 1994:88 redovisas de obligatoriska frånundantagen skatte-
plikt inom EG vad gäller sjukvård, tandvård och social omsorg
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finns iskyddet barn och Dessa artikel l3.Ainklusive unga. 1av
h och i sjätte direktivet.punkterna b p-
sjukvård undantas enligt direktivet i huvudsak sjukhus-frågaI om

sjukvård tillhandahålls offentligrättsliga institu-vård och annan som av
privata institutioner de behörigen godkäntsellertioner av om av

medlemsstat sjukvårdsinstitution och sjukvårdenrespektive omsom
vad gäller förtillhandahålls under sociala former motsvarande desom

offentligrättsliga institutionerna. Aktiviteter/förehavanden med nära
b.till vården undantas också artikel l3.A 1anknytning

från beskattning,institutionsanknutna vården undantasdenFörutom
vård/behandlingombesörjande medicinskanförs det, av personerav

såsombehandlingen led i utövandet läkaryrketför såvitt utgör ett av
artikel l3.A Iyrke definieras i respektive medlemsstat c.detta

också behandlingbehandling utförd läkare omfattasUtöver av
Frånmed yrken anknyter till läkaryrket.företagen av personer som

sjukvårdsområdet vidare tillhandahållandeskatteplikt inom undantas
d, Sjuktransportermänskliga blod och mjölk artikel l3.A 1organ,av

tjänster tillhandahålls tandteknikerartikel l3.A p ochl samtsom av
eller tandtekniker artikeltillhandahålls tandläkaretandproteser som av

13.A 1 e.
tillhandahållandesocial omvårdnad undantas, anförs det,frågaI om

till socialt bistånd ochoch tjänster med anknytningnäravarorav
Vidare undantastrygghetsanordningar artikel l3.A l g.sociala

anknytning tilltjänster medtillhandahållande och näraav varor
h. Beträffande kravenbarn och ungdom artikel l3.A 1skyddet av

villkor snarlika detillhandahållande subjektet uppställspå det som
sjukvården.gäller för

Skattebefrielse för sjukvård socialvård inklusive skyddetoch av
ungdom gäller enligt utredningen inte sådan befrielsebarn och om

transaktionerväsentlig för utförandet det aktuella slagetinte år avav
fåsådan befrielse främst innebär möjlighet för subjekteteller attom

mervärdesskatteskyldigavid direkt medytterligare intäkter konkurrens
Beträffande verksam-företag artikel b.kommersiella l3.A 2 samma
reglering, nämligenfinns det ytterligarehetsområden att enen

privaträttsliga subjektfår uppställa vissa villkor förmedlemsstat att
inte fårskattebefrielse, såsom subjektetfå åtnjutaskall att vara

artikelvinstdrivande l3.A 2 a.m.m.
EG-konformitet i frågabehandlar därefter svenskUtredningen om

för vård-från skatteplikt ochmervärdesskattereglerna undantagom
Utredningen anför ML:s bestämmelseromsorgstjänster. att om

område väsentligt medskattebefrielse detta i allt överensstämmer
Genomgången sistnämndamotsvarande regler i sjätte direktivet. av

omfattningen vadockså enligt utredningen vid handenregler att avger
grad beror på hur deskall mervårdesskattefritt i högsom anses vara
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sjukvård, läkarvårdenskilda definierar begreppenmedlemsstaterna etc.
handlingsfrihet.nationellDet finns således betydandeen

behandlings-16.3 alternativaMervärdesskatt på
former, kiropraktik m.m.

förfrån skattepliktutvidgningUnder har undantagetår en avsenare
aktualiserats.sjukvård till tjänster ytterligare yrkesgrupperatt avse av

alternativmedicinare,förskattebefrielse tjänsterDet har gällt en av
föremål förskattebefrielse varitgenerellt. En sådan harmera

skatteplikten för tjänsterlagförslag. Vidare haröverväganden och som
tagitskiropraktorerochtillhandahålls vissa fotvårdare. naprapaterav

följande.beskrivs i deti flera lagstiftningsärentlen. kortDessaupp

16.3.1 Alternativa behandlingsformer

i betänkandetmervärdesskattefrågor föreslogUtredningen vissaom
för alternativ-skattepliktSOU 1992:121 generellt frånundantagett

blandföreslogs ocksåmedicin och alternativa terapier. l betänkandet
avsnitt l6.3.2medicinskt betingad fotvård,skattefrihet förannat se

alternativa behand-förslagna skattefriheten förutredningenDen av
före-omfatta delingsmetoder avsedd mestmerpartenatt avvar

i Sverige.alternativmedicinska behandlingsformernakommande
förutsättningenUndantaget från skatteplikt skulle bygga att en

kroppsfelpatient vård för sjukdom. skada ellersöker samt attetten
däreftervårdbehovet ochvårdgivaren individuell utredninggör en av

inteSkattefriheten avsågsutför individuellt anpassad behandling.en
medicinskt betingadickeomfatta rekreation ellerskönhetsvård, allmän

frånutredningen utgåförebyggande friskvård. Förändringen tick enligt
striktvadpatientens perspektivbehov dennes änsett ursnarare somur

121SOU 1992:medicinsk kunde adekvat vårdsynpunkt s.anses vara
följandemervärdeskatt hade35-37. föreslagna iDen regeln lagen om

lydelse:

utredning ellerindividuellt utfördMed sjukvård jämställs annan
förutsättningkroppsfel skada, underbehandling sjukdom, ellerav

individuellåtgärderna anpassade till resultatetäratt enav
betingadmedicinsktundersökning den vårdsökantle, samtav

förbjudnaintefotvård, förutsättning åtgärdernaallt under äratt
enligt lag.

1992/931190, någotUtredningsförslaget ipresenterades menprop.
behandlingsmetodernaskattefrihet för alternativaförslag deom

i betänkandetemellertidSkatteutskottet hemställdelämnade inte.
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1992/93SkU26 tillriksdagen skulle regeringen kännaatt attge
regeringen skulle återkomma med förslag denna innebörd.snarast av
Riksdagen biföll utskottets hemställan l992/93:420.rskr.

1993/94:225 utredningsfâirslaget skattefrihetIprop. behandlades om
för alternativmedicin. iDär fråga remissbehandlingen attangavs om
förslaget avstyrkts Socialstyrelsen, RSV, Konsumentverket,av

i Stockholm, Svenska Kommunförbundet, Landstings-Kammarrätten
förbundet, Civilekonomernas Riksförbund, Sveriges Psykologförbund
och Svenska Chiropraktikersällskapet tillstyrkts samtligamen av
remissinstanser alternativmedi-yrkesutövarerepresenterarsom av

Övrigacinska behandlingsformer. remissinstanser hade tillstyrkt eller
lämnat förslaget erinran.utan

Departementschefen anförde 19-20:s.

Utformningen från medförundantaget skatteplikt alternati-attav
behandlingsmetoder omfattas skattefrihe-och terapier inteva av

Enligt förutredningen har denna ordning kritiserats ledaten. att
till konkurrenssnedvridningar inom Utredningenvårdområdet.
har särskilt pekat inom institutionella iblanddet den vårdenatt
tillhandahålls kompletterande behandlingar underordnandeärsom
sjukvårdstjänsten helhet och därmed skattefria. När motsva-som
rande behandlingar utförs utanför institutionelladen vården som

tjänster omfattas skatteplikten.de däremot Utred-separata av
ningen har också anfört konkurrensneutrali-konsumtions- ochatt
tetsskäl förtalar det patientens behov i sjukdoms-äratt en
situation dennes perspektiv striktvadänsett ur snarare som ur
medicinsk synpunkt kan vara adekvat skallvård som vara

föravgörande vad omfattas skattefriheten förskallsom av
sjukvårdstjänster.

remissinstanser anförtDe har avstyrkt förslaget har bl.a.som
det upphov till betydande gränsdragningsproblem ochatt attger

åtgärder mervärdesskatteområdet tillbör avvaktas dess
Alternativmedicinkommitténs betänkande SOU 1989:60 har
behandlats och till lagstiftningsåtgärcler.lett

Regeringen uppfattningendelar utredningens förslag kanatt ge
tillupphov gränsdragningsproblem. Regeringen också attanser

utformningen förslaget kan medföra skattefrihetkomma attav en
betydligt vidare vad utredningen Till dettaär än avsett.som

kommer statsfmansiella frånde för undantagkostnadernaatt ett
skatteplikt med denna innebörd enligt utredningens beräkningar

till drygt 100 miljoner Regeringenuppgår kronor. detattanser
inte finns statsfinansiellt för utvidganågot detutrymme attnu

skattefria föreslagit.området det utredningensätt
regeringskansliet för förslagInom bereds närvarande ett om

legitimation för Såsom mervärdesskattelagensnaprapater.
för omsättning utformatundantag ukvårdstj kommeråinster ärav
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legitimationyrkesgrupp närdennaomfattaundantaget ävenatt
införs.

tilldir. 1994:2direktivlämnatregeringenharVidare en
samladskall översynkommitté göraparlamentarisk avensom

förslaglämnabehörighetochlegitimationförprinciperna samt
förbehörighetsföreskrifterlegitimation ochi fråganbl.a. om

näraliggandesjukvården ochochhälso-inomyrkesutövareolika
föruppfattningregeringensenligttalar attStarka skälområden.

frånundantagetutvidgningfrågaställningstagande i avett om en
arbetedess dettatillavvaktassjukvårdstjänster börförskatteplikt

avslutats.har

regeringensSkatteutskottet iinstämde1993/94 30betänkandesittI nr
då intebehandlingsmetoderalternativaförskattefrihetenbedömning att

uppfattning.delade dennaRiksdagengenomföras.borde

fotvårdbetingadMedicinskt16.3.2

framställdesfotvårdbetingadmedicinsktförskattefrihetFörslag om
SOUbetänkandetimervärdesskattefrågorvissaUtredningen omav

skattefrihet förförslagetmedtillsammans38-401992:121 s. om
medi-skatteplikt förfrånundantagFörslagetalternativmedicin. om

1992/93:190. Departe-ilades framfotvårdbetingadcinskt prop.
15:anförde s.mentschefen

skallfotvårdbetingadmedicinsktföreslagitharUtredningen att
medi-Meduppfattning.harskatteplikt. Jagfrånundantas samma
liggaåtgärderochbehandlingfotvårdcinsk ansessomavses

viktansvarsområde och ärsjukvårdensochhälso-inom som av
sjukdomstillstånd. Detvid vissakomplikationerundvikaför att

cirkulations-psoriasis, vissaledgångsreumatism,diabetes,gäller t.ex.
betydandetillhandahålls ifotvårdSådanhudsjukdomaroch m.m.

behand-denanvisningellerordinationefterutsträckning somav
föruppfattningminenligtskäl talarStarkagrundsjukdomen.lar

från skatte-undantagetomfattasfotvård bördenna typ avatt av
föranleddfotvårdsådan ärEnbartsjukvård. ---förplikt avsom

kroppsfunktionernedsattagrundellerfotåkomma t.ex.avges
Jagundantaget.omfattas attutredningenenligtskall anserav

tilldärförmigansluteravvägd ochvälavgränsningdenna är
förslag.utredningens

1993:642.SFS126,1992/93:SkUbet.förslagetgodtogRiksdagen
definitionenmed§ MLkap. 5tagits in i 3bestämmelsen harDen nya

medicinsktjämställssjukvårdmedsjukvård. Där sägs attnuav
fotvård.betingad
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16.3.3 Kiropraktorer och naprapater

Efter förslag Alternativmedicinkommittén i betänkandet SOUav
1987:12 infördes legitimation för de kiropraktorer harsom examen

Doctor och Chiropractic från utländsk skola prop. 1988/89:96,som
SFS 1989:407. Genom legitimationen undantogs dessa kiropraktorers
verksamhet från skatteplikt.

I 1993/942145 föreslogs kiropraktorer utbildade vidprop. att
Skandinaviska Chiropraktorskolan och utbildade vidnaprapater
Naprapathögskolan skulle kunna legitimation. Frågan legitima-om
tion kiropraktorer och hade dessförinnan behandlatsav naprapater
flera gånger riksdagen och Socialutskottet. I propositionenav angavs
vidare naprapati legitimeradatt yrkesutövare skullesom ges av en
komma omfattas undantaget frånatt mervärdesskatteplikt förav
sjukvård och detsamma skulle gälla denatt kiropraktorernya grupp

enligt förslaget skulle kunna få legitimation. I propositionensom
anfördes det årligen utförs cirka miljonatt naprapatbehandlingar påen
200.000 patienter. I det sammanhanget anfördes också förslagetatt
inte kunde beräknas medföra några betydelsefulla kostnadskonsekven-

för samhället och enskilda.ser
Riksdagen förslaget, såvitt avsågantog avslog inaprapaterna, men

enlighet med Socialutskottets betänkande 1993/94:24 förslaget om
legitimation de svenskutbildade kiropraktorerna.av

16.4 Kommitténs ställningstaganden

16.4.1 Bakgrund

Mervärdesskattesystemets ursprungliga uppbyggnad i Sverige med i
princip skattefrihet för hela tjänstesektorn i samband med 1990ersattes
års skattereform vid anpassning till EG:s skattedirektiv med en
generell skatteplikt för omsättning tjänster. Den generella skatte-av
plikten för tjänster genombröts emellertid antal undantag. Iettav
överensstämmelse med EG:s regler mervärdesskatt i gemenskapensom
sjätte mervärdesskattedirektiv föreskrevs då i den svenska lagen om
mervärdesskatt sjukvård, tandvård och social skulleatt omsorg vara
skattefria.

De ursprungliga definitionerna från 1990 års lagstiftning vilkaav
vård- och omsorgstjänster skulle skattefria överensstämmersom vara
i huvudsakliga delar med de gällande reglerna i 3 kap.nu nya
mervärdesskattelagen 1994:200, ML. De för det första denavser
grundläggande definitionen vad skall sjukvård,av som anses vara
nämligen "åtgärder för medicinskt förebygga, utreda eller behandlaatt
sjukdomar, kroppsfel och skador vård vid barnsbörd". Det andrasamt
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huvudsakliga kravet gäller vårdgivaren, skall antingen ettsom vara
allmänt sjukhus e.dyl. eller inrättning enligt stadgan enskildaen om
vårdhem eller också legitimerad yrkesutövare inom sjukvår-m.m. en
den. Ett antal regler har därutöver tillagts eller ändrats i stort sett som

led i harmoniseringen med EG:s mervärdesskattedirektiv se avsnittett
16.2.2 och 16.2.3.

Kommitténs överväganden kommer i första hand fråganatt avse om
de legitimationsyrken kommittén föreslagit och yrkesutövarenya som

särskilt föreslagits få skyddade yrkestitlar skall åtnjutasom nu samma
frihet från mervärdesskatt de vårdgivare inom sjukvårdensom som nu

legitimerade yrkesutövare.är
Med anledning tidigarebl.a. lagstiftningsärenden berör kommit-av

tén också frågor mervärdesskatt på den verksamhet bedrivsom som
kiropraktorer, utbildade vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan,av

och på andra alternativa behandlingsformer. I samband med att
skatteplikten för farmaceuternas verksamhet behandlas berör kommit-
tén Apoteksbolaget AB:s ställning mervårdesskatteskyldigsom
vårdgivare.

Vad gäller de legitimationsyrkena förutsätter den nuvarandenya
mervärdesskatteregleringen sjukvård legitimeradatt som ges av en
vårdgivare undantagen från skatteplikt. klar presumtionär En gäller
därför för sjukvård de yrkesutövare föreslås bliatt som ges av som
legitimerade skall skattefri. Endast alldeles särskilda skälvara om
föreligger bör det kunna inte medge undantag frånövervägas att
skatteplikt för vårdgivare tillhör legitimationsyrke. Denettsom
bedömningen liksom bedömningen beskattningen sjukvård,av av
meddelad yrkesutövare föreslås få skyddad yrkestitel, får görasav som

bakgrund de motiv för skattefriheten uttalats frånmot stats-av som
makternas sida. mästeVidare förslag eventuell utvidgadom en
skattefrihet sjukvårdsbegreppet och begreppet vårdgivare imotses
ML. Avgörande betydelse måste fästas vid vad i EU:säven som
direktiv sjukvårdmed och vilka yrkesutövare därmed kanavses som

Ävenkomma i fråga för skattefrihet. statsfinansiella aspekter måste
in.vägas

16.4.2 förutsättningarAllmänna för undantag från skatteplikt
för sjukvård

I de ursprungliga motiven i SOU 1989:35 för regeln undantag frånom
skatteplikt för sjukvård framhöll Kommittén för indirekta skatter bland

följande förhållanden borde beaktas vid bestämmandetannat som av
skattefrihetens räckvidd jfr avsnitt 16.1.

Gränsdragningen bör så enkel och klar möjligt för attvara som-
undvika tillämpningsproblem.
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praktiska skäl bör uttryckligt förAv undantag vårdgöras som-
tillhandahålls någon med legitimationsärskild yrkeutövaattav
inom sjukvården.

Omfattningen vad skall mervärdesskattefrittav som anses vara-
beror i hög grad på hur respektive medlemsstat definierar be-

sjukvård, läkarvård etc.greppen
Skattefriheten bör i möjligaste mån hållas inom de allmänpoli--

målsättningarna för vilka vårdtiska bör ha stödtyper av som
från samhället.

några svårigheter inte föreliggaGenerellt torde beaktansvärdasett
föreslårde yrkesutövare kommittén bliavgränsaatt grupper av som

legitimerade apotekare, receptarier, arbetsterapeuter och sjukhus--
den verksamhet utförs dessa ochfysiker eller ärsom av grupper-

yrkesutövarehänförlig till sjukvård. Detsamma torde gälla de som
enligt kommittén bör erhålla skyddad yrkestitel, nämligendärutöver

audionomer, biomedicinska anlytiker, dietister och ortopedingenjörer.
bedrivs bedöms ocksåverksamhet dessa yrkesgrupperDen som av

ovanstående motiv församhällsnyttig i den mening isom angessom
reglerna undantag från skatteplikt.om

från skattepliktallmänna förutsättningar för undantagDe som
får således föreligga för de diskuterade yrkes-angetts ovan anses nu

för vilka kommittén föreslår ändrade behörighetsregler. Dengrupper
utförs till allra delen inomvård dessa yrkesutövare störstasom ger

förhållandevis ringa utsträckning deallmänna sektorn. I denden som
för denvårdgivare i enskild verksamhet kan många skäl talaär att

mervärdesskatt gällerstöds frihet frånvård de somger genom samma
motsvarande institutionella vård.för

i avsnitt har Utredningen teknisk EG-Som 16.2.3angetts om
funnit undantagen frånanpassning i betänkandet SOU 1994:88 att

sjukvård efter vissa genomfördaskatteplikt i ML vad gäller numera-
EG:s mervärdes-ändringar i allt väsentligt medöverensstämmer-

skattedirektiv.

överväganden förslag16.4.3 och

får de allmännaanfört under föregående punktkommitténSom
föreliggafrån skattepliktförutsättningarna för undantag anses

de legitima-yrkesutövare inombeträffande sjukvård nyasom ges av
punkt nämnda yrkenaoch de vid föregåendetionsyrkena som

förslag sådantfå yrkestitel. Ettföreslås skyddaddärutöver om
statsfinans-hänsyn till dessdock bedömas också medundantag skall

skattepliktsbedönmingen beaktasfår vidiella effekter. Vidare även
legitimerad yrkes-månförhållanden, i vadspeciella t.ex. ensom

i 3 kap.vård, sådan vårdgivare,viss sägsärutövare, somensom ger
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förutsättning sjukvårdstjänster§ ML. Detta för hans liksom5 är atten
slag ochtjänster led i sjukvård,omsättsannatav varor, som som

enligt 3 kap. 4 § skall undantas från skatteplikt jfr. avsnitt 16.2.2
punkterna b och c.

sjukvårdstjänsterFör övriga yrkesutövare tillhör hälso- ochav som
sjukvårdspersonalen bl.a. specialistsjuksköterskor föreslås fåsom-

yrkestitel föreliggerskyddad har kommittén inte funnit det skälatt-
diskutera skattepliktsförhållandena.att

följandedet behandlar kommittén under punkt Apotekare ochI a.
receptarier, punkt Arbetsterapeuter sjukhusfysiker punktoch samt

Audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingen-c.
jörer. Vidare frågan mervärdesskatt vård svenskutbildadetas om av
kiropraktorer under punkt och alternativautövareupp av av
behandlingsformer under punkt e.

beräkningen statsfinansiella effekterna förslagVid deav av om
från skatteplikt för har vissundantag de yrkesutövare nämntssom nu

utredning inhämtats från Finansdepartementets enhet SE/SkA.
Utredningen har gjorts departementssekreteraren Urban Hanssonav

Därvid har bruttobudgeteffekten förBrusewitz. statenangetts att av en
tillskattebefrielse för vissa yrken kan uppskattats med hänsyn en

förädlingseffekt vad gäller näringsgrenen SNIberäknad 57 procentav
sjukvård, medicinsk85149 omfattar icke legitimerad hälso- ochsom

service laboratorieverksamhet, blodcentraler, och hörselcentra-syn
tandhygienistverksamhet, paramedicinsk vård arbetsterapi,ler,

sjukgymnastik, kurator- och psykologverksamhet ambulanstrans-samt
formel kan tillämpas följande: X 0,57 0,25,Den ärporter. som x x

omsättningen, förädlingseffekten och 0,25 skattesat-där X 0,57
Ävenvissa fall i det följande. förBeräkningsmetoden används isen.

behandlingsformerna och förskatteberäkningen avseende de alternativa
svenskutbildade kiropraktorerna vissa uppgifter lämnats ide har

förenämnda utredning.
vid uppskattningenFlera yrkesorganisationer har framfört att man

utökat antal skattebefriadede samhällsekonomiska effekterna ettav av
sådan utökningvårdyrken och vårdformer bör beakta bl.a. att en

sjukvården ochmedför minskad belastning den allmänna enen av
kostnader för patienterna.positiv inverkan på folkhälsan lägregenom

Apotekare och receptariera.

receptarierapotekare ochAntalsuppgifter farmaceuternam.m. om
Ulf general-avsnitt Enligt uppgift från apotekare Janzon,finns in 5.

årläkemedelsnämnden, fanns 1994sekreterare i Nordiska närmare
inomfarmaceuter. Cirka 5.700 verksamma7.000 yrkesverksamma var

övriga,läkemedelsindustrin ochApoteksbolaget cirka 1.000 inomAB,
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knappt 300, inom offentlig verksamhet i första hand Läkemedelsverket
och Farmaceutiska fakulteten. Ulf J har vidare i promemoriaanzon en
till kommittén diskuterat konsekvenserna för intäkterstatens av
mervärdessskatt vid legitimering farmaceuter. Som bakgrunden av
hänvisas först till de allmänna reglerna förundantag sjukvård frånom
skatteplikt i 3 kap. och4 5 ML till bestämmelsen i 3 kap.samt
23 § enligt vilken läkemedel lämnas enligt eller säljs tillut receptsom
sjukhus undantagen från skatteplikt. I promemorian anförsär bl.a.
följande:

Vid legitimering farmaceuter apotekare och receptarieren av
kommer förändring mervärdesskatteuttaget ske föratten av
farmaceutiska tjänster sjukvård och säljs direkt tillutgörsom som
patienten, led i dessa tjänster.omsätts Isamt ettvaror som som

försäljningen receptfria läkemedel i samband medärpengar av
egenvårdsrådgivning viktigast.

Rådgivning farmaceut avseende behandling enklareav av
sjukdomar och med denna sammanhängande försäljning av
receptfria läkemedel, så kallade egenvårdsläkemedel, direkt till
patient blir enligt min tolkning frånundantagna mervärdesskatt

farmaceuter legitimeras. Detta får ekonomiska konsekvenserom
för intäkter mervärdesskatt. ---statens av

iDet sammanhanget viktigt egenvårdär poängteraatt att ger
besparingar för onödiga besök i primärvår-stora staten attgenom

den kan undvikas, givetvis förutsatt hög kvalitet i rådgiv-en
ningen och där enklare sjukdomar slussas vidare tillänannat
primärvården.

Idag situationen den receptfria läkemedel normalt blirär att
billigare för patienten denne besöker läkare och får sinaom en
receptfria läkemedel jämfört med patienten köperrecept om

läkemedel direkt apoteket. gäller dåDetta ävensamma
inteläkemedel omfattas läkemedelsförmänssystemet. Dettaav ger

patienten fel signaler och kan därmed motverka rationelltett
utnyttjande hälso- och sjukvårdensav resurser.

Med det alternativ jag förespråkar, tjänster utförsattsom som
legitimerade farmaceuter, i likhet med andra legitimeradeav

yrkesutövare i sjukvården, undantas från mervärdesskatt och att
inget undantag för receptfria läkemedel, dessagörs oavsett om
förskrivs eller inte, fås årliga besparingar förrecept staten
mellan 50 och 100 miljoner kr.---

Apoteksbolaget den dominerande arbetsplatsen förAB är
Sveriges farmaceuter. Cirka % apotekarna och %50 90av av
receptarierna arbetar inom bolaget har tillensamrättsom
detaljhandel med läkemedel, exklusive s.k. naturläkmedel och
ytterligare några mindre Andra viktiga arbetsplatservarugrupper.

farmaceuterför läkemedelsindustrin och olika myndigheter.är
Denna PM koncentrerad på apoteksfarmaceuter då det inomär är
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farmaceuterlegitimeringverksamhetsområdederas avsom en
mervärdesskatteintäkter.förkonsekvenserkan statensge

Apoteksbolagetbedrivs i dagläkemedeldetaljhandel medAll av
mervärdesskatt,frånundantagnaläkemedelTvåAB. ärgrupper

sjukhus.tillläkemedel levererasochläkemedel på recept som
försäljnings-apotekensförsäljningen i AUP,totala mättDen

ochmiljoner kr.13.8021995läkemedel påpriser recept varav
för läkemedelkr.2.188 miljoner Dentill sjukhusförsäljningen

receptbelagda ochbådeomfattarförsäljningenangivnapå recept
försäljningen tillförsituation gällerläkemedel. Sammareceptfria

Apoteksbolaget ABGunnarssonApotekare Bosjukhus.
volym, DDDberäknadförsäljningenuppskattar att avsomav

% tillcikra 5% pågår cirka 35läkemedelreceptfria recept,
---till kund% direktcirka 60vård ochsluten recept.utan

receptfritt läkeme-prissättningsregler innebärNuvarande ettatt
billigarenormalt blirpå änförskrivs motsva-del recept omsom

på apotek. ---patientendirekt tillläkemedel säljsrande
direkt tillsäljsläkemedelEgenvårdsläkemedel, dvs. som

fråninte undantagna mervär-alltsåkund/patient ärreceptutan
dominerande aktören.heltApoteksbolaget denHärdesskatt. är

apoteksombudkalladesåläkemedel säljsreceptfriafåtalEtt av
IApoteksbolaget.kommissionärerendastdessa är enmen

framtida roll" Ds"Apoteksbolagetsdepartementspromemoria,
fåläkemedel börreceptfriaantaldockföreslås1995:82, att ett

i framtiden.apotekenutanförsäljas
naturläkeme-kalladesågodkända läkemedel,nyligenantalEtt

Omsättningen---utanför apoteken.säljasi dagfår redandel,
kr 1995,miljonertill 1000uppskattaskanför hela grovtgruppen

1995:82. ---enligt Ds
kundbesök. Enmiljoner1995 cirka 85hadei SverigeApoteken

apoteksbesöket kantillanledningenuppskattningmycket avgrov
enbartkunder hämtardessamiljoner25 utCirkagöras; av

enbartkunder köpermiljonercirka 50läkemedel recept,mot
10resterandeochoch/eller andraläkemedelreceptfria varor

och köperläkemedelbådekunder hämtarmiljoner receptmotut
Vanligastläkemedel. äroch/eller andraläkemedel attreceptfria

hudåkom-olikavärk/feber,lindringegenvårdskunden söker mot
belastningsig vilkenföreställalättförkylning. Detoch är attmor

valdeintekunderdessamedföradet skulleprimärvården om
primärvår-besökaförstvaldeiställetapotekettill attutanatt

den. ---
uppdragpåfarmaceuterutförstjänsterdeMerparten avsomav

ochsjukvårdshuvudmännen ärförutförskunderexternaav
led iutförsdå deskattepliktfrånundantagna ettvanligen som

dosdispense-exempelvanligaNågra ärsjukvården.ochhälso-
enskildförmedicineringveckansuppdelningdvsring, enav

läkemedel. ---radioaktivaochcellgifterberedningpatient, av
patientenskildriktasindirektde tjänsterEndast mot ensom

mervärdesskatt.påförstjänsterPå alla andraundantas.
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Apotekens tjänster riktas direkt enskild patient ärmotsom en
vanligen kostnadsfria, den egenvårdsrådgivning sker påsom som
varje apotek och ingår istället del priset på desom en av varor

säljs. En viss verksamhet finns dock riktassom annan motsom
enskilda patienter, i blygsam omfattning.än Exempel påom
sådana tjänster utbildningsaktiviteter förär rökavvänjning.
Sådana i dag undantagna frånär skatteplikt de bedrivs inomnär
hälso- och sjukvården eller legitimerade sjuksköterskor ellerav
läkare skattepliktiga de bedrivs farmaceuternär inommen av
Apoteksbolaget AB. Under 1995 kan volymen för denna typ av
verksamhet uppskattas till cirka 250 kr. inklusivetusen moms.
---

Tjänster

En legitimation farmaceuter skulle marginella konsekvenserav ge
för intäkter mervärdesskatt. De tjänster bör blistatens av som
aktuella för undantas från skatteplikt sådanaäratt som avser
förebyggande hälso- och sjukvård riktad till enskilda patienter.
Ett exempel sådana tjänster utbildningsaktiviteter förär
rökavvänjning. ---

Under 1995 skulle intäkter minska cirkamed 50statens tusen
kr. de beskrivna tjänsterna undantagits från mervärdes-om ovan
skatt. Konsekvenserna för intäkter mervärdesskatt medstatens av
avseende på tjänster vid legitimering farmaceuter såledesären av
försumbara.

Läkemedel

För receptfria läkemedel får legitimering farmaceuter storaen av
konsekvenser för mervärdesskatteintäkterna. ---

Om inga förändringar i Mervärdesskattelagengörs torde en
legitimation farmaceuter föra med sig samtliga receptfriaattav
läkemedel omfattas undantaget från skatteplikt förutsatt attav
dessa försäljs farmaceut. Försäljningen "traditionella"av av
receptfria läkemedel 1995 cirka 1500 miljoner kr.utan recept var
exkl. och momsintäkterna följaktligen cirka 375 miljonermoms
kr. Till detta kommer försäljningen de så kallade naturläke-av
medlen. Här försäljningen produkter antingen säljsavses av som

naturläkemedel eller får säljas på dispens till dess attsom som
Läkemedelsverket tagit ställning till huruvida de skall godkännas

naturläkemedel eller ej. Den totala försäljningen under 1995som
uppgick till cirka 1000 miljoner kr exkl. och därmedmoms
mervärdesskatteintäkterna till cirka 250 miljoner kr. Den totala
försäljningen receptfria, "traditionella" och läkemedelnatur-,av

således cirka 2500 miljoner kr under 1995 och den teoretiskavar
minskningen mervärdesskatteintäkter 625 miljoner kr.statensav

förutsätterDetta dock samtliga egenvårdsläkemedel ochatt
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farma-naturläkemedel utlämnasoch existerandepotentiella av
sker i dag.något inte ---ceut, som

också naturläkemedelundantamotiveratknappastDet år att
tidigare.inte varit det Ettdå dessa produkterfrån mervärdesskatt

receptfria"traditionella"undanta samtligaalternativ dåär att
skulle minskamervärdesskatt.från Dettaläkemedel statens

kr.miljoner ---mervärdesskatteintäkter med cirka 375
receptfria läkemedelsamtligaalternativEtt är göraattannat

dåförespråkar detalternativ jagdetskattepliktiga. Detta är som
konsekvenserna ochenkelt överblickagenomföra,enkeltär attatt

intäkter för statskassan.innebär ökadedessutom
receptfriaförsäljningenApoteksbolaget---Enligt AB är av

under1000 miljoner krtill sjukhus cirkapå ochläkemedel recept
1995 skullevarit gällande underdetta alternativ1995. Om statens

250 miljonermiljoner kr. dessacirka 250 Avintäkter ökat med
för sjukhusen---merkostnadkr ha varit30 miljonerkr skulle en

220dessauppskattning vid handenförsiktigEn att avger
andel bli 150-200Riksförsäkringsverketsmiljoner kr skulle

miljoner kr.merkostnad 20-30patienternaskr ochmiljoner
miljoner kröka med 50-100intäkterTotalt skulle statens om

genomförs.---alternativdetta
situation. Egen-bibehålla dagensalternativEtt är attannat

skattepliktiga i Det4dåvårdsläkemedel bör anges som
läkemedel påreceptfriaprisobalans mellannuvarandeinnebär att

risk förmed denbibehållsegenvärdsläkemedelochrecept
offentliga kostnader,ökadeprioriteringar, och därmedfelaktiga

konkurrensneutralt.intedessutomkan innebära. Detdetta ärsom
konsekvenser.skattemässigainte någraalternativ skulleDetta ge

avsnittinledningen dettaskisserats ialternativövrigaDe avsom
konsekvensanalyser kaninnan någrautredas vidarebehöver

---göras.

Ulfinvändningargjort vissaBrusewitz harUrban Hansson mot
beaktandei vadskattekonsekvensernaberäkningarJ avavseranzons av

hänförligingående mervärdesskattförför Apoteksbolaget ABavdrag
frånreceptfria undantasalla mervär-receptfria Omtill varorvaror.

milj.cirka 190tillbruttobudgeteffekten fördesskatt beräknas staten
till milj. kr.egenvård undantas 60läkemedel förendastkr och om

väsentligti alltfarmaceuterredovisats framgårdetAv attsom
tjänster ochsjukvård ochApoteksbolaget AB. Förarbetar för att varor

skattepliktfrånundantagnasjukvård skallled iomsätts varasomsom
allmäntantingenvårdgivarenkap. 5 § ML ärenligt 3krävs ettatt

offentligallmännadetinrättning drivssjukhus eller avsomannan
yrkes-ellerinstitutionvårdhem privatenskiltinstitution, ett av

inom sjukvården.legitimationmedutövare
dennäringsverksamhetenbedriver ärdenVårdgivare är somsom -

vårdgivarenmedsåtill detförarbetena MLrörelseidkare. I attangavs
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förstås liksom enligt förarbetena till 1968 lag mervärdeskatt denom
näringsidkare, det företag, den institution eller den organisation, i vars
regi vården Uppdragstagare vårdgivare SOUges. en avses
1992:6, del 135. farmaceuterDe arbetar hos Apoteksbolagets. som
AB anställda hos bolaget ochär således inte rörelseidkare.är
Kommittén de därför inte vårdgivare i apoteksverksam-ärattanser
heten i ML:s mening. Apoteksbolaget AB vidare inte sådanär en
offentlig eller privat institution i kap.3 5 § och givetvisärsom avses
inte heller jämställa med någon har särskild legitimation. Detatt som
saknar därför enligt kommitténs uppfattning betydelse för frågan om

förundantag skatteplikt för de tjänster och Apoteksbolagetvaror som
sinAB i apoteksverksamhet bolagetsomsätter direkta tillhandahål-om

lande tjänster och till kunderna utförs legitimerad personalav varor av
eller Apoteksbolaget utför inte heller apoteksverksamhet för någon
sådan vårdgivares räkning i 3 kap. Någon förändring5som anges

de gällande förhållandena avseende beskattningen bolagetsav av
omsättning sker således enligt kommitténs mening inte vid en
legitimering farmaceuterna. En eventuell omstruktureringav av
apoteksverksamheten kan däremot aktualisera frågan mervärdesbe-om
skattningen denna verksamhet, farmaceuterna legitimerade.ärav om

De farmaceuter inte arbetar hos Apoteksbolaget AB enligtärsom
de redovisade antalsuppgifterna anställda antingen hos läkemedelsindu-
strin eller Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Ingen av
dessa sådan vårdgivareär enligt 3 kap. §5 ML kanen som ge
skattefri sjukvård. För den händelse något mindre farmaceuterantal
därutöver skulle arbeta med sjukvård rörelseidkare måste detsom egna

sakna statsfinansiellt intresse och betydelse för frågananses om
sjukvård lämnad legitimerade farmaceuter skall undantagnaav vara
från skatteplikt.

Kommittén har således gjort bedömningen legitimeringatt en av
farmaceuterna inte påverkar skatteplikten för de tjänster rådgivning
m.m. och den varuförsäljning förekommer apoteken. Anled-som
ningen härtill anförts kommitténs uppfattningär Apoteks-attsom
bolaget vårdgivareAB för denna verksamhet och bolaget inteär äratt

sådan vårdgivare sjukvårdstjänster undantagna frånären vars
skatteplikt enligt 3 kap. 5 ML.

Om kommitténs bedömning skattepliktsfrågan för farmaceuternaav
och Apoteksbolaget inte godtas,AB kommittén 3 kap. §5attanser

bör kompletterasML med bestämmelse innebörd undantagetatten av
från skatteplikt för sjukvårdstjänster inte förgäller sådana tjänster som
legitimerade apotekare och receptarier tillhandahåller i apoteksverk-
samhet Apoteksbolaget driver. KommitténAB således attsom anser
någon förändring i skatteplikten för bolagets tillhandahållande av
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tjänster och inte skall ske följd kommitténs förslagvaror som en av
legitimation farmaceuter.om av

b. Arbetsterapeuter och sjukhusfysiker

Enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter antalet yrkesverksammaär
arbetsterapeuter 6.100 se avsnitt 5. Av dessa cirka 90 procentvar
anställda hos offentlig institutionell vårdgivare. återstodenAv arbetar

del hos och cirka 5 eller cirkastaten 300 hosen privataprocent
vårdgivare eller fria yrkesutövare. Vid uppskattningsom en grov av
det antal arbetsterapeuter vid legitimering till skillnad frånsom en
nuläget skulle befrias från mervärdesskatt till cirka 80, patientavgiften
till cirka 200 och antalet patientbesök vecka till cirka 40 skulleper
med tillämpning den tidigare i avsnittet angivna formeln skatte-av
bortfallet bli omkring 3,5 milj. kr.

Sjukhusfysikernas verksamhet har beskrivits i avsnitt 10.2.3. Där
framgår det det finns omkring 150 tjänsteratt sjukhusfysiker vidsom
sjukhus och alla sjukhusfysikernästan verksammaatt är inom den
offentliga hålso- och sjukvården. Ett 30-tal sjukhusfysiker arbetar som
konsulter i privat näringsverksamhet och liknande enligt uppgiftsom
från Svenska sjukhusfysikerförbundet ofta redan skattefri. Någonär
förändring marginellän beskaffenhet skattepliktenannat tillav av
mervärdesskatt sjukhusfysikerna legitimeras inte inträffa.om synes

Audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingen-c.
jörer

En särskild fråga de iär rubriken angivna yrkesgruppernaom som
förslagen till ändrad behörighetsreglering får skyddad yrkestitelgenom

inte legitimation också skall, liksom den legitimerade personalen,men
fria från mervärdesskatt. Som tidigare kommitténnämntsvara anser

de allmänna förutsättningarna föratt undantag från skatteplikt
föreligger för de audionomer,även biomedicinska analytiker, dietister
och ortopedingenjörer föreslås få skyddad yrkestitel. Derassom
verksamhet får medföra den förutsatta samhällsnyttan ochanses är -
liksom yrkesgrupperna sådana lätta avgränsaattsom mot annan-
verksamhet och andra yrkesgrupper. I princip tillsyns- ochsamma
påföljdsregler bortsett från delegitimering föreslås gälla för de båda- -
kategorierna.

Audionomerna arbetar till helt övervägande del inom den allmänna
sjukvården. Antalet audionomer upppgår enligt Svenska Audionom-
föreningen till 700. Av dessa arbetade 1991 omkring 550ca som
landstingsanställda hörselvårdsassistenter. Omkring 100 verkar som
hörselpedagoger och hörselvårdskonsulter jfr. avsnitt Endast5. ett
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i regi inom hörselvården. Dessa uppskattasmindre antal arbetar egen
bakgrunden och med tillämpningtill omkring 30. Mot denhär av

i fråga arbetsterapeuternauppskattningsmetod använtssom omsamma
från skatteplikt för sjukvård,skattebortfallet vid undantagtorde

skyddad yrekstitel kunna beräknastillhandahållen audionomer medav
milj.uppskattat, drygt kr.till, lgrovt

finns det omkring 12.000 biomedicinskaframgår avsnitt 5Som av
direkta hälso- och sjukvår-9.000 arbetar inom denanalytiker, varav

§ kontroller och analyserden. Enligt 3 kap. 4 ML är av prov som
fria från mervärdes-sjukvården och tandvårdentagits led iettsom

laboratorie-tidigare förLandstingen harskatt. svarat merparten av
driftformer, både i privat regidenna bedrivs i olikamedicinen men nu
biomedicinska analytikerbolag. Allt flerakommunalaoch ärsom

bedriver självprivat laboratorieverksamhet ellerdärför anställda inom
biomedicinska analytikernas produkter ochverksamhet.sådan De

omfattasi allt väsentligtsjukvården torde redantjänster inom nu av
från skatteplikt för kontroller ochfinns i MLundantagdet som

tandvården.i sjukvården ellertagits ledanalyser ettprov som somav
med biomedicinska analyti-från skatteplikt för sjukvårdundantagEtt

kommitténs mening få endastkan därför enligtvårdgivareker som
skatteintäker.obetydlig verkan statens

Agrifack cirka 550. Av dessaenligt uppgift frånDietisterna är
primärvården,inom 10på sjukhus, 100250 verksammavarauppges

utbildningsinstitutionerna. Av detiotal inomochinom kommuner ett
bedriveri privata sektorndietister arbetar den100-150åtminstone som

frånundantagensjukvårdsverksamhetdelredan ärsomnu en
Socialstyrelsen blivit alltuppgifter frånhar enligtskatteplikt. Det

offentliga vården köperdendietister bildar bolag ochvanligare attatt
Från Agrifack hardå från skatteplikt.undantasderas tjänster, som

dem hälftenochdietister privat verksamma50 är attuppgetts att av
dietistkonsultationAvgiften förha patientmottagning.f kan antas en.n.

250 kr, 50 krungefärverksamhet äri varavuppges varaegen
tillantalet patientbesöktotalaAgrifack beräknar detmervärdesskatt.

veckor. Om-vecka 40patientbesökdietister 1515 000 25 per xx
krAgrifack till 3 750 000därvid enligtuppgårsättningen varav

mervärdesskatt.750 000 kr är
omkringden harFöreningOrtopedingenjörersSvenska attuppger

i Sverige 40kliniskt verksamma är180 medlemmar är varavsom
Ortopeding-avsnitt och 10.3.4.offentlig verksamhet se 5anställda i

avdelningar ivid ortopedtekniskaverksammafrämstenjörerna är
företagi enskildalänssjukhusen ochanslutning till de större vars

-produktersjukvårdstjänster ochlandstingen.köps Derastjänster av
ortopedingenjörerskatteplikt. delfrån Enfall undantagnai dessaär

allmänheten.produkter tillemellertid sina tjänster ochtillhandahåller
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den månI detta sker i regi ortopedingenjörens verksamhet iäregen
skattepliktig.dag Ett undantag från skatteplikt för dessa ortopedingen-

jörers vårdtjänster- och produkter torde i dagsläget endast ettavse
mindre antal yrkesutövare, uppskattningsvis omkring 30, ochav
endast medföra skattebortfall uppskattat, inte överstigerett grovtsom,

milj. kr.1

Kiropraktorer

framgått tidigareSom avsnitt, avsnitt 11 och 16.3.3, föreslogs iav
1993/942145 kiropraktorer utbildade vid Skandinaviskaattprop.

Kiropraktorhögskolan skulle få legitimation vilket vissa utlandsut-
bildade kiropraktorer har. Förslaget avslogs riksdagen. Enligtav
uppgifter från skolan finns det omkring 160 verksamma kiroprak-nu

examinierats vid skolan. Med tidigare redovisat beräknings-torer som
skulle vid årlig omsättning 80-100 milj. krsätt skattebortfalleten av

för de svenskutbildade kiropraktorerna kunna beräknas till omkring 12
milj. kr.

ansettSom anförts i avsnitt har kommittén frågan11.5 att om
legitimation svenskutbildade kiropraktorer bör anstå till dessav en av
regeringen föranstaltad utredning utbildningens kvalitetom m.m.
slutförts. Kommittén har därför inte föreslagit några behörighets-nya
regler för dessa kiropraktorer. Kommittén fråganattanser om
skatteplikten för de svenskutbildade kiropraktorerna lämpligen bör

i samband med fattasbeslut behörighetsregleringen föravgöras att om
dessa kiropraktorer.

Alternativa behandlingsformere.

framgåttSom avsnitt 16.3.1 har förslag tidigare lagts framav om en
utvidgning skattefriheten till generellt omfatta alternativaattav mer
terapier. Förslaget inte och bland de skäl härförantogs som angavs

de föreslagna gränsdragningarna i fråga vad skulleattvar somom
med de skattefria terapierna alltför oprecisa. Det skattebort-avses var

fall skulle uppkomma bedömdes i utredningsbetänkandet uppgåsom
till cirka 150 miljoner kr och i propositionen omkringtill 100 miljoner
kr. Skattebortfallet ansågs i propositionen alltför Man ansågstort.vara

borde avvakta resultatet vår kommittés förslag iäven att man av
behörighetsfrågorna angående alternativmedicinarna. En beräkningny

departementssekreteraren Urban Brusewitz vid Finans-Hanssonav
departementet visar budgeteffekten befrielse från mervärdes-att av en
skatt 1994 kunde beräknas uppgå till högst 94 milj. kr.

.
Kommittén har behandlat behandlingsformernade alternativa bl.a.
behörighetssynpunkt i avsnitt 9.5.5. Kommittén har därvid inteur
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förordat någon förändring behörighetsregleringen för utövareav av
behandlingsformer eller i fram förslagdessa övrigt lagt börsom

någon förändring beskattningsreglerna förföranleda dem. En ut-av
vidgning generell förtill skattefrihet alternativa behandlings-en mer

medföra betydande skattebortfall. Kommitténformer torde förordarett
sådan skattebefrielse. heller förordar kommittén någoninte Inte atten

alternativa fråneller några de terapierna undantas skattepliktenav nu
till mervärdesskatt.

Förslag

de allmänna förutsättningarna föreliggerKommittén föratt attanser
från skatteplikt för sjukvård tillhandahållsmedge undantag som av

föreslagna apotekare, receptari-de legitimationsyrkenautövare nyaav
sjukhusfysiker. för förarbetsterapeut och Detsamma gäller de yrkene,

särskilt föreslagit yrkestitelnvilka kommittén skall skyddasatt -
biomedicinska dietister och ortopedingenjörer.audionomer, analytiker,

från skatteplikt för mervärdesskatt för de angivnaUndantaget
medverkar till minska konkurrenssnedvridningyrkesgrupperna att en

sjukvård slag i olika verksamhetsformer.mellan utövasav samma som
sådant tordesammanlagda skattebortfallet vid undantagDet ett

uppskattningsvis milj. vilketkunna beräknas till omkring 6-7 kr,
godtas.kunnasynes .

bakgrund det anförda finns det enligt kommitténs meningMot av
något hindrar sjukvårdstjänster, tillhandahållsinte attsom som av

de föreslagna legitimationsyrkena, undantas frånutövare av nya
skatteplikt. Vidare föreslås motsvarande undantag införs föratt
sjukvård audionomer, biomedicinska analytiker, dietistersom ges av

ortopedingenjörer med skyddad yrkestitel.och
farmaceuternabakgrund förhållandena för de legitimeradeMot av

Apoteksbolaget kommittén andrahands-arbetar hos AB har ettsom
enligt följande.yrkande

Apoteksbolaget bedriver apoteksverksamheten i riket och påförsAB
mervärdesskatt för de sjukvårdstjänster, rådgivning,t.ex. som
tillhandahålls på apoteken farmaceuter. tjänster såledesDessa ärav

från frånf.n. inte undantagna skatteplikt. föreslagna undantagetDet
för sjukvård, legitimerade farmaceu-skatteplikt tillhandahållssom av

skattepliktsför-påverkar enligt kommitténs mening inte dettater,
vårdgivare i apoteksverksam-hållande, då Apoteksbolaget, ärsom

särskilt kvalificeradeenligt 3 kap. 5 § ML inte tillhör denheten,
frånvårdgivare sjukvårdstjänster undantagnaärgrupp av vars

Vid sådant förhållande kommittén tidigareskatteplikt. detär som
för sjukvårdstjänstenanfört betydelse mervärdesbeskattningenutan att

utförs legitimerade farmaceuter, anställda hos Apoteksbolaget AB.av
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kompletteras medbedömning inte godtas, bör 3 kap. 5 §Om denna
sjukvård, tillhandahållen legitimeradebestämmelse att aven om

skatteplikt.inte undantas frånhos Apoteksbolaget AB,farmaceuter
utökning antaletinom sjukvården och denFörändringarna även av

föreslås kunna skattefri sjukvård aktualiseraryrkesgrupper ettgesom
följa innehållet i de tjänsterfrån skattesynpunktbehov att somav upp

tillhandahåller.hälso- och sjukvårdenoch andra inomdessa grupper
skattepliktigamellan sjukvårdstjänster ochDärvid bör särskilt gränsen

det siguppmärksammas för bedömningentjänster rör om enav om
förhållanden har avgörandeskattefri sjukvårdsprestation. Dessa

huvudsaklighetsprincipentillämpningen den s.k.betydelse för bl.a. av
framdeles vad gällervilken kan behövaavsnitt 16.2.2se övervägas

sjukvården.
fråganföreslåssvenskutbildade kiropraktorernaI fråga de attom

samband med regering-från mervärdesskatt iundantag atttas uppom
fråganutredning behandlarefter särskilt företagen pågående omnuen

behörighetsreglering.utbildning ochdessa kiropraktorers
kommittén inteövrigt föreslåralternativa behandlingsformer iFör

mervärdesbeskattningen.någon ändring av
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konsekvenserEkonomiska17 av

förslagkommitténs

Inledning17. 1

deaspekterekonomiskafallendast idirektiv läggskommitténsI ett
skattetekniskavissagällerutreda. Detskallkommitténfrågor

frågasåledes iKommittén börlegitimering.konsekvenser omenav
konsekven-skattetekniskaeventuelladebelysamervärdesskatten även

härutövergällerarbetekommitténsförslag. Förlänmadeserna av
bl.a.utredareochkommittéersamtliga ut-kommittédirektiven till om

kommitténinnebärdirektivinriktning. Dettaredningsförslagens att om
inkomstminsk-ellerutgiftsökningarinnebärförslagvi lämnar som

skallFörslagenfinansieras.skallhur dessaockså skallningar ange
minskadeelleroförändradegenomföras medsåledes kunna resurser.

förslagkommitténsGenomgång17.2 av

Utbildningsfrâgor

högskoleför-ireglerasyrkesutbildningarvissaföreslårKommittén att
någrainnebärinteregleringsådanbedömerordningen att enmen

högskolan.förkostnaderökade

yrkestitelnförskyddsärskiltyrken ochlegitimationsgrundandeNya ett

yrkegrupperytterligarekommittén ärfrågacentral utrettEn omsom
föreslårKommitténlegitimationsregler.nuvarandedeomfattasskall av

sjukhus-ochreceptarierarbetsterapeuter,apotekare,10i avsnitt att
legitimation.erhållerfysiker

skyd-erhålleryrkesgrupperockså någraföreslårKommittén enatt
gällerlegitimation. Deterhållaskullför denyrkestiteldad attutan

ortopedingenjörer.ochdietisteranalytiker,biomedicinskaaudionomer,
detta sättyrkesutövarekommittén deföreslårVidare att som
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erhåller skyddad yrkestitel skall räknas hälso- och sjukvårdsperso-som
nal. Härutöver föreslår kommittén också andra yrkesutövareatt som
bedriver vård, behandling eller undersökning patienter skall räknasav

hälso- och sjukvårdspersonal de har samhället fastställdsom om en av
vårdutbildning.

Socialstyrelsen får yrkesgrupper föreslås erhållaattgenom nya
legitimation fler yrkesgrupper handlägga. Socialstyrelsens hand-att
läggning nuvarande legitimationsärenden förhållandevisärav storav
omfattning. Den dock effektivt utformad. De yrkesgruppersynes vara

tillkommer torde inte medföra så merarbete detsom ett stort att
innebär någon betydande kostnadshöjning. Ansökningar legitima-om
tion dessutomår avgiftsbelagda.

De yrkesgrupper kommittén föreslår skall bli legitimerade,som men
de föreslåsäven erhålla skyddad yrkestitel och de harsom som av

samhället fastställd vårdutbildning, redan i dag iär mycket stor
utsträckning hälso- och sjukvårdspersonal. Det medför de redanatt nu
omfattas Socialstyrelsens individtillsyn. Den omständigheten deav att

förslagen i all sin verksamhet blir hälso- och sjukvårdspersonalgenom
torde inte medföra någon betydande merkostnad för myndigheten. Av

skäl torde inte några merkostnader uppkomma för HSAN.samma

Frågor mervärdesskattom

En konsekvens gällande Skatteregler de yrkesgrupperär attav
kommittén föreslår bli legitimerade legitimationen befrias frångenom
skyldighet erlägga mervärdesskatt. Detta har dock inteatt fått påverka
kommitténs ställningstaganden i denna fråga. Skälen för kommitténatt
föreslår legitimering ytterligare yrkesgrupper i första handärav att
patientsäkerheten kräver det. En legitimering fler yrkesgrupperav
medför emellertid också skattebortfall för I avsnittett 16 harstaten.
kommittén redovisatnärmare de ekonomiska konsekvenserna i detta
avseende legitimering.av en

Kommittén har tolkat direktiven så det inte ankommer på kom-att
mittén föreslå utgiftsminskningaratt det skattebortfallmotsvararsom

legitimering yrkesgrupper kan innebära. Däremot harsom en av nya
vi, i enlighet med vad i direktiven, försökt belysa desom anges
skattetekniska konsekvenserna förslaget.av

Kommittén föreslår de yrkesgrupperäven erhållaatt utan attsom,
legitimation, får skyddad yrkestitel också skall befrias från skyldig-en
het erlägga mevärdesskatt.att

Skälet för dessa bör erhålla skyddad yrkestitelatt delsärgrupper en
patientsäkerheten, dels samhället yrkestiteln kanatt garanteragenom

yrkesutövaren har viss kompetensatt och dels yrkesgruppernaatt
därigenom kommer under samhällets tillsyn de privatäven när är
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yrketregleringviktigt skäl har varitverksamma. Ett attannat aven
EU.rörlighet inommöjligheter till friyrkesutövarensgynnar
användaskall ha möjlighetkommittén föreslåryrkesgrupperDe en

mening isamhällsnyttiga i denyrkestitelskyddad är angessom
undan-skatteplikt. Ettundantag frånbestämmelsernamotiven till om

för dessa yrkesgrupperredovisa mervärdesskattskyldighetfrån atttag
konkurrenssnedvridning mellanminskaockså tillmedverkar att en

verksarnhetsfonner.i olikaslagsjukvård utövassomsammaav
skattebortfallet för dessaberäknakommittén försökt16 haravsnittI

samtligaskattebortfallet förSammanslaget tordeyrkesgrupper.
föreslåsdelegitimationsyrkenasåväl deyrkesgrupper, som somnya

till omkring 6-7yrkestitel, uppgåskyddadmöjlighet använda enges
föreslås erhållade yrkesgrupperheller avseendemilj. kr. Inte som

föreslårimligtkommittén detyrkestitelskyddad ut-attvaraanser
giftsminskningar.

och sjukvårdandehälso-vidta vissaBegränsningari rätten att
åtgärder

begränsari lagstiftningendel ändringarföreslårKommittén somen
Ändringarnaåtgärder.sjukvårdandehälso- ochvidta vissarätten att
området ochstraffbaradetviss utvidgningmedför sammantaget aven

Socialstyrelsen.arbetsuppgifter förytterligareföranleda vissakande
anledning häravmedkostnadsökningen ärdockKommittén attanser

nuvarandeSocial-styrelsensinomoch bör kunnamarginell rymmas
anslag.

Sammanfattning

framförslag läggsmening dekommitténsdetSammantaget är att som
kostnads-nuvarandeinomkanbetänkande i huvudsakdettai rymmas

myndigheter.berördaförramar
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kommittédirektivGenerella18

Inledning18. l

kommittédirek-kommittén generellaför devåra direktiv gällerEnligt
särskildakommittéer ochtill samtligaregeringen utfärdattiv som

dir 1984:5 och delsinriktningutredningsförslagensdelsutredare om
dir 1988:43.utredningsverksamheteniEG-aspekterbeaktande av

kommittédirektiv.generellaytterligareemellertidfinnsHämtöver
dirkonsekvenserregionalpolitiskaredovisadirektivengällerDet att

1994:23,åtaganden diroffentligadirektiven1992:50, prövaatt
dirkonsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisadirektiven att

brottslighetenförredovisa konsekvenserdirektivenoch1994: 124 att
dir 1996:49.brottsförebyggande arbetetoch det

till deställningstagandenkommittén våraredovisaravsnittI detta
direktiven.angivna

olika direktiven18.2 De

åtagandenOfientligaochdir 1984:5Utredningsförslagens inriktning
1994:23dir

förslagen innebärkommittén bl.a.skallEnligt dir 1984:5 om
dessa skallvisa hurinkomstminskningarellerutgiftsökningar

be-möjligheter tillockså analyseraKommittén skallfinansieras.
effektiviseringar.ochsparingar

förutsättningslöstdir 1994:23 prövavidare enligtKommittén skall
utreda börkommitténoffentliga åtagandedet är satt att varasomom

skallstyrmedelvilkai så fallangelägenhet ochoffentlig somen
genuintgälleråtagande. Vaduppnå målen för dettaförtillämpas att

åtagandetoffentligadet görasprövningenkollektiva nyttigheter kan av
eller slopas helt.översiktligt

utfornmingenfrämstutreda gällerkommitténfrågaDen satts att av
sjukvården ochhälso- ochlegitimationsregler inombehörighets- och

närliggande områden.
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Som kommittén bl.a. redovisat i avsnitt 7 kan samhälleliga be-
gränsningar i bl.a. närings- och yrkesfriheten särskildat.ex. genom
behörighets- och legitimationsregler godtagbara de gjordaärvara om

Patienternasför tillgodose angelägna allmänna intressen.att krav på
säkerhet i hälso- och sjukvården har sådant angelägetansetts ettvara
allmänt intresse motiverar offentliga regleringar. Kommittén harsom
också i avsnitt 8 konstaterat det i framtiden finnsäven behovatt av
offentliga regleringar på detta område.

Kommitténs förslag innebär i vissa fall minskningar i statens
intäkter mervärdesskatt. Detta diskuterar vi särskilt i avsnitt 16.av

I avsnitt finns17 därutöver sammanfattande redovisning deen av
ekonomiska konsekvenserna kommitténs förslag.av

EG-aspekteri utredningsverksamheten dir 1988:43

Våra direktiv uttryckligen kommittén skall undersöka vilkenattanger
ordning i förekommande fall råder inom EU inom detgemensam som

för kommittén aktuella ämnesområdet och till de möjligheterta vara
till harmonisering med EG:s regler finns. Kommittén skall ocksåsom
redovisa de statsfinansiella och samhällsekonomiska kostnaderna som
uppkommer de förslag läggs fram innebär anpassning tillav som som
EG:s regler, direktiv eller förslag till direktiv.

Kommittén har i avsnitt 4.2 och 4.3 redovisat EU:s bestämmelser
på området inklusive olika EG-direktiv. Frågan den svenska regle-om
ringens förhållande till vissa EG-direktiv har främst betydelse detnär
gäller utbildningsfrågor. Kommittén har diskuterat detta i avsnittäven

Regionalpolitiska konsekvenser dir 1992:50

Detta direktiv innebär kommittén skall belysa regionalpolitiskaatt
konsekvenser våra förslag. Vi skall särskilt beakta hur förslagenav
påverkar sysselsättningen och den offentliga servicen i olika delar av
landet hur planerade förändringar avgifter, skatter ochsamt taxor,av
bidrag påverkar de ekonomiska förutsättningarna för kommuner, nä-
ringsliv privatpersoneroch i olika delar lander. Vid förslag tillav

omorganisationer eller bildandestörre myndigheter skall redo-av nya
visas överväganden decentralisering och lokalisering utanför Stock-om
holm.

Kommitténs förslag tidigare i första hand fråganrör nämntssom om
yrkesgrupperytterligare inom hälso- och sjukvården och närliggande

områden skall omfattas nuvarande eller kompletterande behörighets-av
regleringar. I det fallet torde kommitténs förslag regionalpolitisktvara
neutrala. Tillsynen de yrkesgrupper kommittén föreslåröver skallsom
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Socialstyrelsensreglering sker främstsådanomfattas genomav
dennautredakommitténs uppdragingår inte iförsorg. Det att

kanKommitténförlagd.sin verksamhetden harmyndighet eller var
tillverksamhetSocialstyrelsenssammanhangi dettadock attnotera

regionala enheterstyrelsen harsåtillvidadecentraliseraddelviss är att
i landet.flera ställenpå

vissabetydelse förbehörighetsreglering fårförslagKommitténs om
erläggaskyldighetbefrias fråndesåyrkesgrupper sätt attatt

torde intehäravregionalpolitiska effekterNågramervärdesskatt.
uppkomma.

det finnskommitténutbildningsfrågor konstaterargällerVad att
hälso-utbildningar inomvissaregleringytterligarevissbehov avav

ininte lagtKommittén har dockavsnittfrämstsjukvården,och se
behovetbedömningeniaspekterregionalpolitiskanågra avav

kommittén konstateraSamtidigt kanutbildningar. attreglering av
fåtal platser. Attbedrivs endastutbildningardessanågra ettav

utökaskan kommaregleradeyrkesutbildningar är attantalet som
detflermedföraförslag kankommitténs att orter somsergenom

förbetydelsefåvilket kanutbildningarinföra dessaangeläget att
utvecklingsmöjligheter.skolornas

1994:124dirkonsekvenserJämställdhetspolitiska

framkommittén läggerförslagskall dedirektivdessaEnligt som
förslagen kanhurredovisninginnehållaanalys ochföregås avenenav

respektivekvinnors mänsindirekt,direkt ellerpåverka,förväntas
mellan könen.jämställdhetförförutsättningarnadärmedvillkor och

ochsjukvårdsområdetochhälso-förslaggäller bl.a. rörDet som
utbildningen.

lagstiftning, främströrandekommittén lämnarförslagDe en
jämställdhetspolitiskttordebehörighetsreglering,utvidgad vara

föreslår skallkommittényrkesgruppergäller deVadneutrala. somnya
deyrkestitel, harskyddadlegitimation ellerregleringar,omfattas av

tordereceptarierochArbetsterapeuterkönsfördelning.olikamycket
isjukhusfysikermedankvinnorutsträckningisåledes t.ex.stor vara

yrkes-inomdominerarVilket könutsträckning är män. enstörre som
behovetbedömningkommitténspåverkatintedockhar avavgrupp

behörighet.ellerutbildningreglering av
kommitténde yrkenhuvuddelensamtidigtkanGenerellt sägas att av

dominerasyrkestitelskyddaderhållaellerlegitimeradeföreslår bli av
analyti-biomedicinskaochdietisteraudionomer,gällerkvinnor. Det

utsträckning män.torde iOrtopedingenjörer störreker. vara
devaritreglering hartillförslagen attförskälenfrämstaDe

ochpatientsäkerhetenförbetydelsesärskildhaangivna yrkena anses
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utbildningen sådan längd och ha så hög kvalitetanses vara av atten
yrkena bör omfattas den samhällsgaranti legitimation ellerav som en
skyddad yrkestitel innebär. Det har i det sammanhanget framhållits av

för flera yrkesgrupperrepresentanter reglering yrketatt en av genom
legitimation eller också skullesätt höja yrkesgruppensannat status.
Kommittén denna konsekvens fullt möjlig. Detta förhållandeser som
har dock inte heller påverkat kommitténs ställningstagande till vilka
yrkesgrupper bör omfattas regleringarna.som av

Det brottsförebyggande arbetet dir 1996:49

Dessa direktiv alla förslag läggs fram kommittéerattanger som av
eller utredare skall föregås analys och innehålla redovisningav en en

effekterna för brottsligheten och för det brottsförebyggande arbetet.av
Det gäller bl.a. förslag hälso- och sjukvårdenrör och utbild-som
ningen. Om kommittén bedömer sådan analys och redovisningatt en
inte kan på meningsfulltgöras till följdsätt utredningsupp-ett av
dragets eller karaktär,ämnets skall detta och särskilt motiveras.anges

Regleringar inom hälso- och sjukvården har huvudsakligen i syfte
upprätthålla hög patientsäkerhet. Bristfälligaatt eller felaktigaen

behandlingar kan skada patienterna. Sådana skador kan leda tillm.m.
den tillfogar dem blir straffrättsligt ansvarig.att Han eller honsom

emellertid i förstautsätts hand för det särskilda ansvarssystem som
finns inom hälso- och sjukvården med disciplinpåföljd eller i före-
kommande fall indragning legitimationen.av

De regleringar kommittén har haft i uppgift utreda detrörsom att
regelsystemet och frågor för patienternas säkerhet.senare ansvaretom

Detta regelsystem i huvudsakär fristående från det straffrättsliga
regelsystemet. Det torde dock ha inte obetydlig brottsförebyggandeen
effekt bl.a. den riskerar bli sinmed legitimationatt attgenom som av
i vissa fall inte längre kan sitt yrke.utöva

Kommitténs förslag till kompletterande behörighetsregleringar
medför vissa yrkesgrupper inom hälso- sjukvårdenochatt i dagsom
inte hälso- och sjukvårdspersonalär och därför står utanför hälso- och
sjukvårdens tillsynsregler förslagen kommer omfattasattgenom av
dessa regler. Likaså innebär kommitténs förslag vissaatt nya
yrkesgrupper skall omfattas legitimationsreglerna. Det innebär attav
dessa ställs under tillsynssystemsträngare deett attgenom som nyss

kan bli med sinnämnts legitimation och därigenom i de flesta fallav
i princip hindras sitt yrke.utövaatt

Att ytterligare yrkesgrupper kommer omfattas hälso- ochatt av
sjukvårdens särskilda stärker patientsäkerheten. Detansvarssystemet
kan också minska risken för felbehandlingar i vården och därigenom
i sin konsekvens minska risken för vissa brottligayttersta gärningar.
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brottsförebyggandeförslag vissahakommitténsmeningen kandenI
effekter.

behandlingförbl.a. närföreslår härutöver gränsenKommittén att
sjukvårdspersonalochhälso-inteför dentillåten ärbarn är somav

bestämmelsedennabryterår. Dentill femtonåtta motfrånhöjs som
13.4.6.avsnittår sei högstfängelseellertill böter ettdömaskan

ansvarsområdet.straffrättsligadetutvidgarförslagDetta
ianvändas störreskall kunnaviteocksåföreslårKommittén att

i denbestämmelservissabryterför deni dagutsträckning motän som
kanviteAnvändande ettlagstiftningen.föreslagna varaavnya

förfarande.straffrättsligttillalternativeffektivt ett
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19 Författningskommentar

19.1 Förslag till lag 1997:000 yrkesverk-om

samhet på hälso- och sjukvårdens område

Kommittén föreslår lag yrkesverksamhet på hälso-att ochen ny om
sjukvårdens område införs. Skälen härför i avsnittnärmare 14.anges
Lagen sammanslagning följandeär lagar:en av

lagen 1984:542 behörighet yrke inom hälso-utöva ochattom-
sjukvården behörighetslagen,m.m.

lagen 1994:953 åligganden för personal inom hälso- ochom-
sjukvården åliggandelagen,

lagen 1994:954 disciplinpåföljd hälso- och sjukvårdensom m.m.-
område disciplinpåföljdslagen och

lagen 1960:409 förbud i vissa fall verksamhet på hälso-motom-
och sjukvårdens område kvacksalverilagen.

Bestämmelserna i de angivna lagarna har överförts i den lagennya
på följande sätt.

förstaI kapitlet finns förutom redovisning lagens innehållen av en
definition begreppet hälso- och sjukvård hänvisning tillav genom en
främst hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 och tandvårdslagen
1985: 125. Här definieras också begreppet hälso- och sjukvårdsperso-
nal bestämmelse med vissa ändringar Överförd frånärgenom en som
åliggandelagen.

I andra kapitlet finns bestämmelser åligganden för hälso- ochom
sjukvårdspersonalen. Dessa överförda från åliggandelagen.är

I tredje kapitlet finns behörighets- och legitimationsregler för
personal inom hälso- och sjukvården. Dessa behörig-motsvarar
hetslagens nuvarande bestämmelser förändrade i flera fall.ärmen

fjärdeI kapitlet vissa hälso- och sjukvårdande åtgärderattanges
endast får vidtas hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa bestämmelserav

överförda från kvacksalverilagenär innehåller vissa förändringar.men
femteI kapitlet finns regler disciplinpåföljd och återkallelseom av

legitimation Bestämmelserna överförda från disciplinpåföljds-ärm.m.
lagen.

I sjätte kapitlet finns bestämmelser HSAN:s verksamhet. Dessaom
bestämmelser överförda från disciplinpåföljdslagen.är
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Socialstyrelsens individtill-finns bestämmelsersjunde kapitletI om
överförda frånlagen. Bestämmelsernaenligt den föreslagna ärsyn

åliggandelagen.
ansvarsbestämrnelser för denkapitlet finns slutligenåttondeI som

kapitlen. Bestämmelsernai de tidigarevissa bestämmelserbryter mot
finnskvacksalverilagen. Härfrån behörighetslagen ochöverflyttadeär

ochSocialstyrelsen HSANbestämmelser hur olika beslutockså avom
förändrade till viss del.Bestämmelsernafår överklagas. är

redaktio-främst gjorts ändringarparagraferna harenskildaI de av
bestämmelsertillhänvisningarspråklig Det gällernell och natur. t.ex.

i ställethänvisningar skersammanslagna lagarna. Dessamellan de nu
något falli den lagen. Isärskilda paragraferkapitel eller tilltill nya

moderniserats.språkethar
frånbestämmelser kommergjorts iändringar harMateriella som

också i ansvarsbe-gällerkvacksalverilagen. Detbehörighetslagen och
stämmelserna.

huvuddelenvill i detta sammanhangKommittén poängtera att av
lagar någraangivnaöverflyttade frånbestämmelserna är utanovan

ligger tillförarbetenAvsikten deändringar.materiella är att som
utvecklatspraxis kan habestämmelserna och denför degrund som

bestämmelser.giltighet för sådanaskall ha fortsattgivetvis
kommenterasmateriella ändringarnaredaktionella deSåväl de som
paragraferna.kapitlen ochenskildagenomgången deden följandei av

förhaftavsnitt har vi intekommittén i 14Som attutrymmeangett
tillsynslagtill denlagstiftningen med hänsynutforma den somnyanya
åliggandelagenibestämmelserjanuari 1997. Deträder i kraft den 1

i sjundeåterfinns såledestill den tillsynslagenöverflyttas nyasom
till dendisicplinpåföljdslagenlagförslag. frånkapitlet i vårt De nya

i vårtåterfinns i kap. 4 §bestämmelserna 5överflyttadetillsynslagen
lagförslag.

7 a§bestämmelsenheller fört in denKommittén har inte nya
januari 1997.i kraft den 1ävenledes träderåliggandelagen som
avsnitt 9.5.7.ikommenteratsbestämmelsen har dockInnebörden av

bestämmelserInledandekap.l

definitio-lageninnehållsförteckningkapitel finnsdetta överI samten
sjukvårdsperso-hälso- ochsjukvård ochhälso- ochbegreppenner av

nal.

§1
innehålletförtydligande syfteparagraf den räknas iIDenna är uppny.
avsedduttömmandeUppräkningen inteolika kapitlen.de äri attutan

Påbestämmelser finns.olikabildöversiktligläsaren varavenge
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i dagsätt i § behörighetslagenl i dennasägssamma som anges
paragraf lagen gäller på hälso- och sjukvårdens område. Vadatt som

med hälso- och sjukvård i 2menas anges

2 §
Denna paragraf har sin förebildär i bl.a. 3 § patientska—ny men
delagen se 1995/96:187 77. paragrafen definierasI hälso-prop s.
och sjukvård hänvisning till hälso- och sjukvårdslagen,genom
tandvårdslagen verksamhet inom detaljhandel med läkemedel.samt

I begreppet hälso- och sjukvård ingår enligt förarbetena till
åliggandelagnuvarande klinisk forskning påäven människor se prop.

1993/94:149 Avsikten117. så skall falletär fram-ävenatts. vara
deles.

Att kommittén valt i denna paragraf vad hälso- ochäratt ange som
sjukvård hänvisning till bl.a. hälso- sjukvårdslagenoch innebärgenom
givetvis inte den lagen automatiskt blir tillämplig på allaatt personer

vidtar hälso- och sjukvårdande åtgärder. Kommitténs lagstift-som
ningsförlag gäller yrkesverksamhet hälso- och sjukvårdens område
och riktar sig således i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal.
Det således inte så hälso-är och sjukvårdslagens allmännaatt t.ex.
regler kraven hälso- och sjukvården hänvisningen iom genom
denna bestämmelse blir tillämplig alternativmedicnska yrkes-

I kapitel räknas däremotutövare. 4 vissa åtgärder och sjukdomarupp
inte får utföras andra hälso- och sjukvårdpersonal.änsom av

Bestämmelserna där i huvudsak överförda från kvacksalverilagen.är
Detta kapitel riktar sig, liksom kvacksalverilagen i dag, till alla yrkes-

inte hälso- och sjukvårdspersonal.utövare ärsom

3 §
I paragrafen definieras begreppet hälso- och sjukvårdspersonal. De
olika punkterna i huvudsak åliggandelagen.1 § Kommitténmotsvarar
har i avsnitt 9.5.2 diskuterat omfattningen begreppet hälso- ochav
sjukvårdspersonal.

I första punkten vissa yrkesutövare använderävenattanges som en
skyddad yrkestitel med stöd förslag till bestämmelse i 3 kap. 5 §av ny
tredje stycket hälso- sjukvårdspersonal.ochär Det fåratt anse som
bl.a. till följd vissa yrkesutövare kommer under Socialstyrelsensatt
tillsyn de använder den skyddade yrkestiteln inär enskild yrkesverk-
samhet. Det gäller audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och
ortopedingenjörer. Kommittén har diskuterat denna fråga inärmare
avsnitt 9.5.7 och 10.3.

Förutsättningen för icke legitimerad yrkesutövare har rättatt en som
erhålla yrkestitel skyddad skall bli hälso- och sjukvårds-äratt en som

personal och därigenom omfattas samhällets tillsyn han ellerär attav
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yrkestiteln. Samhällets garanti vadhon använder den skyddadeavser
yrkestiteln gäller viss kompetens dvs. främst viss utbildning.en en

i sin yrkesverksamhet inte utnyttjar denna möjlighetOm yrkesutövare
använda yrkestiteln det heller inte rimligt de,är ävenattattgenom om

uppfyller förutsättningarna för det, automatiskt blir hälso- ochde
sjukvårdspersonal ställs under samhällets tillsyn. Sådana yrkes-och

skäl komma under samhällets tillsynkan givetvis andrautövare av
i dennesbiträda legitimerad yrkesutövare verksam-attt.ex. engenom

het.
åliggan-§ första stycket andra punktenAndra punkten 1motsvarar

delagen.
i dag den biträderpunkten påI tredje sätt attsamma som somanges

hälso- och sjukvårdspersonal. Dettalegitimerad yrkesutövare bliren
enbartden biträder yrkesutövaregäller dock inte en somsom

bestämmelserna i 3 kapskyddad yrkestitel med stödanvänder aven
tredje stycket.5 §

receptarierföreslår såväl apotekarekommitténGenom attatt som
omfattas fjärdepersonkretsenlegitimation harkan erhålla avsom

ordet "övrig"markeratsreducerats. Detta harpunkten attgenom nu
för apotekare och receptarierFrågan legitimationinleder punkten. om

stycketNuvarande l § förstakommittén i avsnitt 10.2.2.diskuterar
omfattar dessa yrkesgrupperåliggandelagenfjärde punkt även men

för vilkengälla övriga yrkesgrupperkommer detförslaget attgenom
personal inom den särskildaföreskrifter ochdet gäller särskilda

Apoteksbolaget Aktiebolaggiftinformationsverksamhet bedrivs avsom
råd ochexpedierar läkemedel eller lämnartillverkar elleroch som

härpå apotekstekniker.upplysningar. Exempel är
åliggan-första stycket femte punktenpunkten §Femte 1motsvarar

delagen.
till bestämmelsen kommenterasBakgrundenSjätte punkten är ny.

kommer deinförandet denna punkti avsnitt 9.5.2. Genomnärmare av
områdehälso- och sjukvårdensyrkesgrupper påskolmedicinska som

samhället bli hälso- ochfastställdvårdutbildninghar är attsom aven
självständigt verksammadesjukvårdspersonal äräven när som

vårdutbildad fotvårdspersonalgällerenskilda yrkesutövare. Det t.ex.
förstaSjätte punkten i §i privat verksamhet. 1och undersköterskor

den arbetsterapeuteråliggandelagen har strukits. Istycket attangavs
sjukvårdspersonal. Genomhälso- ochförutsättningarunder vissa var

erhållaföreslår arbetsterapeuter kani avsnitt 10.2.1kommittén attatt
första punkten.sjukvårdspersonal enligtblir hälso- ochlegitimation de

åliggan-sjunde punkten§ första stycketSjunde punkten lmotsvarar
delag.

Ättonde punkten i åliggandelagen. En§ åttondepunkten 1motsvarar
till gälla denna lag.behörighetslagen ändratshänvisning där till att
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hälso- och sjukvårds-i omfattningen begreppetbegränsningarDe av
i förarbetena tillgäller i dag ochpersonal i övrigt angessomsom

fortsättningen.gälla i Detåliggandelagen tänkt ävenär t.ex.att avser
levandeundersökningaroch vad gäller s.k.inom rättspykiatrinpersonal

85f.1993/942149jfr. prop. s.

Åligganden sjukvårdspersonalför hälso- och2 kap.

allmänna bestämmelseråliggandelagensdetta kapitel harI om
Äliggandelagensinförts.sjukvårdspersonalenganden för hälso- och

kapitlet.finns i sjundeSocialstyrelsens tillsynbestämmelser om
tillsyn1995/96: 176 Förstärkttill propositionenhar inte tagitsHänsyn

1996:786.tillsynslagensjukvården och denhälso- ochöver nya

1§
åliggandelagen.2 §Bestämmelsen motsvarar

§2
sistaåliggandelagen. Ihuvudsak 3§iBestämmelsen motsvarar
detta9§ iandra stycket ochtill 8§hänvisasmeningen numera

paragrafindel-följd ändradhänvisningenändradekapitel. Den är en av
ning.

§§3 10-
åliggandelagen.iföljd 4 11iBestämmelserna motsvarar samma -

legitimationsreglerochBehörighets-3 kap.

regler.behörighetslagenshuvuddelenhar införtsdetta kapitell av
i kap.finns 8delegationsbestämmelserochAnsvars- m.m.

§1
behörighetslagen. Häri huvudsak §bestämmelse 1Denna motsvarar

rättigheterellerkompetensbevisbehörighets- ochsärskildadeanges
erhålla.yrke kanettsom

Kommittén haryrkestitel införts.skyddadparagrafen har begreppetI
och 10.3.9.5.7detta i avsnitt 9.4,motiven fördiskuteratnärmare

dettaibestämmelsernaframgårordalydelseparagrafensAv att
definitio-angåendesjukvårdenhälso- ochgäller inomkapitel endast

samhällsområden.inte på andrakap. 2 § och1härav, senen
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2 §
Denna bestämmelse i huvudsak 2 och 5 §§ imotsvarar nuvarandea
behörighetslag. Här vilken utbildning och praktisk tjänstgöringanges

krävs för yrkesutövare skall ha till legitimation.att rätt Andrasom en
stycket 3 § första stycket andra meningen behörighetslagen.motsvarar
Sista stycket 2 § sista stycketnäst behörighetslagen.motsvarar

I denna bestämmelse regleras enbart legitimationen. Att de yrken
här också erhålla legitimationen får skydd förattsom anges genom

yrkestiteln regleras i 5
Kommittén har valt räkna samtliga yrkesgrupper kanatt upp som

erhålla legitimation i tabellen, istället för i dag, i särskildaatt, som
paragrafer 2 respektive 5 § behörighetslagena att naprapaterange
och kiropraktorer kan erhålla legitimation. Vad gäller praktisk tjänst-
göring kan regeringen i dag förordna härom särskildgenom en
bestämmelse i 2 § och 5 § behörighetslagen. Denna enligträtta anges
kommitténs förslag i stället i särskild bestämmelse i 8 kap. 15en

De yrkesgrupper tillkommit apotekareär se avsnitt 10.2.2,som
arbetsterapeuter se avsnitt 10.2.1, receptarier se avsnitt 10.2.2,
röntgensjuksköterskor se avsnitt 6.5.8 och sjukhusfysiker se avsnitt
10.2.3.

3 §
Denna paragraf i huvudsak 9 § behörighetslagen. Genommotsvarar
paragrafen generellt skydd för beteckningen legitimeradett förges
samtliga legitimerade yrkesgrupper. Den bryter bestämmel-motsom

kan dömas till böter enligt 8 kap. 3 Motsvarande straffbe-sen
stämmelse finns i dag i 10 § fjärde stycket behörighetslagen.

4 §
Bestämmelsen såvitt barnmorska, läkare ochmotsvarar tand-avser
läkare 6 § behörighetslagen och såvitt apotekare och receptarieravser
7 § behörighetslagen.

För närvarande erhåller apotekare och receptarier ensamrätt att
sina respektiveutöva yrken sina yrkesexamina. Enligtgenom

kommitténs förslag kan apotekare och receptarier erhålla legitimation.
Deras yrket bör dårätt i ställetutöva knytas till legitimationen,att på

i dag gällersätt övriga legitimerade yrkesgrupper harsamma som som
till sina yrken.ensamrätt

Vad gäller det straffbara området regleras detta i 8 kap. och 2 §§.1
Att obehörigen läkaryrketutöva således enligt 8 kap.är § endast1
straffbelagd enligt denna lag för läkare med indragen legitimation eller

Övrigabehörighet eller begränsad behörighet. begränsningar i rätten
hälso- och sjukvårdandeutöva åtgärder finns iatt 4 kap. dvs.
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kap.straffbelagda enligt 8och dekvacksalverilagen ärnuvarande
gällande rätt.Regleringen4 motsvarar

enligtstraffbelagddäremottandläkaryrket ärObehörig utövning av
Även gällande rätt.detta2kap.8 motsvarar

i 8 kap.straffbelagtintebarnmorskeyrket ärutövningObehörig av
§8 kap. 4enligtstraffbelagtdetkaneller 2 Däremotl omvara

Även dettakap.i 4begränsningarnastrideråtgärd vidtasden motsom
yttrande ilagrådetssärskiltjfrgällande rätt prop.motsvarar

46.1983/84:179 s.
ellerapotekar-obehörigen utövastraffbelagtintedetdagI attär

gällandeenligt rätt äryrkenautövandereceptarieyrket atttrots av
receptarieexarnen.respektiveapotekar-avlagtförbehållet de som

särskiltnödvändigtf.n. intedet är attKommittén har attansett
yrken.dessautövandeobehörigtstraffbelägga av

§5
användafår rättyrkesgruppervilka attparagraf endennaI somanges

de yrkes-samtligamedbörjatillgälleryrkestitel. Detsärskild att
yrkestitelnanvändalegitimation. Rättenerhållakan attsomgrupper

erhålleryrkesutövarenmedsambandiuppkommer attför dessa
legitimatio-upphöryrkestitelnanvändalegitimationen. Rätten att om

återkallas.nen
f.n.legitimationåterkallelseinterimistisktillförslagdetOm somav

konsekvens,genomförs bör,regeringskanslietbereds inom som en
sambandiockså upphörayrkestitelskyddadanvändarätten att en

därmed.
yrkestit-sinaskydd föryrken intevissaerhållerstycketEnligt andra

avsnitt 9.4.iredovisatsharhärförSkäletlar.
legitime-ickeuppräknadesärskiltdärvissaharstyckettredjeEnligt

Vilkenyrkestitel.skyddadanvändamöjlighetyrkesgrupperrade att en
titelvilkenochskyddeterhållagenomgå förmåsteutbildning de att

regeringen.föreskrivasskallskyddasdärigenom avsom
deförutbildningarna6.4.2avsnittföreslår iKommittén att nu

Detyrkesexamen.särskildreglerasyrkenauppräknade engenom
förgrundtill rättenligger attyrkesexamendennanaturliga är att

yrkestitel.använda en
användamedföravsnitt 9.5.7 rätteni attkonstateratkommitténSom

yrket. Denutövanågonyrkestitel inte ensamrätt attskyddad somen
§enligt 7dockfåryrkestitelanvändavilltill inteellerharinte rätt en

yrkestitel.skyddadmedförväxlaskantitelanvändainte ensomen
vissavlagthanyrkesutövareinte attdockhindrar att enDetta angeen

skyddad.yrkestitelmotsvarande äryrkesexamen även om
specialistsjuksköterskor.föryrkestitlarreglerasstycketfjärdeI

Deavsnitt 6.5.7.ikommenterasbestämmelsentillBakgrunden



504 19. Författningskommentar SOU 1996:138

sjuksköterskor erhåller specialistsjuksköterska fårsom examen som
bestämmelsen skydd för den yrkestitel igenom som anges examens-

ordningen.
Rätten använda skyddad yrkestitelatt kompletteras meden

bestämmelserna i 6 och 7 §§.

6 §
Paragrafen i huvudsak 9 § första stycketmotsvarar och1 3 behörig-
hetslagen vad gäller barnmorska, läkare, psykolog, psykoterapeut och
tandläkare. För övriga legitimerade yrkesgrupper denär ny.

Den bryter bestämmelsen kan dömas till bötermot enligt 8som
kap. 3 Den bestämmelsen 10 § fjärde stycket imotsvarar nuvarande
behörighetslag.

Enligt de här föreslagna bestämmelserna medför skyddet av
yrkestiteln förbud för andra inom hälso- och sjukvårdenatt använda
yrkestiteln och den bryter bestämmelsen kan dömas till bötermotsom
enligt den angivna ansvarsbestämmelsen i 8 kap. 3nyss

Enligt l kap. 3 § blir den med stöd kap.3 5 § tredje stycketsom av
använder yrkestitel därigenom hälso- och sjukvårdspersonal.en
Däremot blir den biträder sådan yrkesutövare inte automatisktsom en
hälso- och sjukvårdspersonal vilket blir fallet han eller honom
biträder legitimerad yrkesutövare.en

För legitimerade yrkesgrupper medför delegitimering de inteatten
längre har användarätt yrkestiteln eftersomatt rätten användaatt en
yrkestitel knuten till legitimationen.är

För de yrkesgrupper erhåller användarätt skyddadattsom en
yrkestitel blir situationen annorlunda. Deras tillrättgenom examen
yrkestitel knuten tillär avlagd yrkesexamen. Denna kanen examen
inte fråntas dem de väl uppfyllt kraven för den. Genomom att
använda yrkestiteln blir de hälso- och sjukvårdspersonal och ställs
under samhällets tillsyn. De kan då också tilldelas disciplinpåföljderna
erinran och varning.

Införandet skyddade yrkestitlar fristående från legitimationenav
kommer medföra behov övergångsbestärmnelser.att Kommittén harav
inte haft möjlighet utarbeta sådana.

§7
Denna bestämmelse avseddär hindra användandet yrkestitlaratt av
med snarlikt innehåll med de skyddade enligtär 5 Avsikten ärsom

det föreslagna skyddet skall lika omfattandeatt det hittillsvara som
varit för de yrkesgrupper i dag har skyddad yrkestitel; med andrasom
ord, vad i förarbetena till nuvarande lagstiftningangetts vadsom
gäller skydd för läkartiteln och psykologtiteln skall fortfarandet.ex.
ha giltighet. Bland bör titeln doktor på hälso- och sjukvårdensannat
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område inte få användas andra legitimerade läkare. Genomänav
bestämmelsen utvidgas skyddet till motsvarande gällasättatt
samtliga legitimerade yrkesgrupper de yrkesgrupper enligtsamt som

också erhålla yrkestitel§ tredje stycket kan skyddad5 utan att vara
legitimerade.

bryter bestämmelsen kan dömas till böter enligt 8Den motsom
kap. 3

8 §
Regering-i huvudsak 3 behörighetslagen.Bestämmelsen §motsvarar a

enligt kap. § möjlighet till Socialstyrelsen delegerahar 8 15 atten
föreskriva utbildning.rätten att om

§9
behörighetslagen. AngåendeBestämmelsen i huvudsak 4 §motsvarar

föregåendedelagationsrätten, paragraf.se

§10
första stycket, §stycket i denna bestämmelse 3 § 3Första motsvarar a

Andra stycketandra stycket och § andra stycket behörighetslagen.4
meningen behörig-sin motsvarighet i 2 § första stycket andrahar

hetslagen.

sjuk-4 Begränsningar i vidta vissa hälso- ochkap. rätten att
vårdande åtgärder

kvacksalverilagen.detta kapitel återfinns bestämmelserna frånI
bestärnrnel-Paragrafindelningen har ändrats med hänsyn till att ett par

kvacksal-i kvacksalverilagen upphävda 4 5 §§. I 6 §ärser numera -
finns bestämmelserdet i behörighetslagenverilagen att omanges

sigyrkestitel eller betecknarför den obehörigen använderansvar som
elleroch sjukvårdenlegitimerad yrkesutövare inom hälso-som

ansvarsbe-Kvacksalverilagenstandvården. Bestämmelsen har utgått.
ändringar såväl språkligfinns i åttonde kapitlet. Vissastämmelser av

bestärmnelser.materiell har gjorts i övriganatursom
bestämmelserna såledesfall några ändringar inte gjorts gällerI de

uttalanden gjorts i för-oförändrade. innebär bl.a. deDet att som
i1960 141arbetena till kvacksalverilagen se ävenprop. nr.

utalanden ifortsättningen kan ha betydelse. gällerDet även senare
utvecklats gällandeförarbeten. Likaså den praxis ävenär som

fortsättningsvis.
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1 §
Paragrafen har sin motsvarighet i § kvacksalverilagen.1 Här beskrivs

bestämmelserna i kapitlet tillämpliga. Paragrafen har ändratsnär är
så hänvisning till i förkapitlet stället till lagen.sätt görsatt nu

§ första stycket iI 1 nuvarande kvacksalverilag attanges en
förutsättning för lagen skall tillämplig någon utföräratt attvara
undersökning, behandling ersättning. vårtI förslag har dettaetc. mot
begrepp ändrats till gälla den yrkesmässigt vidtar under-att som
sökning, behandling De skälen för denna ändringnärmareetc. anges
i avsnitt l3.4.4.

Andra stycket i § kvacksalverilagen innehåller1 bestämmelseen
lagen inte tillämplig läkare den personaläratt samtsom anger som

står under Socialstyrelsens tillsyn. Kvacksalverilagen gäller med andra
inteord hälso- och sjukvårdspersonal. vårt förslag harI detta stycke

tagits bort och med meningen bestämmelserna gäller dockersatts att
den enligt kap.inte 1 3 § hälso- och sjukvårdspersonal. Någonärsom

ändring i sak inte avsedd formulering.med denna Avsiktenär ärnya
således bestämmelserna i detta kapitel endast skall gälla för deatt som
yrkesmässigt i lagen preciserad hälso- och sjuk-utövar närmare
vårdande verksamhet hälso- och sjukvårdspersonal.utan att vara

ocksåSom i anslutning till kap. regleras således1 2 §angetts ovan
i detta kapitel endast för vad yrkesutövare integränserna ären som

sjukvårdspersonal fårhälso- och i samband med vissa hälso- ochgöra
åtgärder.sjukvårdande Utgångspunkten det tillåtet för ochär äratt var

yrkesverksam hälso- sjukvårdens områdeoch och iatten vara
samband därmed tillämpa alternativmedicinska behandlingsmeto-t.ex.
der. frihet begränsas bestämmelserna i detta kapitel.Denna För denav
yrkesutövare hälso- och sjukvårdspersonal finns andra begräns-ärsom

till börja iningar, med hälso- och sjukvårdslagen. I vårt förslag tillatt
kap. nuvarande åliggandelagens bestämmelser åligganden för2 om

hälso- och sjukvårdspersonal regleras vilka skyldigheternärmare
personal har. 2 kap. såledesdenna I 1 § hälso- och sjuk-attanges

vårdspersonal skall uföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap
och beprövad erfarenhet. Några sådana skyldigheter åvilar inte den

yrkesverksamhet och sjukvårdens områdehälso-utövar utansom
hälso- och sjukvårdspersonal. sådan yrkesutövaresEnatt vara

verksamhet begränsas främst förbuden i kap. 24av
obehörigtSom i kommentaren till 3 kap. 4 § utövandeärangetts av

straffbelagdaläkar- och barmnorskeyrkena huvudregel endast isom
omfattasomfattning de innefattar åtgärder be-den som som av

gränsningarna här i 4 kap.
i förbehållet denUtövande tandläkaryrket liksom dag,är, somav

i vårt förslag.har legitimation tandläkare enligt 3 kap. 4§som
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särskildstraffbart enligttandläkaryrketObehörigt utövande är enav
bestämmelse i 8 kap. 2

svårig-utformningregleringen fått dennaBakgrunden till äratt
främst läkaryrket,omfattningen ävenheterna avgränsaatt seav

behörighetslag, 1983/84: 179till nuvarandelagrådets yttrande s.prop.
45-47.

beskrivna rättsläget.ändra på detKommittén har inte avsett att

2 §
har sini avsnitt 13.4.5.,kommenterasBestämmelsen, närmaresom

enligt kommitténsDå §kvacksalverilagen. 1motsvarighet i 2 §
första styckethänvisningen tillstycke harbestårförslag endast ettav

strukits.
kvacksalverilagenii huvudsak 2 § apunktenFörsta motsvarar men

Bestämmelsenutsträckning utvidgat.i visstillämpningsområdet är
enligt smitt-sjukdomarsamhällsfarligasåledes inte endastomfattar

sjukdomar.anmälningspliktigaskyddslagen utan
kvacksalverilagen. Begreppenipunkten 2 § bAndra motsvarar

begreppensockersjuka utbyttakräfta respektive är mot cancer
avsedd.sak inteNågon ändring irespektive diabetes. är

kvacksalverilagen.3 §och fjärde punktenTredje motsvarar
kvacksalverilagen.2 § epunktenFemte motsvarar

skriftligakvacksalverilagen avseende förbudNuvarande 2 § d mot
personlig undersökning har utmönstrats,råd anvisningaroch utan se

avsnitt 13.4.4.

3 §
Ålders-kvacksalverilagen.motsvarighet i 2 §sin cBestämmelsen har

åttahar höjts frånbehandling barnundersökning ochförgränsen av
optiskatillhandahållandesåvitttill femton år utom syn-avavser
anvisningmed krav påbegränsningi ställethjälpmedel där aven

avsnitt 13.4.6.kommittén iändringar diskuterarläkare införts. Dessa

legitimationåterkallelsedisciplinpåföljd och5 kap. Regler avom
m.m.

oförändrathuvudsakbestämmelser ifinnskapitelI detta motsva-som
återkallelsedisciplinpåföljd ochdisciplinpåföljdslagens regler omrar
verksamhetregler HSAN:sDisciplinpåföljdslagenslegitimation. omav

överklagandeoch bestämmelsernakapitletåterfinns i sjätte m.m.om
Förstärktpropositionentillinte tagitskapitlet. haråttonde Hänsyni

med1995/96:176sjukvårdspersonal,hälso- ochtillsyn över nyprop.
tillsynslag 1996:786.
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Vissa redaktionella ändringar har gjorts. Således har 2§ dis-
ciplinpåföljdslagen, vad med hälso- ochsom anger som avses
sjukvårdspersonal, strukits eftersom detta begrepp definieras i kap.1
2

Härutöver har hänvisningar till lagen ändrats till gälla dettaatt
kapitel eller i förekommande fall till paragraf i kapitel. Dettaannat
framgår motiveringen till respektive paragraf.av

§1
Bestämmelsen §disciplinpåföljdslagen.1 Den redaktionellamotsvarar
ändringen har gjort uttrycket denna lag och lagen har ändrats tillatt
detta kapitel och kapitlet.

2 §
Bestämmelsen 3 § disciplinpåföljdslagen. I paragrafenmotsvarar
hänvisas till 3 till5 §§ följd ändrad paragrafnumrering.numer av-

3 §
Bestämmelsen 4 § disciplinpåföljdslagen. I stället förmotsvarar
hänvisning till paragrafer i åliggandelagen har införts hänvisningen
till motsvarande bestämmelser i andra kapitlet.

4 §
Bestämmelsen 5§ disciplinpåföljdslagen. paragrafensImotsvarar
första stycke hänvisning till 6görs kap. 13 Den 25 §motsvararen
disciplinpåföljdslagen. I sista stycket hänvisning till 6 kap.görs en
21 Den bestämmelsen 33 § disciplinpåföljdslagen.motsvarar

§5
Bestämmelsen 6 disciplinpåföljdslagen.§ Hänvisningen tillmotsvarar
6 kap. 13 § den tidigare hänvisningen till disciplinpå-25 §motsvarar
följdslagen.

6 §
Bestämmelsen disciplinpåföljdslagen.7 §motsvarar

7 §
Bestämmelsen 8 § disciplinpåföljdslagen. I första stycketmotsvarar
hänvisas till 6 § första stycket 2 vilket 7 § första stycket 2motsvarar
disciplinpåföljdslagen.

8 §
Bestämmelsen §9 disciplinpåföljdslagen.motsvarar
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9§
stycketförstadisciplinpâföljdslagen. I10 §Bestämmelsen motsvarar

disciplinpâföljdslagen.§9till 8 §hänvisas motsvararsom

10 §
disciplinpâföljdslagen.§Bestämmelsen 11motsvarar

§11
stycketförstadisciplinpâföljdslagen. I§12Bestämmelsen motsvarar

frånbestämmelserinnehåller relevantatredje kapitlettillhänvisas som
behörighetslagen.

verksamhetansvarsnänmdssjukvårdensochHälso-6 kap.

13disciplinpâföljdslagenbestämmelser iinförts dekapitel harI detta
tillHänvisningarverksamhet.HSAN:sbehandlar§§34 som-
tillhänvisningartilländratshardisciplinpâföljdslagenparagrafer i

Frågorkapitlet.femtefrämstibestämmelsermotsvarande om
disciplinpâ-40 §§35kapitleti åttondefinnsöverklagande m.m. -

följdslagen.

l§
stycketandradisciplinpâföljdslagen. I13 §Bestämmelsen motsvarar

disciplinpâ-127och6 §§till kap. 11hänvisas 5 motsvarar --
följdslagen.

2-3§§
disciplinpâföljdslagen.respektive 15 §14Bestämmelserna motsvarar

4§
Hänvisningarnadisciplinpâföljdslagen.16 §Bestämmelsen motsvarar

tidigare§§respektive 11till kap. 9stycket 5första 1 motsvarari
disciplinpâföljdslagen.respektive 12 §10hänvisningar till

disciplinpâ-ihänvisningtidigaretill §Hänvisningen 11 motsvarar
till 5stycket 4förstaHänvisningen i§ den lagen.till 23följdslagen

tredje8 §hänvisning tilltidigaretredje stycket§kap. 7 motsvarar
disciplinpâföljdslagen.stycket

§5 6-
disciplinpâföljdslagen.1817Bestämmelserna motsvarar -
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§7
Bestämmelsen 19 § disciplinpáföljdslagen.motsvarar Hänvisningen i
andra stycket till 5 kap. 6 11 §§ hänvisning tillmotsvarar 7en- -
12 §§ i disciplinpáföljdslagen.

8 12 §§-
Bestämmelserna 20 24 §§ disciplinpáföljdslagen.motsvarar -

13 §
Bestämmelsen 25 §disciplinpåföljdslagen.motsvarar Hänvisningen till
7 § 19 § disciplinpáföljdslagen.motsvarar

14 17 §§-
Bestämmelserna i följd 26 29 §§ disciplinpáföljds-motsvarar samma -
lagen.

18 §
Bestämmelsen 30 § disciplinpáföljdslagen. Hänvisningarnamotsvarar
till 5 kap. 9 och 11 10 och 12 §§ disciplinpá-motsvarar
följdslagen.

19 -20 §§
Bestämmelserna 31 32 disciplinpáföljdslagen.motsvarar -

21 §
Bestämmelsen 33 § disciplinpáföljdslagen. Hänvisningenmotsvarar till
5 kap. 4 § tredje stycket §5 tredje stycket disciplinpá-motsvarar
följdslagen.

22 §
Bestämmelsen 34 § disciplinpáföljdslagen.motsvarar

7 kap. Socialstyrelsens tillsyn

dettaI kapitel finns bestämmelser Socialstyrelsens individtillsynom
enlgit den föreslagna lagen. Bestämmelserna överförda från 12är -
18 §§ åliggandelagen. Hänsyn har inte tagits till propositionen
1995/96: 176 Förstärkt tillsyn hälso- och sjukvårdenöver och den nya
tillsysnlagen 1996:786

1-3§§
Bestämmelserna 12 14 §§ åliggandelagen.motsvarar -
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§4
till 3 §Hänvisningenåliggandelagen.15 §Bestämmelsen motsvarar

åliggandelagen.hänvisning till 14 §motsvarar en

5 §
till 5 kap.Hänvisningenåliggandelagen.16 §Bestämmelsen motsvarar

disciplinpåföljdslagen.tillhänvisningmotsvarar en

Ansvarsbestärmnelser8 kap. m.m.

överträdelseförbestämmelserfinnskapitelI detta avansvarom
behörighetslagensbestämmelserkap. Dessaenligt 3förbud motsvarar

ansvarsbestämmelser.
överträdelsevidbestämmelserocksåfinnsHär avansvarom

kvacksalveri-bestämmelseri kap. Dessabestämmelser 4 motsvarar
ansvarsbestämmelser.lagens

debrottmisstankevite vidförelägga motmöjlighetEn omattny
kapitlet.åttondeockså ifinnsoch 5 kap.i 3förbudennyssnämnda

beslutHSAN:söverklagandebestämmelserhärfinnsVidare avom
dis-bestämmelserkap. Dessaenligt 6 motsvararansvarsärendeni

bestämmelser.ciplinpåföljdslagens
beslutöverklagandebestämmelserfinns härSlutligen avavom

meddelaregeringenförbemyndigande attSocialstyrelsen samt
bådefrånöverfördabestämmelserDessa ärföreskrifterytterligare etc.

åliggandelagen.ochkvacksalverilagenbehörighetslagen,

§l
behörig-meningenförstastycketförsta10 §Bestämmelsen motsvarar

bestämmelsebl.a dennadiskuteratsärskiltKommittén harhetslagen.
och 4 kap. 14 §till kap.anslutning 3iovan

2 §
andraochmeningenandrastycket10 första§Bestämmelsen motsvarar

bestämmelsernasyfte harförtydligandeIbehörighetslagen.stycket
tandläkaryrketobehörigen utövarför dengäller somansvarsom

tillkommentarernaparagraf,särskild ävenochbrutits getts seut en
1och 4 kap.4 §3 kap.

3 §
behörighetslagenstycketfjärdedelvis 10 §Bestämmelsen motsvarar

angivnabryterdenstraffbestämmelser för motinnehålleroch som
bestämmelser.
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I 3 kap. 3 § endast den erhållitatt legitimationanges enligt 3som
kap. 2 § får använda denna beteckning. Den obehörigen användersom
beteckningen legitimerad kan straffas härför. Bestämmelsen omfattar

kommitténs förslag legitimeradeävengenom apotekare, arbets-
receptarier,terapeuter, röntgensjuksköterskor och sjukhusfysiker.

l 3 kap. 6 § endast den tillatt rätt yrkestitelanges enligt 3som en
kap. får5 § använda denna yrkestitel. Regleringen Genomär denny.
straffbeläggs obehörigt användande huvuddelen de yrkestitlarav av
där yrket legitimerat,är således såväl yrken hittills haft legitima-som
tion de yrkesgrupper kommitten föreslår bli legitimerade.som
Undantag för kiropraktorer,görs och optiker. Kommitténnaprapater
har i avsnitt 9.4. redovisat skälen härför. Dessutom straffbeläggs
obehörigt användande vissa särskilt skyddade yrkestitlar. Det gällerav
för yrkena audionom, biomedicinsk analytiker, dietist och ortopeding-
enjör specialistsjuksköterska.samt

I 3 kap. 7 § inte får användaatt yrkestitelanges man ären som
förväxlingsbar med skyddad yrkestitel. Denna bestämmelse ien är
huvudsak har i dag motsvarighet vad gäller psykolog-ny ochmen en
psykoterapeuttitlarna. I dag gäller dessutom det inte tillåtetatt är att

sig för läkare, tandläkareut ochatt barnmorskage eller påvara annat
skensätt ha sådan kompetens.att Den nuvarande bestämmelsenge av

avseende psykolog- och psykoterapeutitlarna 9 § sista stycket behörig-
hetslagen utvidgas till omfatta samtliga skyddadeatt yrkestitlar.
Någon ändring i sak vad gäller titlarna för psykologer och psykotera-

inte avsedd.är Dessutompeuter torde nuvarande regler vad gäller
obehörigt användande läkar-, tandläkar och barmnorsketitlarnaav
överensstämma med kommitténs förslag. Det angelägetär att upprepa

skyddet för yrkestitlarnaatt endast gäller hälso- och sjukvårdens
område, inte inom umgängeslivet, jfrt.ex. 1983/84:179 41-prop. s.
42.

I 3 kap. 8 respektive 9 § endast den har tillatt rättanges som
skyddad beteckning Europaläkare respektive specialistbeteckningsom
för läkare och tandläkare får använda dessa beteckningar. Den som
bryter dessa bestämmelser kan dömasmot till böter.

4 §
Första och andra styckena i denna bestämmelse 7§motsvarar
kvacksalverilagen. Hänvisningen till 4 kap. hänvisningar imotsvarar
7 § kvacksalverilagen till bestämmelser i den lagen.

I 7§ kvacksalverilagen finns hänvisning till 10§ behörig-en
hetslagen. Denna hänvisning har, i konsekvens med vad som ovan

under 1 ändrats tillsagts gälla 1-3 §§.att
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Uttrycket "hälsofarligt kvacksalveri" tagitshar bort. I stället anges
den bryter bestämmelserna döms till böter eller fängelseatt motsom

i högst år.ett

§5
bestämmelseDenna I 3 kap. 6 9 §§ begränsningarnaär ny. anges-

i använda begreppet legitimerad,rätten skyddad yrkestitel,att en
förväxlingsbara yrkestitlar, skyddad beteckning för Europaläkare eller
skyddad specialistbeteckning. I 4 kap. och2 3 vissa begräns-anges

iningar vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder.rätten Iatt nu
förevarande paragraf möjlighet Socialstyrelsen föreläggaattges en
yrkesutövare under viss tid upphöra med verksamhet miss-att som
tänks bryta angivna bestämmelser. sådant föreläggandeFörmot att ett
skall effektivt har möjlighet förena det med vite införts,attvara en se

avsnitt 13.4.8.även
I andra stycket har konsekvens vitesbestämmelsen införtssom en av
bestämmelse erinrar den vitesföreläg-överträttatt etten som om som

gande inte samtidigt kan dömas till straff för ha verksamhetutövatatt
omfattas vitesföreläggandet.som av

§6
Bestämmelsen 9 § kvacksalverilagen. Begreppet hälsofarligtmotsvarar
kvacksalveri har jfr 4 § Hänvisningen till kap.4utmönstrats, ovan.

hänvisning till första§ stycket kvacksalverilagen.l I 6motsvarar en
andra meningen har regel§ möjlighet förena förbudetatten ny om

med vite införts.
I andra stycket har på i 5 § andra stycket i dettasättsamma som

kapitel införts bestämmelse erinrar den överträttatten som om som
vitesförbud enligt första stycket inte samtidigt kan dömas till straffett

för ha verksamhet omfattas vitesförbudet.utövatatt som av

7 §
Bestämmelsen 10 §kvacksalverilagen. Hänvisningen till 6 §motsvarar

hänvisning till 9 § kvacksalverilagen.motsvarar en

8 §
ÖverklagandeBestämmelsen 35 § disciplinpåföljdslagen.motsvarar av

beslut enligt disciplinpáföljdslagen sker f.n. till kammarrätten. Frågan
överklagande HSAN:s beslut stället i första instansi skallattom av

allmän förvaltningsdomstolske hos länsrätt har diskuterats i
propositionen 1994/95227. Regeringen anförde där s.159 denatt
principiella utgångspunkten fåhär bör genomslag och denäven att
första domstolsprövningen beslut från HSAN alltså skall ske iav
länsrätt. Regeringen ansåg samtidigt i propositionen bordeatt man
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till uppgiftavvakta resultatet den utredning hade bl.a.attav som
till differentierat sanktionssystem för hälso-lämna förslag ochett mer

och frågan interimistisk delegitimering.sjukvårdspersonalen Dessaom
frågor och förslag har i betänkandet SOUhar utretts presenterats

sjukvårdspersonal.Förbättrad tillsyn hälso- och1995:147 Iöver
har frågan överklagande inte tagits Betänkandetbetänkandet upp.om

för närvarande i regeringskansliet.bereds
frånkommittén finns inte anledning avvika deEnligt att numer

överklagandereglerna i förvaltningsärenden. Kommitténsetablerade
härmed.förslag lämnade i överensstämmelseär

till yrkesutövareframgår 13 § SocialstyrelsenSom är motpartav
domstols slutliga beslut enligtöverklagat ansvarsnämndens ellersom

bestämmelser.dessa

9 §
Hänvisningen till36 § disciplinpåföljdslagen.Bestämmelsen motsvarar

till förstaförsta stycket hänvisning 19 §6 kap. 7 § motsvarar en
disciplinpåföljdslagen.stycket

10 §
Hänvisningen till§ disciplinpåföljdslagen.Bestämmelsen 37motsvarar

disciplinpåföljdslagen.hänvisning till 36 §9 § motsvarar en

§ll
Hänvisningen idisciplinpåföljdslagen.Bestämmelsen 38 §motsvarar
hänvisning tillförsta tidigarepunkt till kap. 7 § stycket4 5 motsvarar

Hänvisningen i punkt tilldisciplinpåföljdslagen. 5§ första stycket8
till andrahänvisning 23 §§ andra stycket6 kap. 11 motsvarar en

disciplinpåföljdslagen.stycket

12 §
Hänvisningen tilldisciplinpåföljdslagen.39 §Bestämmelsen motsvarar

disciplinpå-hänvisning till 7 12 §§§§kap. 6 115 motsvarar en --
följdslagen.

13 §
disciplinpåföljdslagen.40 §Bestämmelsen motsvarar

14 §
och § kvacksalveri-behörighetslagen 1 lBestämmelsen 11 §motsvarar

vitesföreläggande enligtöverklagandeomfattarlagen. Den även ettav
§ åliggandelagen.bestämmelsen 17den delenkap. 2 I7 motsvarar

regelngäller denöverklagande då det§ reglerasI 14 även omnya
kap.vitesföreläggande enligt 8 5
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§15
Bestämmelsen del 3a § 4 5 § andra stycket ochmotsvarar samtav

§ behörighetslagen.12

§16
Bestämmelsen 18 § åliggandelagen.motsvarar

Övergångsbestämmelser

förslagKommitténs kommer medföra behov Övergångsbe-att av
stämmelser, särskilt det gäller använda skyddadnär rätten att
yrkestitel. Sådana Övergångsbestämmelser måste till för bl.a.att
tillgodose med äldre utbildningar och under lång tidpersoner som

yrkestitelden skyddas. Kommittén har dock inte haftanvänt som
möjlighet utarbeta sådana bestämmelser.

19.2 Förslag till lag 1997:000 ändring iom

Mervärdesskattelagen 1994:200

5§3 kap.

bestämmelsen definieras bl.a. kretsen vårdgivare vilkas sjuk-I av
enligt huvud-vårdstjänster undantagna från skatteplikt. Dessa harär

hittills varit sjukvårdsinstitutionerregeln allmänna och enskilda samt
definierade kretsenlegitimerade yrkesutövare inom sjukvården. Den

medutökas också sjukvård yrkesutövareatt gesnu genom som av
yrkestitel enligt 3 kap. § lagen yrkesverksamhetskyddad 5 om

före-och sjukvårdens område undantas från skatteplikt.hälso- Den
behörighetsregleringen innebär de yrkesgrupper får sinaslagna att som

sjukvårdstj undantagna från skatteplikt utökas dels med apoteka-änster
receptarier, arbetsterapeuter sjukhusfysiker, vilka enligtochre,

biomedicin-nyssnämnda lag blir legitimerade, dels med audionomer,
särskildanalytiker, dietister och ortopedingenjörer, vilka enligtska

föreskrift i lagen får sin yrkestitel skyddad. Motiven till ändringen av
framgår§ ML avsnitt 16.4.3.3 kap. 5 av

utökningen kretseni nyssnämnda avsnitt påverkarSom angetts av
receptarier enligt kommit-med legitimerade apotekare ochvårdgivare

inte mervärdesbeskattningen den verksamhetuppfattningténs av som
utför i tjänst hos eller för Apoteksbolaget AB.yrkesutövaredessa

hänföras tillnämligen enligt kommitténs bedömning inteBolaget kan
tillhandahåller§ ML ochsådan vårdgivare i 3 kap. 5som avses som

sjukvård. ändringskattefri Kommittén inte heller någonhar ansett att
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skattepliktskaraktären för den här aktuella, mycket omfattande ochav
speciella verksamheten, bör komma till stånd konsekvenssom en av
kommitténs förslag i behörighetsfrågorna. denI PM generalsekre-av

i Nordiska läkemedelsnämnden, apotekaren Ulf Janzon,teraren som
delvis återgivits i avsnitt 16.4.3, har också framhållits då detatt -
gäller mervärdesbeskattningen apoteksverksamheten fleraav -
alternativ bör utredas vidare innan några konsekvensanalyser kan
göras.

Ett undantag från skatteplikt bör regleras preciserad ochgenom en
entydig undantagsbestämmelse. Föreskriften i 3 kap. §5 ML vilkaom
vårdgivare kan meddela skattefri sjukvård enligt kommit-som svarar

meningténs detta krav. Någon särskild regel har därför intemot
behövlig för mervärdesbeskattningen sjukvårdstjänster,ansetts att av

legitimerade apotekare och receptarier,utövas verksamma hossom av
eller för Apoteksbolaget AB, skall förbli oförändrad. Ett sådant
beskattningsresultat skulle möjligen kunna nåsäven genom en
tillämpning den i avsnitt 16.2.2 beskrivna huvudsaklighetsprin-av
cipen, då de sjukvårdstjänster rådgivning m.m. tillhandahållssom av
apoteken endast torde mindre del hanteringenutgöra där. Enen av
sådan tillämpning emellertid hel del oklarheter, vilkarymmer en
framstår otillfredställande. För det fall inte skulle godtasom man
kommitténs bedömning Apoteksbolaget inteAB sådanäratt en
vårdgivare, sjukvärdstjänster enligt 3 kap. 5 § ML undantas frånvars
skatteplikt, bör bestämmelsen enligt vad kommittén framhållit i avsnitt
16.4.3 kompletteras så sjukvård, tillhandahållen legitimeradeatt av
apotekare och legitimerade receptarier hos Apoteksbolaget inteAB

frånundantas skatteplikt.
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yttrandensärskildaReservation och

vBirgitta AnderssonReservation ledamotenav

behovetbehörighetskommitté bl.a. hafthar överväga1994 års att av
områden.näraliggandesocialtjänsten ochreglering inomrättsligen

förlegitimationsförfarandeinte skapas någotkommittén bör detEnligt
skälfinnasdet kansocialtjänsten. Däremotyrken inom attmenar man

kompetensreglering knutenbehörighetsreglering ellerövervägaatt en
behandlingenvidarehänvisar till dentjänster. Mantill vissa av

vad därsocialtjänstlag ochtillSocialtjänstkommitténs förslag somny
omsorgsutbildningar. Ioch socialabeträffande socionom-sagts

ha lagtsborde förslagmed vad härkonsekvens sägs, en nyomsom
behörighetsregleringfår till uppgiftutredning övervägaatt ensom

sådantNågotsocialtjänsten.kompetensreglering för yrken inomeller
Socialtjänst-behandlingeninte den vidareligger iuppdrag av

förslag.kommitténs
detuttalarsjukvårdenBeträffande inom hälso- ochkuratorer attman

dåtill reglering,lämna något förslag göranledninginte finns att man
psykosociala insatserochhandlar socialabedömningen arbetetatt om

delar intesjukvårdsverksamhet. Jaghälso- ochbehandlandeänmer
uppfattningen.den

sjukvårdenochhälso-socialtjänsten, patient inomklient inomSom
hjälp,behöverpositionisammanhang därandraoch i utsattman en

nödvändig kompetens.hardenlita påskall kunna möteratt manman
hjälpsökertillförsäkra denlegitimationSyftet med är att ensomen

kvalitativförgarantiochhandläggningprofessionellgod enen
miniminivå.

vetenskaplighögskoleutbildning medsocionom harSom enman
självständigt arbeteharbredd i yrkesrollen. Manförankring och etten

och intygsrättbehandlingsansvarharManmed yrkesansvar. etteget
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och uppfyller därmed de kriterier kommittén föreslår skall liggasom
till grund för legitimation.en

Enligt min uppfattning bör reglering ske socionomersen av
yrkesutövning inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården andrasamt
områden, i första hand legitimation för socionomer.genom en
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Orring fpUllaledamotenyttrandeSärskilt av

behörighetsföre-ochlegitimationförslagBehörighetskommitténs om
närliggandeochsjukvårdenochhälso-inomolikaförskrifter grupper

saknasmeningenligt minriktning. Meni rättär ett steggrupper
ingen-medicintekniskabedömningrealistiskdäremot gruppenaven

Ochansvarsområdedess kompetens,jörer/sjukhusingenjörer m m.,-
då förslageträttssäkerhetsaspektenfrågankvarstårdärmed omom

särskilt prövat.personcertiñering idag ärmedsystem
grund förtillliggerbedömningskriterierdeJag att somanser

sjukhusingen-förrelevantakanlegitimationsjukhusfysikers även vara

jorer.
yrkes-för bådalikartadmycketuniversitetsnivåpå ärUtbildningen

nivå.liggeruniversitetspoängantalet sammagrupperna -
med denlikartadebåda yrkesgrupperna ärförAnsvarsförhållanden

strål-förinteregelsjukhusingenjörernaskillnaden ansvararatt som
skyddsfrågor.

EMC-elsäkerhetförsjukhusingenjörernaharDäremot ansvar
TUMT/TRMT,mikrovågsbehandlinglaser,gassäkerhet,störning,

ultraljud mm.
allrakan iochansvarsområden dessutomfall gårmångaI samman

beroende på kompetensentill sjukhusfrån sjukhusvarieragradhögsta
specialområde.respektivetillgänglig inomfinnssom

likheternabelysakanomständigheterflerframvill lyftaJag som
via EUinförsochregelverkDetmellan mermersomgrupperna.

jämföraskanställer kravproduktermedicintekniskabeträffande som
produk-medicintekniskaangåendedirektivenEUstrålskyddskrav.med

reviderad i SFS1993:584,SFSlagstiftningsvenskifinns omsattter
väsentliganågradär ärförfattningar,svenskaradioch1994:860, en

SOFSSverige.ianvändasochintroducerasfårprodukterför hur
för1994:21, AnsvaretSOFSprodukterMedicintekniska1994:20

dessaIsjukvårdenochhälsoiproduktermedicintekniska m.m.
sjukvården harväsentligtdet är personerföreskrifter attattnoteras

försakområdetinomkompetenstekniskerforderlig svararmed som
enligt EU-kravväsentligafullgoda ochteknisktprodukter attär

uppfyllda.direktiven är
sjukhus-ochsjukhusfysikernaskaraktäriserarDefinitioner som

enligtbeskrivaskangenerellaarbetsområde i termeringenjörernas
följande:

fysikalisktanvändningallinnefattarfysikenmedicinska avDen
Områdetsjukdomar.behandlingdiagnostik ochkunnande för av

strålninganvändning ävenkringproblemställningardomineras avav
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andra medicinska tillämpningar fysiken ingår iom ämnet. Delom-av
rådet radiofysik omfattar såväl joniserande strålning ickesom
joniserande. På sjukhusen verksamhetenär samlad i radiofysikav-
delningar med verksamhet inom röntgen-,MR- och nuklärmedicinsk
diagnostik, informationsteknik speciellt det gällernär bilder, strålbe-
handling med foton och elektronstrålning från acceleratorer och med
radioaktiva läkemedel inom strålskydd. Till desamt sjukhusensstörre
radiofysikavdelningar också knutnaår universitetsavdelning för
radiofysik organiserade under de medicinska fakulteterna.

Den medicinska tekniken omfattar all användning ingenjörsveten-av
skap för diagnostik och behandling. Till området räknas medicinsk
elektronik och mätteknik, datorteknik och databehandling,gasteknik,
instrumentteknik och finmekanik, radiologisk teknik På sjukhusenmm.

huvuddelenär den medicinska tekniken normalt samlad iav en
medicinteknisk avdelning, klinikbundnaäven verksamheter finns.men
Verksamheten relativtär jämt fördelad mellan områdena diagnostiska
mät-ochundersökningsinstrumentEKG,ultraljud,endoskopiutrustning
mm utrustning för vård och behandlinginfusionspumpar, laser,
anestesiapparater respiratorer,mikrovågsutrustning mm kemiskasamt
och biologiska analysinstrumentfotometrar, centrifuger, SEM mm.
Till de sjukhusensstörre medicintekniska avdelningar också knutetär

universitetsavdelning för medicinsk teknik elleren motsvarande
organiserade under de medicinska fakulteterna. Malmö,Lund och
Linköping. Undervisning och forskning inom medicinsk teknik och
närliggande ämnen också vid de tekniska högskolorna i Lund,-ges
Göteborg, Stockholm universitetet i Umeå.samt

Användningen avancerad medicinteknisk utrustning/produkterav
inom hälso- och sjukvården ökar alltmer. Detta innebär också krav på
ökade kunskaper i medicinsk fysik och medicinsk teknik hos den
personal handhar och utnyttjar utrustningen. Sjukvårdens kravsom på
ökad effektivitet, produktivitet och säkerhet ytterligareaccentuerar
kraven.

Den snabba utvecklingen och den medicinska fysikens och den
medicinska teknikens tvärvetenskapliga karaktär leder dessutom till
kommunikationsproblem både det gäller teknikensnär utnyttjande i
sjukvården och dess användning i samband med forskning och ut-
veckling.

Min sammanställning likformighetenöver i utbildning, ansvar,
kompetens och arbetsuppgifter mellan sjukhusfysiker och sjukhus-
ingenjörer medicinska civilingenjörer vid handen likartadattger en
behandling båda borde ha varit befogad.av grupperna

Utredningen anför ackreditering och certifieringatt vore en
möjlighet för kompetensen hosatt sjukhusingenjörermedi-garantera
cinska civilingenjörer. Detta används legitimeringargument motsom
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legitimering mycketuppfattning inverkarEnligt minför denna grupp.
ställsmedicinska kravencertifiering dehårdare än som

Därmedi lagen.får dessutom stödochindividen större gagnas
tillfredsställandebetydligtpatientsäkerheten sätt.ett mer

sjukhusfysiker ochvarit önskvärtdet hadeJag attattanser
hade behandlatsingenjörersjukhusingenjörermedicintekniska ett

likartat sätt.
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Särskilt yttrande HjernBoexpertenav

Behörighetskommittén har haft till uppgift samladgöra översynatt en
och lämna förslag frågani legitimation och behörighetsföreskrifterom
för olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och närliggande
områden. I direktiven pekas särskilt på de förslag föreliggersom om
legitimation för kuratorer och socionomer. Detta kan enligt min
mening inte tolkas syftet har varit frågansätt änannat att att om
legitimation för socionomer inom såväl hälso- och sjukvården som
socialtjänsten skulle utredas grundligt. När kommittén, detta, intetrots

sig ha haft för utreda den frågan och lämnar denutrymme attanser
ställningstagande med antydan den kan behandlasutan atten vag om

i samband med utarbetandet proposition socialtjänstlag,av en om ny.
vill jag klargöra, kommittén enligt min mening borde ha föreslagitatt
regeringen skyndsamt låta utreda möjligheterna regleraatt att
socionomernas yrkesutövning inom socialtjänsten.

Kommittén har i sin bedömning l0.4.4 anfört den verksamhetatt
sjukhuskuratorer sig betraktaägnar socialaär ochattsom mer som

psykosociala insatser behandlande hälso- sjukvårdsverk-än ochsom
samhet. Jag måste ha bredare så vadänattmenar man en syn
sjukdom och vad målet för hälso- sjukvårdenär och bör för attvara
kunna hjälpa dagens patienter inom många hälso- och sjukvårdensav
olika sektorer. Kuratorer, arbetar vid kliniker för psykiatri,t.ex.som
barn- och ungdomspsykiatri, neurologi, gynekologi eller rehabilite-
ring, med arbetsinsatser såsom kris- och stödsamtal, motivationssam-
tal, suicidriskbedömningar, krisintervention eller abortrådgivning
sysslar enligt min uppfattning i hög grad med hälso- och sjukvårds-
verksamhet. För kunna riktig bedömning behovetgöraatt en av av
legitimation för sjukhuskuratorer borde kommittén grundligare än som
skett ha deras verksamhet utifrån deprövat uppställda kriterierna för
legitimation.

Kommittén det f.n. inte finns något uttalat behov frånattanser
sida reglera vidareutbildningen psykologer och pekar istatens att av

det sammanhanget på möjligheten för psykologer psykotera-att genom
och legitimation psykoterapeut erhålla samhälletspeutexamen som

godkännande vid specialisering. specialisering inomEn psykologisk
behandling psykoterapi emellertid bara flera vidareut-utgör en av
bildningsvägar för psykologer. Andra hälso- och sjukvården idagav
efterfrågade specialiseringar diagnostik, neuropsykologi ochär t.ex.
förebyggande psykologiska åtgärder. Den nordiskagemensamma
arbetsmarknaden för psykologer begränsas idag Sverige detattav som
enda och landet i Norden saknar statligt regleradstörsta specia-- -
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författningsregleringFråganpsykologer.förlistordning avom
mening bliminenligtdärförbörspecialistkompetenspsykologernas

utredning.särskildförföremål en
kvacksalveri inomhälsofarligtskyddbehovPatienternas motav

rörandeutredningsärskildbetydande. Enverksamhetpsykologisk är
minenligtdärförlagstiftningen böriskyddsådantutformningen ettav

genomföras.möjligtsåmening snart som
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Särskilt yttrande Carin Lyckéusexpertenav

Behörighetsreglering för biomedicinska analytiker

För biomedicinska analytiker föreslås yrkesexamen och skyddad
yrkestitel. Med tanke på den betydelse yrkesgruppen har för patientsä-
kerheten jag de bör omfattasäven legitimationsbestämmel-attanser av
serna.

Biomedicinska analytiker arbetar inom många olika verksamhets-
hälso- och sjukvården. Gemensamt för samtliga derasgrenar ärav att

bedömningar viktigautgör grundstenar i det diagnostiska arbetet som
underlag för åtgärder. I analyskedjan har den biomedicinska analyti-
kern för rätt analyseras och analysenatt sker påansvar attprov ett
korrekt och tillförlitligt Innan lämnassätt. de också rimlig-görsvar en
hetsbedömning resultatet. Förutom den viktiga analysverksamhetenav
har de biomedicinska analytikerna i ökande grad också direkta patient-
kontakter. Således detär rutin de inom den kliniskaatt t.ex.numera
kemin för provtagningar såväl i slutenöppen vård. Inomsvarar som
den kliniska fysiologin har arbetet alltid bedrivits i direkt samverkan
med patienterna.

Genom de framlagda förslagen kommer kretsen hälso- och
sjukvårdspersonal utökas så de biomedicinska analytikernaatt att
kommer omfattas Socialstyrelsens individtillsynatt deäven när ärav
verksamma vid privata laboratorier. Detta naturligtvisär betydandeen
förbättring patientsäkerheten jämfört med dagens situation.av
Däremot föreslås inte ingå i kategorien legitimerad hälso- ochgruppen
sjukvårdspersonal. Då de har kvalificerat arbete med betydelseett stor
för patientsäkerheten och arbetar självständigt kontroll någonutan av

yrkeskategori jag de uppfyller de kriterier kommitténattannan anser
funnit bör vidväga bedömning legitimationtungt skallav om
tillämpas. Jag därför de bör omfattas legitimationsin-attanser av

Den skillnad detta skullestrumentet. medföra jämfört med det
framlagda förslaget deär automatiskt skulle omfattas be-att av
stämmelser riktas till legitimerad personal,som samt att personer som

olika skäl befunnits olämpliga för yrket kan delegitimeras.av
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direktivKommitténs

Översyn behörighetsfrågorvissaav

1994:2Dir.

1994januariden 13regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattningl av

samlad översynkommitté skall göraparlamentarisk avEn en
bakgrundochbehörighetochlegitimation motför avprinciperna

behörig-ochlegitimationi fråganbl.a.förslaglämnaöversynen om
ochsjukvårdenochhälso-inomolika yrkesgrupperförhetsföreskrifter

Översynen bestämmelsernaomfattaocksåskallområden.närliggande
hälso-påverksamhetfalli vissaförbud1960:409 moti lagen om

kvacksalverilagen.s.k.denområdesjukvårdensoch
delskonsekvensernavidviktsärskilt fästaskallKommittén av

vårdut-vissaavregleringdendelstill EU,närmandeSveriges av
ökadededelsochhögskolereformenskettbildningar genomsom
olikaförsigverksamhet, öppnartill privatmöjligheterna som

sjukvården.ochhälso-inomyrkesgrupper

behörighetskravochkompetens-Allmänt2 om

medicinskttillsyftarbemärkelsevidsträckti attsjukvårdenochHälso-
modernskador. Enochsjukdomarbehandlautreda ochförebygga,

och kompetentvälutbildadinte fungeraemellertidkanvård utan en
omsorgsfullt.ochsakkunnigtarbetsuppgifterutför sinapersonal som

hälso-inomyrkesverksamden ärställasmåsteSärskilda krav som
sjukvården.och

ochkompetens-offentligrättsligadesammanhangi dettaDet är som
sjukvårdslagenochhälso-2313 ochImåstebehörighetskraven ses.

personaldenskall finnasvårdendet iföreskrivs som1982:763 att
innebördlikartadmedBestämmelservård.godförbehövs att enge

§i 13ochvårdhemenskildal970:88stadgani §finns 5 m.m.om
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tandvårdslagen 1980:125. Vidare har Apoteksbolaget AB i avtal med
åtagit sig tillstaten denatt personalatt sysselsättsse inomsom

läkemedelsdistributionen uppfyller de krav måste ställas frånsom
säkerhetssynpunkt. Behörighetsregleringen inom hälso- och sjukvården
har i utsträckning varitstor nationellt präglad, beroende olika
behov och värderingar. En utbildning i land har därförett sällan

tillräcklig för verksamhetansetts i landett ellerannat mindreutan mer
omfattande kompletteringar. Inom hälso- och sjukvården inklusive
tandvården och inom detaljhandeln med läkemedel finns således
begränsningar i den närings- och etableringsfrihet med fåsom annars
undantag gäller i Sverige. Dessa återfinns i huvudsak i de legitimation-
skrav föreskrivs i lagen 1984:542 behörighetsom utöva yrkeom att
inom hälso- och sjukvården dens.k. behörighetslagen.m.m.

3 Rättslig reglering hälso- och sjukvårdsyrkenav m.m.

3.1 Allmän bakgrund

Bestämmelser legitimation för personal inom hälso- ochom sjukvården
infördes i början 1900-talet. De yrkesgrupper yrkenav tidigastvars
berördes sådana bestämmelser läkare ochav tandläkare. Eftervar
hand har allt fler yrken reglerats. Numera omfattas elva yrkesgrupper

legitimationsbestämmelser.av
Den rättsliga regleringen till början splittrad på rad olikavar en en

författningar. Legitimationen hade inte sällan olika innebörd för de
olika yrkena.

börjanI 1980-talet gjordes bl.a. den anledningenav översav en n
behörighetsreglerna på hälso- och sjukvårdensav område 1981 årsav

behörighetskommitté. Kommitténs huvuduppgift föreslå vilkaattvar
principer skulle gälla för rättslig reglering olikasom yrken.en av
Kommittén hade också till uppgift så långt möjligt föreslåatt som
enhetliga regler för de berörda yrkesgrupperna och föreslåatt ett
regelverk, vari bestämmelserna samlades.

3.2 1984 års beh0righetslagstifi‘mng

I propositionen 1983/84:l79 lag behörighet yrkeutövaom attom
inom hälso- och sjukvården bet. 1983/84:5oU32, rskr 1983/84-m.m.
:376, i huvudsak utgick från behörighetskommitténssom förslag,
anförde föredragande statsrådet bl.a. följande legitimation i hälso-om
och sjukvården.
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vissförgarantihuvudfiunktion"Legitimationens är att envara en
yrkesutöva-hosegenskaperpersonligasådanaoch förkunskapsnivå

myndigheternasochallmänhetensförtjäntdenne äratt avren
drasbehov kanvidlegitimationenförhållandetDetförtroende. att

fyllerbetydelse. Dessutomcentralsammanhangi dettain har en
delsinformationsbehov gentemotväsentligtlegitimationen ett

olika"varudeklaration"lättfattligbehöverallmänheten avensom
kommunalaochstatligadelskvalifikationer, gentemotyrkesutövares

i frågayrkesutövarnatittakunnamåste t.ex.myndigheter som
försjukvårdshuvudmännenoch delsoch intyg gentemotreceptom

uppenbartsigvisatanställsundvika varaatt sompersoneratt
yrket.olämpliga utövaatt

jagremissinstanserna attkommittén ochmedlikhetI anser
förbehållasbörfortsättningsvislegitimationbestämmelser om

medyrkesfunktionharyrkesutövaresådana ensomgrupper av
för patienternassärskiltocharbetsuppgifterkvalificerade ett ansvar

i inteyrkesgruppförhållandetvården. Deti attsäkerhet en
iallmänheten,tilldirektsigvänder t.ex.utsträckningoväsentlig

betydelse.särskildtillmätasböryrkesutövare,friaegenskap av
reglerastatligtgällerdetiakttasbörrestriktivitet när att om-- --

sjukvårdshuvudmän-anställdayrkesutövareflertalet ärdärråden, av
behovetendasti fråga närkommareglering börRättslig avnen.

det."påkallarsäkerhetpatienternasförskydd

beträffandeocksåanfördesbehörighetslagenpropositionenI om
ochläkarebarnmorska,yrkestitlarnaförskyddbestämmelsen om

läkareföryrkestitelnanvändaregleringen rätten atttandläkare att av
skyddallmänhetenförelåg motbehov ettdärförtillkommit attatt ge

förflutit sedantidUnder denyrkesutövare.kompetentamindre som
ianfördesvadenligtdet,hadetillkomstbestämmelses somdenna

otill-medyrkesutövarevisat sigtid efter attpropositionen, annan
titelnanvändakompetenssken attsöktkompetensräcklig genomavge

benämningellerursprungsbeteckningtydligläkareellerdoktor enutan
regleringenhetligochkonsekventfåingår. Förtitelsådandär att en

barnmorskayrkestitlarnautsträckt till ävenskyddetföreslogs att avse
tandläkare.och

infördes del983/84:179iförslagenutgångspunkt iMed prop.
legitima-kompetensbevis t.ex.bestämmelsernagrundläggande om

förskyddyrkeför utöva samtbehörighetskrav att omtion, om
främståterfannsbestämmelseryrkesbeteckning. Dessaochyrkestitel

ochhälso-yrke inombehörighet utöva1984:542 atti lagen om
1984:545förordningenochbehörighetslagen omsjukvården m.m.

behörig-sjukvårdenochhälso-inomyrkebehörighet utöva m.m.att
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hetsförordningen. Bestämmelserna gäller såväl för hälso- och
ukvärden inklusive tandvården för detalj handeln med läkemedel.som
I 2 § behörighetslagen uppräknas de yrkesgrupper under vissasom

angivna förhållanden kan få legitimation. Frågor legitimationom
enligtprövas 3 § Socialstyrelsen. Styrelsens beslut enligtav lagen får

överklagas hos kammarrätten. I 6 8 §§ bestämmelserges om-
behörighet vissautöva yrken inomatt hälso- och sjukvården m.m.
t.ex. barnmorska, läkare och tandläkare.

I 15-17 §§ lagen 1980:1l tillsyn hälso-över och sjukvårds-om
personalen m.fl. tillsynslagen finns bestämmelser återkallelseom av
legitimation och återfående legitimation.om av

För närvarande finns föreskrifter legitimation för tio yrkes-om
på grundval den utbildninggrupper i Sverige,av nämligensom ges

för barnmorska, glasögonoptiker, logoped, läkare, psykolog, psykote-
sjukgymnast, sjuksköterska,rapeut, tandhygienist och tandläkare.

Dessutom finns föreskrifter legitimation för yrkesgruppenom
kiropraktor för yrkesutövare har vid utländsk högskola,som examen
såsom Doctor of Chiropractic eller motsvarande.

Som krav för legitimation ställs dels viss i författning angivenen
dels för flera yrkesgrupperna praktiskexamen, tjänstgöringav efter
Legitimationen innebär för vissaexamen. yrkesgrupperna i principav

förensamrätt yrket.
I behörighetslagen finns också bestämmelser kompetens förom

specialistutbildade läkare och tandläkare bemyndigande församt
Socialstyrelsen utfärda föreskrifteratt behörigheten för icke-om
legitimerade tandhygienister tandsköterskor.samt

saknasNär det gäller apotekare och receptarier bestämmel-numera
legitimation. Avlagd emellertidser om i principexamen ensamrättger

till verksamhet vid apotek. Läkemedelsverket utfärdar föreskrifter om
vilka yrkesgrupper behörigaär förordnaattsom recept.om

Tillsynslagen föröverses närvarande. Bestämmelser med i sättstort
innehåll det redovisats kan docksamma förväntas återfinnassom som

i lagstiftning.en ny

3.3 Förbud verksamhetutöva inom hälso-mot att och sjukvård

Lagen 1960:409 förbud i vissa fall verksamhet på hälso-om mot
och sjukvårdens område, den s.k. kvacksalverilagen, reglerar den
hälso- och sjukvård ersättningmot inte stårsom ges av personer som
under Socialstyrelsens tillsyn. Enligt kvacksalverilagen får den, som
inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen, inte ersättningmot
behandla vissa angivna sjukdomar eller undersöka eller behandla barn

inte fyllt åtta år Vissa undersöknings- och behandlingsmeto-som m.m.
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allmänsjukvårdspersonal. gälleroch Detförbehålls hälso-der
bedövningsmedel,bedövning injektionbedövning, lokal avgenom

metoder.med radiologiskaundersökning eller behandlinghypnos samt
utgången år 1992straffsanktionerade. VidBestämmelserna är av

förbjöd bådei kvacksalverilagenbestämmelserupphävdes de som
svenskt med-och någon saknadeverksamhetambulerande att som

förvisst undantagverksamhet enligt lagen, medutövadeborgarskap
SFS 1992:1563.optikerverksamhet

huvudbetänkande SOUsittAlternativmedicinkommitten har i
alternativmedicinsklagförslag tillfram1989:60 lagt en ny om

Alternativ-kvacksalverilagen.föreslåsverksamhet ersättasomm.m.
princip bliiföreslås i fortsättningenverksamhetmedicinsk även

vissharemellertid mellan demskiljerLagförslagettillåten. som
saknar sådan.basutbildning och demmedicinsk som

yrkesutövarenbasutbildning skallmedicinskFöreslagen ge
förhälsotillståndpatientensallmänt bedömakunnakompetens attatt

harsjukvården.patienten till hälso- och Denhänvisavid behov som
Socialstyrelsenförslaget registrera sig hosenligtbasutbildningen kan

alternativmedicinsk yrkesutöva-registreradmarknadsföra sigoch som
erforderligbasutbildningen ochbeslutaSocialstyrelsen avses omre.

smittskyddsla-omfattasSjukdomarprövning kompetensen. avsomav
inteenligt förslagetgravida kvinnor skall docksjukdomar hosochgen

Även livshotandeakuta,alternativmedicinskabehandlas utövare.få av
behandling.alternativmedicinskfrånbli undantagnaföreslåstillstånd

behandlasfåreller psykoser,Allvarliga sjukdomar, t.ex. avcancer
haft kontaktförstendast patientenyrkesutövarealternativmedicinsk om

ocksåansågKommitténsjukdomen.beträffandeläkaremed att
börradiologiska metoderbedövning ochförbudgällande mot

förbjudetheltenligt förslagetbör detbibehållas. Vidare attvara
vissagällaårbehandla barn underalternativmedicinskt samttre

år.under 15behandling barnför sådanrestriktioner av
och fåttremissbehandlatsförslag harAlternativmedicinkommitténs

inteharRegeringenremissinstanserna. ännumottagandeblandatett av
till förslaget.ställningtagit

rdttsverkningarKompetensbevisens4

behörighetslagenrättsverkningar. IvissaknytslegitimationenTill ges
ochbarnmorska, läkareyrkestitlarnaskydd förstraffrättsligtett

legitimatio-innebärlegitimerade yrkesutövareövrigatandläkare. För
i kom-"legitimerad"beteckningenskydd förstraffrättsligtettnen

legitimatio-medBestämmelsen höryrkestiteln.medbination samman
uppfylleryrkesutövarengaranti förallmänhetensyfte attatt engenens
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kraven på duglighet och allmän kompetens. Enligt 10 § behörig-
hetslagen döms den bryter bestämmelserna skyddet förmotsom om
yrkestitel och yrkesbeteckning till böter. För de yrkesgrupper
hälso- och sjukvårdsområdet i dag har till sin yrkestitel,ensamrättsom
dvs. barmnorskor, läkare och tandläkare, gäller i princip ensamrätten

yrket enligt behörighetslagen.utöva Någonatt inte behörigärsom
enligt denna lag sådantutöva yrke får alltså inte sig föratt ut attge

barnmorska, läkare eller tandläkare i verksamhet hälso- ochvara
sjukvårdens eller tandvårdens område.

För psykologer och psykoterapeuter finns inte på motsvarande sätt
exklusiv behörighet yrket. Den behörigautöva användningenatten av

dessa titlar knyts därför ändringen i behörighetslagen den 1genom
januari 1994 till det förhållandet yrkesutövaren innehar legitimationatt

psykolog eller psykoterapeut.som
Legitimationen också i vissautgör fall behörighetskrav iett

samband med tillsättning tjänster. Föreskrifter detta finns iav om
förordningen 1982:771 behörighet till vissa tjänster inom hälso-om
och sjukvården och tillsättning sådana tjänster. Legitimationom av

behörighetskrav omfattar enligt bestämmelserna läkare, barn-som
morskor, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Socialstyrelsen skall
enligt förordningen meddela allmänna råd kompetenskrav förom
arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjukhusfysiker, sjukhusingenjörer,
sjuksköterskor och ambulanspersonal. En motsvarande reglering på
tandvårdsområdet finns i förordningen 1985:884 behörighet tillom
vissa tjänster inom folktandvården och tillsättning sådanaom av
tjänster. Vidare finns behörighetskrav för föreståndare och vårdhem-
släkare enligt 6 § stadgan 1970:88 enskilda vårdhem.om

Här bör bl.a.även nämnas sjukvård, tandvård och socialatt omsorg
undantas från skatteplikt enligt 8 § lagen 1968:430 mervärdes-om
katt. Enligt anvisningarna gäller detta bl.a. vård tillhandahållssom av
någon med särskild legitimation yrke inom hälso-utöva ochatt
sjukvården. Med sjukvård jämställs medicinskt betingadävennumera
fotvård. Begränsningen till legitimerad personal har vållat praktiska
problem och kritiserats. En särskild utredning har i betänkandet Vissa
mervärdesskattefrågor SOU 1992:121 lagt fram förslag till föränd-
ringar. Dessa bereds i Finansdepartementet.

3.5 Behörighet för personal med utländsk utbildning

För godkännande för yrkesutövning i Sverige personal medav
utländsk utbildning finns särskilda bestämmelser i behörighetslagstift-
ningen. Olika principer för godkännande gäller för yrkesutövare med
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inomfrån landland, för yrkesutövarenordisktfrån annatgodkännande
utanför EES.från länderför yrkesutövareochEES

EES-avtaletomfattasYrkesutövareJ3.5. avsom

behörighetsfrågorvissa1992/93:83propositioneniRegeringen har om
ändringar i be-förslagframlagtsjukvårdenochhälso-inom omm.m.

EES-avtalet itillreglernatillsyftarhörighetslagen att anpassasom
för verksamhetkompetensbeviserkännandeömsesidigtfråga avom

i enlighetbeslutatharRiksdagensjukvårdenochhälso-inom m.m.
1993/94:5.rskr.l993/94:SoU4,bet.förslagenmed

införalagstiftningsvenskiSverigesigEES-avtalet åtarGenom att
för läkare,kompetensbeviserkännandeömsesidigtregler avom

ochhälso-allmäninomsjuksköterskorbarnmorskor ochtandläkare,
EG-direktivantalåterfinns iDessaoch farmaceuter. ettsjukvård som

EES-avtalet.omfattas av
EES-landutbildning frånsådanmedEES-land ettiMedborgare ett

tillavtaletenligthar rättdirektivenikravuppfyller de angessomsom
någrai landethärkompetensbevis utan attellerlegitimation annat

ellerspråkkunskaperpraktik,sigfår ställas,tilläggskrav vare
Även deyrkenreglerade änandraförfattningskunnande. utövare av

högskoleutbildning t.ex.treårigminstmednämndatidigare en
kiropraktorerlogopeder,sjukgymnaster,psykoterapeuter,psykologer,

dessaEES-avtalet. Föromfattaskommeroch optiker grupperatt av
möjlig-dock vissaländernatillämpligt,EG-direktiv, ärdet somger

tjänstgöringpraktiskellerlämplighetsprovs.k.kravställaheter att
godkännandeinnan ges.

Även kommerutbildning attmed kortareyrkenreglerade senare
EG-direktivet.generellas.k. andradetavtaletomfattas genomav

saknas,yrketregleringdärland,frånyrkesutövareSådan somett av
fåkunnamöjlighetharövrigt,krav idirektivens attuppfyller

tjänstgöringtvå års utöverefteravtaletstödmedgodkännande av
nämnda krav.uppfyllandet av

delarinnebörd i dessaEES-avtaletsbeskrivningEn närmare av
Direktivavsnittet F.under1992/93:83propositioneniåterfinns samt

harmoniseringkompetensbevis ocherkännandeömsesidigt avavom
sjukvårdenochhälso-inomyrkesutövningenförfattningar rörsom

InförandeSocialdepartementet,utarbetad inompromemoria,i enm.m.
för verksam-kompetensbeviserkännandeömsesidigtEES-rätt avav -

1992:34.Dssjukvårdenochhälso-inomhet m.m.
be-bestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen som

meddelabehörighetslagenibestämmelse attmyndigas genom en
utbildningutländskmedförvillkorenföreskrifter somatt personerom
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omfattas EES-avtalet skall få kompetensbevis och derasav om
behörighet yrket. Ettutöva kompetensbevisatt införs, nämligennytt
kompetens allmän-praktiserande läkare Europaläkare. Somsom ett
led i EES-anpassningen ändras också tillsynslagen. Lagändringarna
träder i kraft den dag regeringen bestämmer SFS 1992:1562, 1564
och 1565. l och med EES-avtalet blivit gällandeatt har regeringennu
beslutat bestämmelserna samtidigt skallatt träda i kraft.

Detaljbestärnrnelser behövs för direktiven skall bli till-attsom
ämpliga kommer införas i behörighetsförordningenatt och i Socialsty-
relsens föreskrifter.

Genom EES-avtalet kommer yrkesutövare med svensk legitimation
från de nämnda på motsvarande kunna fåatt sätt god-grupperna
kännande i övriga EES-länder.

Yrkesutövare från icke reglerade yrken, arbetsterapeuter,t.ex.
kommer dock underkastas nämnda tilläggskravatt på viss tids
tjänstgöring för kunna få godkännande för yrket iatt EES-ett annat
land.

3.5.2 Yrkesutövare med godkännande från nordiskt landannat

Inom Norden finns sedan tid tillbaka reglering för hälso- ochen en
sjukvårdspersonal har godkännande i nordiskt land.ettsom annat
Denna följer vad beslutats i 1981 års nordiska överenskom-av som
melse godkännande vissa yrkesgrupper för verksamhet inomom av
hälso- och sjukvården och veterinärväsendet prop.1981/82:86.
Överenskommelsen omfattar 18 yrkesgrupper, nämligen läkare,
tandläkare, sjuksköterskor, apotekare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter,
barmnorskor, distriktssköterskor, optiker, psykologer, receptarier,
röntgenassistenter, skötare i psykiatrisk vård, tandhygienister,
tandsköterskor, tandtekniker, undersköterskor och veterinärer.

Grundtanken denär förvärvat legitimation elleratt som annat
godkännande för yrket i de nordiska länderna skall kunnaett av
ansöka och få motsvarande godkännande i de andra nordiskaom
länderna, i princip krav kompletterande utbildning ellerutan
tjänstgöring. I överenskommelsen också vilken utbildninganges som
godtas för legitimation yrket inte skulle rättsligt reglerat iom vara
något länderna. Yrket måste emellertid reglerat i minst tvåav vara av
de fördragsslutande länderna för överenskommelsen skallatt vara
tillämplig. I de fall rättslig reglering yrket skulle saknas ien ettav
land gäller fri arbetsmarknad i det landet för det yrket. Bestämmelser-

enligt den nordiska överenskommelsen tillämpas i Sverige påna även
utorrmordiska medborgare har auktorisation från nordiskt land.ettsom
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EES-avtalet det nordiska samarbetet, i denEnligt accepteras ut-
hindrar EES-avtalet fungerar tillfredsställande.sträckning det inte att

nordiska överenskommelsen har nyligendenEn översyn genom-av
inriktning nödvändiga anpassningar till EES-avtalet.medförts göraatt

Översynen visat nordiskt regelverk till fördel för dehar äratt ett
sedan EES-avtalet i kraft och detberörda yrkesgrupperna trättäven att

utnyttja möjlighet EES-avtalet erbjuderskäl denfinns attatt som
överenskommelsen för samtliga berördabehålla den nordiska

begränsande EES-avtaletsBestämmelseryrkesgrupper. är änsom mer
överenskommelsen, möjligheten krävahar mönstrats attut t.ex.ur

viss praktik. avtalstek-språk- och författningskunskaper Avvissa samt
bestämmelserna förts iskäl har de sålunda anpassadeniska över en ny

för viss hälso-överenskommelse nordisk arbetsmarknadom gemensam
sjukvårdspersonal och veterinärer. yrkesgrupp kiroprakto-och En ny -

i kraftförts in i den överenskommelsen, harhar trättsomrerna nya-
den januari 1994.samtidigt med EES-avtalet 1

Övriga med utländsk utbildning3.5.3 yrkesutövare

dvs. intemed utländsk utbildning, deövriga yrkesutövareFör som
nordiskt land,eller har godkännande i någotomfattas EES-avtaletav

komplette-i varje enskilt fall dels denfår Socialstyrelsen besluta om
för kunskaperna ochutbildning och praktik behövsrande attsom

kompetenskraven, dels defärdigheterna skall de svenskamotsvara
dels de för yrket behövliganödvändiga kunskaperna i författningar och

föreskrifter relativtspråkkunskaperna. Socialstyrelsen har utfärdat som
yrkesutövaren skall kunnaingående reglerar vad krävs för attsom

Tillämpningen ochframför allt det gäller läkare.godkännas, när
emellertid ifrågasatts ochutformningen dessa föreskrifter har enav

flera håll.har förordats från Enbestämmelsernaöversyn an-av
med anledning EES-avtalet kommerbestämmelsernapassning avav

förinföra motsvarande föreskrifterBehovbehöva göras. attatt av
yrkesgrupper finns också.ytterligare

Behörighet socialtjänsten3.6 inom

legitimation.saknas helt bestämmelser IsocialtjänstpersonalFör om
Socialstyrelsen.fall meddelas dock kompetensbestämmelservissa av

skall det vid varje hem10 socialtjänstförordningen 1981:750Enligt §
verksamhetenfinnas förestårför vård eller boende samten person som

verksamhet.övrigt för ändamålsenligpersonal i behövsden som en
boende drivsockså hem för vård ellertillämpasDetta som av
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enskilda. Vid särskilda ungdomshem skall det enligt §I 1 socialtjänst-
förordningen finnas tillgång till läkare bör ha viss specialistkom-som

Vid hem vård och behandlingpetens. missbrukaresom ger av
alkohol eller narkotika bör läkare finnas tillgängliga har sådanasom
kunskaper lämpade förär verksamheten. Vid de nämnda hemmensom
bör det också finnas tillgång till psykologisk expertis.

Socialstyrelsen meddelar enligt 10 § andra stycket förordningen
föreskrifter kompetenskravennärmare för föreståndare vid sådanaom

hem. Sådana föreskrifter finns i SOSFS 1982:36. I den mån det är
påkallat meddelar styrelsen föreskrifter kompetenskraväven förom
personal med vård- och behandlingsuppgifter.

Sådana hem drivs enskilda omfattas dock inte 10 § andrasom av av
stycket och 11 § socialtjänstförordningen. Socialstyrelsen meddelar
emellertid föreskrifter enligtnärmare 34 § förordningen i fråga om

förhem vård eller boende drivs enskilda.som av
Även bestämmelser legitimation för socialtjänstpersonalom om

saknas, gäller enligt I § andra punkten tillsynslagen personalen, iatt
den mån den hälso- och sjukvård inom för socialtjänsten,ger ramen

tillhöra hälso- och sjukvârdspersonalen biträdaanses attgenom en
legitimerad yrkesutövare i dennes vård patienter, dis-t.ex.av en
triktsläkare eller distriktssköterska.en

4 Socialutskottets betänkanden

I Socialutskottets betänkande 1992/93:SoU1 Vissa behörighetsfrågor
med anledning propositionen 1992/93:83 och motioner rskr.m.m. av

1992/93: 13 behandlas bl.a. antal motioner vari yrkas legitima-ett att
tion eller andra behörighetsföreskrifter skall införas för ytterligare
yrkesgrupper. Utskottet i detta sammanhang yrkesgruppernatar upp

socionomer, kuratorer, dietister, arbetsterapeuternaprapater, och
fotterapeuter. Socialutskottet konstaterar Socialstyrelsen redovisatatt

uppdrag avsåg frågan det föreligger dokumenteratett ettsom om
vetenskapligt underlag för tillstyrka legitimation för ochatt naprapater

det enligtnämner Socialstyrelsens mening inte för närvarandeatt
föreligger sådant underlag för tillstyrka legitimationett att av

Utskottet regeringen bör ställning tillnaprapater. fråganatt taanser nu
skall kunna legitimeras. När det gäller frågannaprapaterom om

legitimation eller andra behörighetsföreskrifter för ytterligare
yrkesgrupper utskottet samlad bör underöversyn görasattanser en
parlamentarisk medverkan och regeringen därefter bör återkommaatt
till riksdagen i denna fråga vissaoch andra frågor har sambandsom
därmed.
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Utbildningsdepartementet ichefen förutskottetVidare berör att
examina ocksågenerelladet vissa1992/93:1 föreslagit utöverattprop.

utbildningaravslutayrkesexamina. Dessa börantalfinnasbör ett som
officielltolika formerdär det finnsinriktade yrken,är mot av

behörighetskrav.legitimation ellerfastställd
ochLedningsansvaret1993/94:SoU4betänkandeI Socialutskottets

rskr.motionsyrkandenanledning olikabehörighetsfrågor medvissa av
legitimation elleryrkasmotioner varibehandlas bl.a.1993/94:5 att

yrkesgrupper.införas för ytterligarebehörighetsföreskrifter skallandra
yrkesgruppernasammanhang återi dettaUtskottet naprapatertar upp

och arbetsterapeuter.
kommandemotion denbehandlar utskottetVidare ut-atten om

habehörighetsfrâgor böroch näralegitimations-redningen om
vårdut-medellängaför deöversynsutredningenmedsamstämmighet

föryrkesexaminahänvisas till motionermotionenIbildningarna. om
ochlaboratorieassistentervårdutbildningarna,medellångade t.ex.

högskolelagriksdagsbehandlingensamband meddietister, i en nyav
1992/93:UbU3.

1992/93-propositionenuttalande ipekar bl.a.Socialutskottet ett
regeringensför ökad kompetensutbildninghögre:169 attomom

tillomfattning begränsasutbildningarnasbestämmamöjlighet överatt
Utskottet konstaterarmed yrkesexarnen.avslutasutbildningarde som

samladei denaktualiserar kanmotionenfrågorde tasatt uppsom
olika yrkes-behörighetsregler förochlegitimations-översynen av

vadbeaktasvid kommeroch förutsätter översynen attatt somgrupper
vårdutbild-medellångaföröversynsutredningen deföreslagits om

ningarna.

pågående översyner5 Vissa m.m.

Närings- yrkesskyddoch5.1

dir.sina direktivenligt1992:01 harrättighetskommittén JuFri- och
och yrkesverksam-närings-grundlagsskydd för1991 191 övervägt ett:

erforderligamedgerregleringenutformningheten samt somaven
rättighets-Fri- och1993:40betänkande SOUI kommitténsundantag.

i regerings-inbestämmelservissaföreslåsfrågor, Del A, tasatt
propositionenöverlämnatriksdagentillRegeringen harformen.

fri- ochandraEuropakonventionen ochInkorporering1993/94:117 av
regeringsformen,ändringar idels vissavari föreslåsrättighetsfrågor,

konventioneneuropeiskadeninkorporeringsärskild lagdels avomen
grundläggandeoch derättigheternamänskligaskydd för deangående °

yrkesfrihetenochför närings-föreslås skyddBl.a.friheterna. ettatt
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införs i regeringsformen grundläggande fri- och rättighet.som en ny
Begränsningar i drivarätten näring elleratt yrke fårutöva enligt
förslaget införas endast för skydda angelägna allmännaatt intressen
och aldrig i syfte enbart ekonomiskt vissaatt ellergynna personer
företag. Vidare slås fast stadgande i regeringsformenett laggenom att
eller föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtagandenannan
på grund Europakonventionen. De reglerna föreslås träda iav nya
kraft den januari1 1995.

5.2 Viss organisation för läkemedelsförsörjningenny

Läkemedelsförsörjningsutredningen LFU 92 S 1992:07, har- -
lämnat delbetänkandet Läkemedel och kompetens SOU 1993: 106

redovisar den del utredningens arbete försäljningenrörsom av som av
receptfria läkemedel. Det framhålls denna fråga inte kan diskuterasatt
isolerat från de kompetenskrav måste ställas för säkerställaattsom en
riktig information till kunderna. Utredningen har därför beaktat också
vissa utbildningsfrågor. Utredningen föreslår det skall krävasatt en
verksamhetsansvarig farmaceut föreståndare för de s.k.som egen-
vårdsapoteken och framhåller bl.a. starka skäl föreligger föratt att en
legitimering farmaceuter återinförs. Mycket talar enligt utredningenav
för också receptarier legitimeras.att

5.3 Viss utvärdering kiropraktorskolaav

Regeringen uppdrog Socialstyrelsen i juni 1993 utvärdera denatt
kiropraktorutbildning bedrivs vid Skandinaviska Chiropraktorsom
Skolan i Stockholm. Syftet med utvärderingen klargöraattvar om
utbildningstiden och innehållet i denna utbildning var av samma
kvalitet godkänd utbildning till Doctor of Chiropractic-som en

Socialstyrelsen har redovisat uppdraget i december 1993 ochexamen.
bl.a. anfört sammanfattande omdöme utbildningen i mångasom att
avseenden jämförbarår med utbildningen vid the Anglo-European
College of Chiropractic i Bournemouth, England, Skandinavis-attmen
ka Chiropraktor Skolan i Stockholm på vissa väsentliga punkter ännu

har standard. Denna utvärdering införandetsamma samt av
utbildning för kiropraktorer i Odense kan få konsekvenser för
nuvarande legitimationsbestärmnelser för kiropraktorer.
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5.4 Offentlig tillsyn enskild vård ochöver omsorg

arbetsgrupp inomEn Socialdepartementet har överlämnat förslaget
Enskild vård och offentlig tillsyn 1993:38.Ds Arbets-omsorg -

föreslår vårdhemstadgan 1970:88 enskilda upphävsattgruppen om
och bestämmelser enskild verksamhet i hälso- ochersätts av nya om
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen 1980:620. Vårdhemmen bör

i sådana fördelas hälso- och sjukvården, enskilda sjukhus,t.ex.upp
och sådana inom socialtjänsten, enskilda ålderdomshem.t.ex.

Konvalescenthem/hälsohem bedriver sjukvård föreslåsävensom
Övrigaomfattade bestämmelserna enskild hälso- och sjukvård.av om

konvalescenthem regleras lagen 1966:742 hotell-avses genom om
och pensionatsrörelse.

föreslagna bestämmelserna i hälso-De och sjukvårdslagennya
innebär bl.a. enskild fysisk juridiskelleratt atten person som avser
yrkesmässigt bedriva hälso- och sjukvård skall anmäla detta till
Socialstyrelsen. Styrelsen föreslås tillsynen sluten enskildöverta av

sjukvård från länsstyrelserna.hälso- och
Däremot bör enligt förslaget för tillstånd och tillsyn be-ansvaret

träffande enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen kvarligga hos
länsstyrelserna. Tillstånd skall hossökas länsstyrelsen för alla

boendeformersärskilda drivs enskilda och för enskilda hemsom av
med korta vårdtider för äldre och handikappade med inriktning på
rehabilitering s.k. hem för viss heldygnsvård. Enligt förslagetm.m.,
skall bl.a. medicinskt ansvarig sjuksköterska finnas vid de särskildaen
boendefonnerna i enskild regi. Förslagen offentlig tillsyn överom
enskild vård och bereds i regeringskansliet med sikteomsorg en
proposition under våren 1994.

Tillsynen hälso- och sjukvården5.5 över

Tillsynsutredningen har i sitt huvudbetänkande Tillsynen hälso-över
sjukvårdenoch SOU 1991:63 bl.a. föreslagit det skall iatt anges

tillsynslagen yrkesutövning inom fyraden gäller för särskiltatt
angivna uppgiftsomrâden då främst vid undersökning, vårdoch och
behandling patienter. Alla legitimation för yrke inomharav som
hälso- och sjukvården skall enligt förslaget tillhöra hälso- ochanses
sjukvårdspersonalen. den mån yrkesutövare vid verksamheter medI

huvudsakligt syfte bedriva hälso- och sjukvård, såsomänannat att
socialtjänsten, fullgör uppgifter inom området patientvård omfattas de

utförenligt förslaget bestämmelserna i tillsynslagen endast deav om
sådana uppgifter.
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till densyftarTillsynsutredningen lägger fram förslag göraattsom
sjukvårdhälso- ochoch enskildallmänstatliga tillsynen över mer

tillsynslagenBestämmelsen i 18 § äveneffektiv. att annanom
sjukvården legitimationochyrke inom hälso-behörighet änutövaatt

därför denföreslårtillämpats. Utredningenhar aldrigåterkallaskan att
upphävs.

sjukvården bereds förochhälso-tillsynenFörslagen överom
proposition under vårenregeringskansliet med sikteinärvarande en

1994.

behörighetsregleringenkonsekvenser förHögskolereformens6

har beslutatriksdagenuniversitet och högskolorförreformDen som
förutbildningproposition Högreregeringensanledningmed avom

1992/93:UbU14, rskr.1992/93:169, bet.ökad kompetens prop.
innebärbudgetåret 1993/94gäller fr.o.m.och1992/93:363 attsom

därmed interegering och riksdagavskaffats ochharlinjesystemet att
enskilda utbildningar.dimensioneringenbeslutarlängre avom

genomslag.efterfrågan skallstudenternas störreAvsikten är ettatt
innehåll inteutbildningarnasavskaffandelinjesystemetsGenom styrs

harutbildningsplaner. Dessafastställdacentraltlängre ersattsgenom
före-examina fårvilkareglerarexamensordning somsomenav

yrkenutbildningar, ledersådanaFramför alltkomma. mot somsom
behörighets-andraförordningar ellerellerreglerade i lagarär genom

varje yrkesexamenFörmed yrkesexamen.avslutasföreskrifter, en
målbeskrivning.övergripandeanges en

inomlegitimation för yrketillleder framutbildningarDe som
examensordningen. Härutöversjukvården återfinns ihälso- och tas

Påbyggnadsut-vårdpersonalförutbildningarytterligare några upp.
med yrkesexamen.intesjuksköterskor avslutasbildningar för en

innehåll längreutbildningarsinte dessareglerasDärmed stats-av
makterna.

förlegitimationinförandeFramställningar6 avom
ytterligare yrkesgrupper

förLegitimation6.1 naprapater

medhar hemställtNaprapatförbundetSvenska naprapaterattom
få legitimation.bereds möjlighetof NaprapathyDoctor attexamen

olikakombinationförbundetinnefattar enligtNaprapati aven
frånfunktionsstörningarbesvär ochbehandlingsteknologier vid
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rörelseapparaten. Naprapaten använder sig manipulationsbe-av
handling, stretching, ergonomisk rådgivning, rehabilitering-massage,
sträning och mobilisering Förslaget legitimation förm.m. om

bereds för närvarande i regeringskansliet med siktenaprapater en
proposition vårenunder 1994.

för2 Legitimation osteopater

Osteopati manuell terapi varigenom liksom kiroprak-är osteopateren -
och behandlar hållning och rörelseapparat.torer naprapater ryggar,-

Svenska osteopatförbundet skillnaden ligger i den helhets-attanger
filosofi den mjuka hävstångsteknikoch används vid osteopatisksom
behandling. flesta fyraårigDe har genomgått svenskosteopater en

iutbildning osteopati i samarbete med professor Jan vidWestman
universitetet i Uppsala och Maidstone College of Osteopathy i
England. framställning legitimation förEn har gjorts,osteopaterom
vari framhålls osteopatin erhållit legitimation i Storbritan-att numera
n1en.

6.3 Legitimation för rehabiliteringsterapeuter

Förslag föreligger treårig utbildning för rehabiliteringsterapeut.om en
Verksamhetsområdet rehabilitering långtids-bl.a.avses vara av
sjukskrivna med mindre tydlig diagnos och med s.k mångfaktoriella
diagnoser. En rehabterapeut behandlar medsymtomtex. massage,
akupunktur och naturmedicin. framställning legitimation förEn om
rehabterapeuter har gjorts.

6.4 Legitimation för ortopedingenjörer

Svensk Ortopedisk Förening har hemställt legitimation för ortoped-om
ingenjörer, utbildats vid Hälsohögskolan ioch examineratssom

år föreningenJönköping sedan tio tillbaka och enligt utföränmer
ansvarsfullt relativt självständigt sjukvårdenoch arbete i ungefär

framhållersjukgymnaster. Föreningen komponent-sätt attsamma som
skaderiskbrott i och reell för patienter ochutgörproteser ortoser en

därför denna sjukvårdande verksamhet bordeatt gren av ges en
fristående legitimation chefsföreträdare.med för dessstatus
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6.5 förLegitimation transaktionsanalytiska psykoterapeuter

Svenska transaktionsanalytiska föreningen har hemställt transak-attom
tionsanalytiska psykoterapeuter skall kunna få legitimation som
psykoterapeuter och bl.a. anfört transaktionsanalys psykody-äratt en
namisk terapiform med utvecklad teori och metodik för hur mellan-
mänsklig kommunikation interpersonella transaktioner påverkar- -
psykisk hälsa och patologi.

6.6 Legitimation för undersköterskor m.

Framställningar legitimation för undersköterskor, laboratorieassis-om
arbetsterapeuter, sjukhusingenjörer, dietister, kuratorer,tenter,

socionomer. hörselvårdsassistenter, fotterapeuter och akupunktörer
föreligger. Titeln hörselvârdsassistent har bytts titeln audionomut mot

januariden l 1994. Vidare föreligger framställning ävenatten om
kiropraktorutbildning inte formellt godkänd för kunna ledaär attsom
till of Chiropractics""Doctor skall kunna legitimation.ge

Frågor legitimation för andra här berörda yrkesgrupperäven änom
med utbildning för yrken inom hälso- och sjukvården, såsom sjukhus-
fysiker, inomskötare psykiatrisk vård och tandsköterska, kan bli
aktuella pröva.att

Legitimation för homeopater7 m. .

Homeopati bygger på antagandet sjukdom kan botas småatt en genom
mängder hos friska framkallar effekterämnenav som personer som
liknar sjukdomens framställningEn legitimation försymtom. om
homeopater har gjorts.

Frågor legitimation för andra här berörda yrkesgrupperäven änom
inom naturmedicinens område kan bli aktuella pröva.att

7 Uppdraget

principerDe har gällt för införandet legitimationskrav försom av
olika yrken inom hälso- och sjukvården fastställdes i början 1980-av
talet, då den nuvarande behörighetslagstiftningen beslutades av
riksdagen. Dessa principer har avsnittet årsberörts under 1984
behörighetslagstiftning 3.2.

De genomgripande förändringar skett och fortfarande sker isom
samhället, bl.a. Sveriges nämnaude till EU ochgenom genom
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många offentliga verksam-organisationsformer iinförandet nyaav
ochbehörighetsregleringen inom hälso-motiverarheter, översynen av

närliggande områden.sjukvården och
yrken inom hälso-till rättslig regleringfrämsta orsakenDen aven

vården.patienternas säkerhet i Dettasjukvårdenoch är omomsorgen
eller utvidgningför varje förändringledstjärnanmåste även avvara

behörighetskrav. Särskilt i dekompetensbevis ochbestämmelserna om
får sådanasig direkt till allmänheten,yrkesgrupp vänderfall, när en

de berättigadegällerbetydelse detbestämmelser när att tryggastor
hittillsvaran-kan ställa. Dei vården patienternapå säkerhetkrav som

bör i alltoch behörighetprinciperna för legitimationgrundläggandede
och deför denligga till grundväsentligt kunna översynäven

utsträckningalltmer ökadbehöver 1överväganden göras.som nu
ochtillhandahållas företagsannoliktemellertid vårdkommer att av

i för denoffentliga, dagför detenskilda i stället som svararav
ikontroll liggervärdverksamheten. Denövervägande delen somav

offentligtverksamhet inom denanställningsförfarande förnuvarande
i betydelse.minskaallt dömavården kommerbedrivna attattav

påvårdområdet ställer bl.a. kravinomoch utvecklingenFörändringen
ochsida hälso-kontroll frånmöjligheter tillförbättrade statens av

offentligautanför densärskiltyrkesutövning,sjukvårdspersonalens
vården.

medomfattandebetydligtfinns inom EUVidare systemett mer
EES-i Sverige. Genomvad vi haroch behörighetkompetenskrav än

åtar siggemenskapenEuropeiskamedlemskap i denoch vidavtalet
kompetensbe-ömsesidigt erkännandeSverige tillämpa regleratt avom

antalförsjukvårdeninom hälso- ochför verksamhetvis ett stortm.m.
utfärdas ansvarigakompetensbevis,Behovetyrkesgrupper. avsomav

dennaökadärför förutses kommakan ävenmyndigheter, att av
anledning.

utbildningarnationellalandetstillSverige måste bl.a. attse
ömsesidigaför dettaförutsättningenuppfyller de krav ärsom

i samband med EES-redan skettViss anpassning harerkännande.
Även vissaemellertid krävaskommer deti fortsättningenavtalet. att

gäller inom EU.tillanpassningar system som
arbetsmarknad inom EUfrimåste vidsvenska medborgarnaDe en

behörigheten. Iden söktautbildningkonkurrenskraftigfå som geren
denanalyseradet skälsammanhang finnsdetta närmareatt om

behov,innebär ökatinom högskolanavregleringengenomförda av
Socialutskot-vårdutbildningar.för vissabehörighetsområdetpåregler

vårdutbildningarna börmedellånga ävenpåpekanden detets om
redogörelsen i detframgårSåsomsammanhanget.beaktas i det av

fördelarockså oftayrkerättslig regleringföregående innebär ettaven
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vid tillämpning EG:s regelverk för godkännande ien EES—av annat
land. Förhållandet bör analyseras närmare.

Vid bestämmelsernaöversyn kompetensbevis och behörig-en av om
hetskrav bör hänsyn också till marknadseffektiviteten.tas Därvid bör
beaktas såväl etableringsmöjligheterna villkoren kon-ärattsom
kurrensneutrala.

Legitimation och andra kompetensbevis innebär i regel formen av
intrång i näringsfriheten. På grundval förslag från fri- och rättig-av
hetskommittén har regeringen i propositionen 1993/94: 117 Inkorpore-
ring Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågorav bl.a.
föreslagit principerna närings- ochatt yrkesfrihet regleras iom
regeringsformen. Härutöver föreslås särskild lag inkorporeringen om

den europeiska konventionen angående skydd för de mänskligaav
rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Begränsningar i drivarätten näring eller yrke får,att utöva enligt
regeringens förslag ändring regeringsformen, införas endast förom av

skydda angelägna allmänna intressenatt och aldrig i syfte enbart att
ekonomiskt vissa eller företag. Vidare får lag ellergynna personer

föreskrift inte meddelas i strid med Sveriges åtagandenannan grundpå
Europakonventionen.av

De reglerna träda i kraft den januari 1995.nya avses
Konsekvenserna förslagen i propositionen för behörigheten inomav

hälso- och sjukvården bör genomlysas förhållandetnärmare. Detm.m.
närings- och yrkesfrihetenatt regleras i grundlag kan t.ex.en

föranleda viss behörighetsreglering, föratt närvarande beslutassom
på myndighetsnivå, blir frågor regering och riksdag bör beslutasom
om.

Frågan återkallelse legitimation eller kompetensbevisom av annat
bör kunnaäven En avvägning börtas ske mellan patienternasupp.
intresse säkerhet i vården och den legitimerade yrkesutövarensav
rättssäkerhet. I detta sammanhang bör diskuterasäven behovet av en
fast åldersgränsövre för giltigheten legitimation.av

Av de yrkesgrupper själva kommit in med förslag desom attom
skall få legitimation för yrket flera iär dag underkastade den s.k.
kvacksalverilagens beskärmelser. Ett förslag till lagstiftningny
området har utarbetats den s.k. alternativmedicinkommittén.av
Förslaget har emellertid fått blandat mottagande remissinstan-ett av

och inte lettännu till något beslut.serna
Som led i översynsarbetet börett hurövervägas lagstiftningen om

förbud i vissa fall verksamhet på hälso- och sjukvårdensmot område
bör utformad framtiden.ivara

Hittills har legitimation inte förekommit inom socialtjänsten.
Förslag föreligger emellertid legitimation för bl.a. kuratorer ochom
socionomer. Syftet tillförsäkraär allmänhetenatt god ochen pro-
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Övervägandena be-socialtjänsten.inomhandläggningfessionell
närliggandeochför dessaregleringrättsligbehovetträffande eraav

förgällaföreslåsprinciperfränutgå enböryrken somsamma
sjukvården.ochhälso-inomyrkenreglering av

parlamentariskregeringenföreslårbakgrund attdennaMot en
förprincipernasamlad översynförtillsätts görakommitté avatt en

dennabakgrund översynbehörighetochlegitimation att motsamt av
behörighetsföre-ochlegitimationfråganibl.a.förslaglämna om

ochsjukvårdenochhälso-inomyrkesgrupperolikaförskrifter
områden.närliggande

1960:409i lagenÖversynen bestämmelsernaomfattaocksåskall
sjukvårdensochpå hälso-verksamhetfalli vissaförbud motom

kvacksalverilagen.s.k.denområde
grundsyni denutgångspunktmedsåledes,skall somKommittén
principerallmännavilkaföregående, överväga somi detredovisats

Kommittén börkompetensbevis.olikautfärdandeförgällabör av
regleringrättsligförformerandrafinnsdet avockså överväga om
legitimation.alternativ tillkanverksamhet utgöra ettelleryrken som

möjligtregleringenhetligsååstadkommabör somSträvan att envara
fråga.ikommeryrkende somav

delskonsekvensernavidviktsärskildskall fästaKommittén av
vårdut-vissaavregleringdels dentill Europa,närmandeSveriges av

ökadedeoch delshögskolereformenskettbildningar genomsom
olikaförsigverksamhet, öppnartill privatmöjligheterna som

sjukvården.ochhälso-inomyrkesgrupper
utanförgällervadtilldärvid hänsyn ävenskallKommittén ta som

sinautarbetandetvidEES,inomframför alltdåoch avSverige,
sjukvården.ochhälso-kompetensbevis inomförprincipertillförslag

i dereglerlikformigaintressetbeaktasärskiltbörKommittén av
dennainomnordiska staterna ram.

avsnittet Kompe-underredovisatsharvadbakgrundMot somav
börmervärdesskattfrågai3.4rättsverkningartensbevisens om

konsekvensernaskattetekniskaeventuellade avbelysakommittén även
förslag.lämnade

samtliga kom-tillkommittédirektivengällerarbeteutredningensFör
inriktningutredningsförslagensdelsutredaresärskildaochmittéer om

iutredningsverksarnhetenEG-aspekterbeaktandedels1984:5,dir. av
1988:43.dir.

1995.årutgångenföreredovisasskalluppdragKommitténs av

Socialdepartementet
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