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SOU 1541997:

Till statsrådet och chefen för

Socialdepartementet

regeringsbeslutGenom den 12 bemyndigades1992 dåvarandemars
statsrådet Könberg tillkallaBo parlamentarisk kommitté medatt en
uppdrag dels analysera och bedöma hälso- och sjukvårdensatt re-

tillsursbehov fram 2000, dels hur hälso- och sjukvårdenöverväga
finansieras ochbör organiseras på den övergripande samhällsnivån.

Kommitténs överväganden och förslag skulle grundas på analysen av
forsta handi fmansierings- och organisationsmodeller; reformeradtre

landstingsmodell, primärvårdsstyrd vård och obligatorisk sjukvårdsför-
säkring.

Kommittén, HSU 2000, avlämnade föreantog namnetsom som-
1994 flera Vidare avlämnades i september 1994expertrapporter.maren

delbetänkandet Landstingens för kliniskt forsknin och ut-ansvar
vecklingsarbete SOU 1994:132.

decemberDen 22 1994 beslutade regeringen kommitténs arbeteatt
skulle slutföras med ändrade direktiv. Kommittén fick också delvisen
ändrad sammansättning. Av tilläggsdirektiven framgår bl.a. kom-att
mitténs överväganden och förslag skall frånutgå dagens medsystem
landsting och finansiärer och tillhandahållare hälso- och sjukvård.av

kortfattadEn redogörelse för utredningsuppdraget och vårt arbete med
detta betänkande återfinns i kapitel Tilläggsdirektiven Dir.

152 hari sin helhet1994: bifogats betänkandet bil. Kommittén re-
dovisar i enlighet med direktiven sitt arbete i fonn delbetänkanden.av

decemberI 1995 överlämnade kommittén betänkandet Reform på
SOU 1995:122, i november 1996 betänkandet Behov ochrecept

vården analys SOU 1996: 163 och i septemberi 1997resurser en-
betänkandet tydligareEn roll för hälso- och sjukvården folkhälso-i
arbetet SOU 19. detta1997:1 I betänkande redovisar kommittén sina
överväganden och förslag i den del uppdraget patientensrörav som
ställning.

arbetetI med betänkandet har ledamöter deltagit riksdags-som
ledamoten Ingrid Andersson s, direktören Leni Björklund s, ord-
förande, riksdagsledamoten Leif Carlson m, f.d. riksdagsledamoten

EinhomJerzy kd, landstingsfulhnälctigeledamoten Inger Hallqvist
Lindvall mp, riksdagsledamoten Kerstin Heinemann fp, landstings-
rådet och ordföranden i Landstingsförbundet Lars Isaksson s, riks-
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kommunalrådet TorgerdKarin Israelsson c, Janssondagsledamoten
Socialdemokratiska ungdomsförbundet Niklasordföranden is,

riksdagsledamoten Stig Sandström v.sNordström samt
folkhälsorådet Göran Dahlgren, Folk-sakkunniga har deltagitSom

Finansdeparte-departementssekreteraren Jonas Iversen,hälsoinstitutet,
Rönn-Diczfalusy, Inrikesdeparte-departementsrådet Agnetamentet,

Socialdepartementet,departementsrådet Ingrid Petersson, över-mentet,
Riksförsäkringsverket generaldi-Kerstin Wigzell,direktören samt

Örtendahl,Claes Socialstyrelsen.rektören
Svenskadeltagit programchefen Gert Alaby,harSom experter

socialombudsmannen Hedin, PensionäremasKommunförbundet, Bernt
Heinsoo, Landstingsförbundet,riksorganisation, direktören Toivo

direktören Anders Milton, Sverigesoch verkställandeordföranden
departementssekreteraren MartinCentralorganisation,Akademikers

förbundssekreteraren Karin Olsson,Socialdepartementet,Olauzon,
ombudsmannen Christina Zedell,Centralorganisation,Tjänstemärmens

Östman,Sverige och f.d. ordföranden Lars Han-Landsorganisationen i
dikappförbundens samarbetsorgan.

har varit direktören f.d. departe-Kommitténs huvudsekreterare
Kärvinge och sekreterare avdelningsdirektörenmentsrådet Christina

också varit projektledare för arbetet med betän-BarrbrinkLena som
Elisabeth Rynning, förordnad sekretera-kandet. Docenten som var som

september den januari 1997, har med-from. den 1996 31l t.o.m.re
Stabsjuris-juridisk och för bilaga 2 ochverkat expertsom ansvarar

varit förordnad sekreterare sedan den juniNils Blom, 15ten som som
med lagförslagen imedverkat juridisk i arbetethar1997, expertsom

vid Institutet för Hälso- ochbetänkandet. Projektledaren Per Rosén
kommitténs uppdrag utarbetat kapitelsjukvårdsekonomi IHE har

Dahlström, förordnad sekreterareKonsulten Anita som var som
februari den juni har utfört studiefrom. den 1997 10 1997,l t.o.m. en

möjligheterna välja läkare,hur landstingen utfonnatbelyser attsom
specialistvård. Departementssekreteraren Kristinasjukhus och annan

för sammanställningen enkäterna till landstingensEkholm har svarat av
förtroendenämnder bil. 4.och kommunernas

får härmed överlämna betänkandet harKommittén Patienten rätt
SOU 1997:154.

Leif Carlson har lämnat reservation och särskiltLedamoten etten
liksom ledamoten Kerstin Heinemann. Ledamotenyttrande, Inger

har lämnat reservation. LedamotenHallqvist Lindvall Jerzy Einhomen
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har lämnat särskilt yttrande. De sakkunniga Jonas Iversen ochett
Agneta Rönn-Diczfalusy har lämnat särskilt yttrande.ett gemensamt

Stockholm november 1997i

Leni Björklund

Ingrid Andersson Lars Isaksson

Leif Carlson Karin Israelsson

EinhomJerzy Torgerd Jansson

Hallqvist LindvallInger Niklas Nordström

Kerstin Heinemann Stig Sandström

/Christina Kärvin ge

Lena Barrbrink
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Sammanfattning

Uppdraget

direktiven konstateras bl.a möjligheten välja vårdgivareI äratt att en
viktig aspekt patientinflytandet. En väl så viktig inte likaav men upp-

aspekt möjligheten medverkamärks ammad älv i valetär att av
medicinska beslutsfattandet erbjuderbehandling det alternativ.när

skall bl.a. redovisa förslag till förbättringarKommittén detgörsom
medmöjligt nå patienten balanserad information sjukdomen ochatt om

medverka i valet behandling.Vidare bör det finnsövervägasatt av om
särskilda åtgärder för stöd till patienter för vilkaskäl vidta attatt ge

valet behandling har betydelse för framtida livskvalitet.storav
Kommittén bör också hur patientens erfarenheter ochpröva resurser
bättre kan till i vården och rehabiliteringen.tas vara

Allmänt gäller för kommitténs uppdrag i fråga patientenssett om
vilkaställning avvägningar bör mellan statligaöverväga görasatt som
lagstiftningåtgärder i form och tillsyn och sådana åtgärdert.ex.av som

och vårdpersonalsjukvårdshuvudmän älva kan vidta.

Allmänna utgångspunkter

utgångspunkt för kommitténs överväganden och förslag deEn är att
allra flesta patienter vill delaktiga och ha inflytande sinövervara egen
situation i kontakterna med hälso- och sjukvården. patienterYngre
liksom de välutbildade ställer högre krav delaktighet och in-mer
flytande. Kommande äldre generationer välutbildadeär änmersom-
dagens kommer troligen ställa betydligt krav på inflytande.störreatt-
Dagens och morgondagens patienter kommer också ha tillgång tillatt
olika kanaler där de själva kan söka kunskap och information. Enligtny
kommittén det avgörande betydelse för hälso- och sjukvårdensär av
legitimitet hos i befolkningen den kan kravdemötastora attgrupper
på inflytande och delaktighet det moderna informationssamhälletssom
medborgare kommer ställa.att
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viktig utgångspunkt för kommitténs övervägandenEn ochannan
hälso- och sjukvårdslagens krav på god vårdförslag lika villkorär

kräver de tillförsäkras tillävenatt rättensvagare gruppernasom
valfrihet, inflytande och delaktighet i vården. Vikten hälso- ochattav

förmår till kravet likasjukvården leva behandling stärks ocksåupp
allra flesta patienter uttryck för önskemålde inflytandeatt ger omav

således så långtoch delaktighet. Det angeläget möjligt motverkaär att
socioekonomiska faktorer påverkar graden delaktighet och möj-att av

ligheterna inflytande valet vårdgivare och behandling.utöva överatt av
direktiven vidare i de allmänna utgångspunktema för våraI anges

kommitténs överväganden och förslag "skallolika uppdrag utgåatt
från med landsting och kommuner finansiärerdagens ochsystem som
tillhandahållare hälso- och sjukvård". Vidare framgår deatt system-av
lösningar kommittén skall förenliga med sjuk-övervägersom vara
vårdshuvudmännens planeringsansvar för hälso- och sjukvården enligt
hälso- och sjukvårdslagen och möjligheter sjukvårdensatt styrage
kostnadsutveckling.

överväganden och förslag skall såledesKommitténs ha sin utgångs-
punkt i det demokratiska inflytandet hälso- och sjukvården tillöveratt

del kommunala politiska församlingar med beskattnings-utövasstor av
och betydande självständighet förhållandei till regering, riksdagrätt en

och statliga myndigheter.
Kommitténs har varit försöka finna rimlig avvägningsträvan att en

mellan statliga åtgärder och sådana åtgärder sjukvårdshuvudmänsom
och vårdpersonal älva kan vidta. enligt kommitténDet är avgöran-av

betydelse för den lokala demokratinde och grundvalen för det svenska
sjukvårdssystemet det finns betydande för politiskatt ett utrymme
styrning hälso- och sjukvården i landsting och kommuner. Arbetetav
med stärka patientens ställning måste därför ha sin främsta bas i deatt
politiska församlingarna viktigdär. En utgångspunkt har vidare varit

de förslag läggs för stärka patientens ställning förenligaatt att ärsom
med sjukvårdshuvudmännens planeringsansvar och möjligheterna att

sjukvårdenshälso- och kostnadsutveckling.styra

Ekonomiska restriktioner

finns således ekonomiskDet dimension frågan ökat patientin-en om
flytande i hälso- och sjukvården. HSU skall enligt sina direktiv beakta
de beslut riksdagen fattar det samhällsekonomiska utrymmetsom om
för offentlig verksamhet. Kommittén gjorde i tidigare delbetänkandeett
Behov och vården analys SOU 163 bedöm-1996:iresurser en-
ningen vård- och omsorgsbehoven framöver kommeratt störreatt vara

tillgängliga Kommuner och landsting tillförs bl.a. denän motresurser.
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bakgrunden ytterligare höjningar statsbidragen underresurser genom av
åren Sammantaget1997-2000. innebär redan fattade och aviserade
beslut statsbidragen till kommuner och landsting kommer haatt att
höjts med 16 miljarder kronor 2000 jämfört med år 1996. Avsikten

skall tillföras vården, och skolan.är att resurserna omsorgen
Regering och riksdag har därmed för statsbidragensangett ramarna

utveckling under de kommande åren och därmed också de ekonomiska
restriktionema för kommitténs överväganden och förslag. Den eko-
nomiska situationen i kommuner och landsting emellertid fortsattär
ansträngd. Insikten detta präglar kommitténs förslag i dettaom
betänkande. Kommittén har i enlighet med sina direktiv lagt förslag

stärker patientens ställning inom några strategiska områden.som
Ambitionen har varit utforma förslagen så kostnadsökningamaatt att

hälso- och sjukvårdenför begränsas.

Etiska principer för prioriereringar

utgångspunktEn kommitténs förslag skall stå iär att överens-annan
stämmelse med de allmärma riktlinjer för prioriteringar riksdagensom
har lagt fast med anledning propositionen 1996/97:60 Prioritering-av

inom hälso- och sjukvården.ar
Kommitténs direktiv bygger bl.a. förutsättningen den enskildeatt

patientens inflytande den vården skall stärkas. Utgångspunk-över egna
måste emellertid de förslag läggs deti syftet balanserasattten vara som

intresset kunna tillgodose andra angelägna behov. Annarsmot attav
riskerar konsekvenserna blir individen stärks bekostnadatt attman

patientkollektivet helhet och andra och högre prioriteradeattav som
behov inte kan tillgodoses inom för de hälso- ochramen resurser som
sjukvården förfogar över.

Tydliga regelverk tydligtoch ledarskapett

genomgående drag i kommitténsEtt överväganden och förslag deär att
regelverk vilken patienterna har skall tydliga.rättsom anger vara

Kommittén framhåller också sjukvårdshuvudmännen haratt ett
för de nationella och lokala regelverken implementeras iattansvar

sjukvårdsorganisationen liksom för uppföljningen reglernaattav
tillämpas på Detta ställer krav såväl den politiskasätt.avsett
styrningen hälso- och sjukvården hälso- och sjukvårdensav som
tjänstemarmaledning. Ledningen måste visa sitt intresse i konkret
handling, ställa krav och stimulera till aktivt utvecklingsarbete medett
syfte långsiktigt stärka patienten ställning. Det handlar såledesatt om
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ledarskap i bred mening banar för arbetssätt i hälso- ochväg ettsom
sjukvården i vilket patienterna delaktiga ochgörs ses som en resurs.

handlar också initiativ och skapa förutsättningar förDet att taom
personalen så de värderingar och bör arbetetsynsättatt som genomsyra
med stärka patientens ställning slår i organisationen.att rot

patientfokuserad lagstiftningEn

sjukvårdslagstiñninghälso- och uppbyggd kring sjukvårds-Dagens är
huvudmännens och personalens skyldigheter, vilka i första hand reg-
leras i hälso- och sjukvårdslagen 1992:763 och lagen 1994:953 om

föråligganden personal inom hälso- och sjukvården åliggandelagen.
kan vårdenVad patient förvänta sig kan indirekt utläsas dessaaven ur

bestämmelser.
Kommittén har det finns anledning frångå detövervägt attom

förmåntill för lagstiftning bygger rättighetsbasera-systemet en som
principer så patientende kan sin sak prövad domstol honatt av om

får sininte rätt.ut
svårigheterna införa rättigheter kan domstolatt överprövassom av

hälso- och sjukvårdsornrådet emellertid betydande. Till dessa hörär
framför allt möjligheterna förmånens innehåll ochpreciseraatt göraatt
den rättsligt utkrävbar. Kommittén den bakgrundenmot storaser
principiella svårigheter med införa legala patienträttigheter inom deatt
områden i dag baseras skyldigheter för sjukvårdshuvudmän ochsom
vårdpersonal. Därtill kommer den rättsliga prövningen målatt av av
detta slag skulle kräva expertmedverkan eftersom det oftast handlar om
komplicerade medicinska bedömningar. rättsliga prövningen skulleDen
därför bli både tidsödande och resurskrävande försåväl rättsväsendet

för hälso- och sjukvården och i anspråk drabbartasom resurser som
den sjukvårdande verksamheten.

grundförutsättningEn för patienten skall kunna kräva sinatt rätt
vårdpersonalenoch leva till sina skyldigheter emellertidär attupp

lagstiftningen tydlig och överskådlig.är
Lagstiftningen har i dag brister i detta avseende. Den inte sintar

utgångspunkt i patientens perspektiv. Därtill kommer de bestämmel-att
har betydelse för patientens ställning i vården utspridda iär ettser som

antal olika lagar, vilket regleringen otillgänglig och svåröverskådliggör
för såväl patienter hälso- och sjukvårdspersonal. Vissasom av
lagbestärnrnelsema dessutom oprecisa och allmänt formulerade,är
vilket kan det svårt för de berörda förstå vadgöra parterna att som
egentligen gällerDetta bl. informationspliktens omfattning ochavses. a.
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lagstadgade valmöjligheter. Patientens möjligheterpatientens utövaatt
inflytande valet behandling också begränsade.reellt över ärett av

således både klarare och starkareställning kanPatientens göras ett
förändringar i lagstiftningen.flertal punkter genom

behovEnligt kommittén finns det dagens hälso-översynett av aven
sjukvårdslagstiñning. utgångspunkt för den böroch En översynen vara

utgår från patientens situation, dvs. den rättsligalagstiftningenatt att
från och sjukvårdshuvudmännensfokuseringen förskjuts personalens

sjukvår-skyldigheter till vad patienten bör kunna kräva hälso- ochav
den. sådan förändring innebär emellertid inte personalens ochEn att

minskar. Skyldighetema för dessasjukvårdshuvudrnännens ansvar
fortfarande framgå lagstiftningen.måste av

utgångspunkt bör alla de bestämmelser harEn attvara somarman
ställning samlas i lag i stället för debetydelse för patientens atten som

spridda flera lagar. uppenbara fördelen med dettaDen ärär attnu
bestämmelserna blir tillgängliga och överskådliga för såväl patienter

för allmänheten. blir därmed också lättareoch personal Det attsom
vad faktiskt gäller på detta område.sprida kunskap somom
detta åstådkommas olika alternativLagtekniskt kan Ettsätt. är

bestämmelser reglerar patientens ställning samlas ideatt som en
hälso-patientlag; de samlas i kapitel i ochett annat att ett eget en

frågansjukvårdsbalk. Oavsett vilken väljer har lagstiftnings-väg man
fallertekniska komplikationer utanför kommitténs uppdrag. Detsom

slutgiltiga ställningstagandet till vilken form lagstiftning ärav som
utifrånlämplig måste grundlig lagstiftningstekniskgörasmest en

för- och nackdelar med olika lösningar. Kommittén föreslåranalys av
regeringen initiativ till samlad hälso- ochöversynatt tar en av

sjukvårdslagstiftningen i syfte skyndsamt åstadkomma patient-att en
fokuserad och tydlig reglering patientens ställning. förändringarDeav

lagstiftningen kommittén föreslår i detta betänkande kan förasav som
hälso- och sjukvårdslagen i angränsande lagstiftning förin i samt att

den densedan arbetas i lagen föreslagnanär översynennya genom-
förts.

Vårdens tillgänglighet

ochHälso- sjukvårdslagen HSL reglerar huvudmannens skyldighet att
erbjuda vård. Iden definition god vård finns i 2 HSL§ närrmsav som a
bl.a. andra utmärkande drag vården skall lätt tillgänglig. Enligtav vara
lagens förarbeten skall patienten tillgång till god vård inom rimligges
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tid. Det emellertid inget vilka väntetider kansägs om som anses
förenliga med kravet på god vård.

Socialdepartementet och Landstingsförbundet har sedan inom1992
för Dagmaravtalen träffat årliga överenskommelser för för-attramen

bättra patienternas tillgång till vård s.k. vårdgarantier. Dengenom
Dagmaröverenskommelse träffades inför 1997 innehåller bl.a.som

vårdgaranti i syfte öka vårdens tillgänglighet för alla patienter.atten
Överenskommelsen bygger dels särskilt angivna tidsramar inom
vården, dels på nationella riktlinjer, regionala och lokalaett system av
vårdprogram för vissa kroniska sjukdomar.

Vårdprogramsarbetet

Kommittén konstaterar det utvecklingsarbete har inletts med attsom
utarbeta nationella riktlinjer för god medicinsk praxis i syfte atten

likvärdig, kunskapsbaserad vård kan komma betydelse föratt storen
Ävenhälso- och sjukvårdens utveckling framöver. inom landstingen

pågår, vid sidan detta arbete, utveckling systematisktmot ettav en mer
kunskapsbaserat beslutsfattande i hälso- och sjukvården. Genom ut-
arbetande lokala vårdprogram och vårdkedjor avsikten till-är attav

bättre samtidigt patientperspektivet skall stärkas.varata resurserna som
tordeDetta bidra till förbättrade möjligheter för densammantaget

enskilde patienten få god vård inom rimlig tid. Patienten får ocksåatt
lättare bedöma vilka krav hon kan ställa hälso- och sjukvården.att

Kommittén lyfter fram viktiga aspekter kunskapsbaseradtre en
hälso- och sjukvård.

angelägetDet skapa för individualiserat omhän-är att utrymme ett-
dertagande patienterna inom för nationella riktlinjer,av ramen
lokala vårdprogram och vårdkedjor olika slagav
Kommunerna och deras intresseorganisationer bör delta aktivt i-
programarbetet. Detta ställer krav nytänkande, gemensam
planering och strukturerat samarbete mellan kommuner ochett
landsting där patienten/vårdtagaren i fokus.sätts
Patienterna och deras organisationer bör involveras i programar--
betet, vilket kräver förändringsvilja såväl från patienter och deras
organisationer sjukvårdssystemet. Arbetet måstesom ses som en

där inblandade möjlighet delaktiga ochparter attprocess ges vara
med uppgiften.växa

Arbetet med nationella riktlinjer, vårdprogram och vårdkedjor
inriktas framför allt kroniska eller långvariga sjukdomar. Kommittén
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tillgänglighet skallanledning hur vårdensdärför halthar övervägaatt
det pågående utvecklingsar-inte omfattassäkras för patienter avsom

betet.

vårdgarantiutveckladEn

två olika antingen kanTillgången till vård kan regleras sätt; man
överenskommelser mellan ochvidare på medbygga statensystemet

välja reglera tillgången till vård i lag.eller så kanlandstingen attman
avstå fråndet starka skäl för läggakommittén finnsEnligt att att

vård skall regleras tidsfrister i lag.tillgången tillförslag att genomom
oflexibelt och osmidigt eftersom tidsfrister-skulle blisådantEtt system

riksdagen. Därtill kommer det tordemåste fastläggas att varaavna
för ordning innebär ensidigtskapa legitimitetsvårt att statenatt en som

tillgången till vård inte samtidigttidsfrister forfastlägger ärstatenom
förytterligare medel det krävs resurstillskottskjuta tillberedd att om

till lagens stadganden.vården skall kunna levaatt upp
med överenskommelserbör bygga vidare detställetl systemman

utvecklats inom föroch landstingen Dagmar-mellan staten som ramen
har uppenbara fördelen detöverenskommelsema. Det den attsystemet

successivt kan till aktuella problem i hälso-flexibelt ochär anpassas
i förhållande till otillfredsställda behov ochoch sjukvården både

fördel skapar förutsätt-tillgängliga En är att systemetresurser. annan
hälso- och sjukvårdspolitikens mål ochningar för samsyn omen

politiker nationell och lokal nivå. Enligt kommit-inriktning mellan
skäl utveckla vårdgarantin i syfte stärkafinns det däremottén att att

ställning.patientens
vårdgaranti sikte på alla patienters behovgällandeNu tarsom av

inte patienten skall behandling kanvård, närmen som anger upp-
inte enbartotydlig. generell behandlingsgarantifattas En somsom -

också andra åtgärder medicinskomfattar operationer naturutan av -
och tillförsäkrar patienterna behandling inom månader hartre ettsom

skulle onekligen patienterna starkaretydligt signalvärde och ge en
ställning i vården. Kommittén föreslår den bakgrunden arbetetmot att
inriktas utvidgad vårdgaranti bör ingå i Dagmaröverenskom-att en

för Arbetet med förbereda reformen bör påbörjasmelsen 1999. att
Av Dagmaröverenskommelsen för bör framgå vilka1998snarast.

underlag skall fram och hur reformen skall följastassom upp.
inledda arbetetDet redan med precisera kraven på uppgifter föratt

följa köer och väntetider för olika fortsättadiagnos bör införatt grupper
Dagmaröverenskommelsen för fram1999 i syfte uppgifteratt av
hög kvalitet för redovisningen och uppföljningen tillgängligheten iav
form väntetider.av
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meningsfull uppföljningEn köer och väntetider för olikaav
diagnosgrupper förutsätter vidare vilka grunderatt vetman som
patienter väntelistan för viss åtgärd. Socialstyrelsen börsätts upp en

fådärför i uppdrag med hjälp utarbetaatt expertgrupperav- -
rådallmänna indikationsställningar god hälso- ochmotsvararom som

sjukvård. Arbetet bör främst inriktas sjukdomsgrupper berörsom
många och/eller allmänt resurskrävande och omfatta såväl kirurgiskaär
åtgärder andra åtgärder medicinsk allmänna rådenDe börnatur.som av
löpande revideras med hänsyn till utvecklingen inom vården. Socialsty-
relsen skall därvid utgå från de ställningstaganden riksdagen gjortsom

prioriteringar i hälso- och sjukvården. Uppdragets in-närmareom
riktning bör fastställas i Dagmaröverenskommelsen för 1998.

Vårdgarantireforrnen bör vidare förberedas analysergenom av
de organisatoriska, logistiska och ekonomiska hinder finns försom
genomförandet. det sammanhangetI bör särskilt uppmärksammas att
de ekonomiska förutsättningarna varierar relativt kraftigt mellan
huvudmännen. Vissa landsting kan den bakgrunden hamot sämre
förutsättningar andra följa rekommendation behand-än att en om en
lingsgaranti. Staten och sjukvårdshuvudmännen bör under 1998, genom
kompletterande underlag, bedömning situationengöra en gemensam av
och komma de initiativ krävs för den föreslagnaöverens attom som
vårdgarantin skall kunna träda i kraft den januari1 1999.

Val vårdgivareav

i primärvårdenVal läkareav

dag gäller enligt HSL allaI bosatta i landstinget skallatt är rättsom ges
välja fast läkarkontakt i primärvården. framgårDet emellertidatt en

inte lag eller förarbeten skall välja bland landstingetsav om man
samtliga läkare eller begränsad Kommittén kanur en mera grupp.
konstatera det förekommer patienternas val inte respekterasatt att om
patienten väljer läkare utanför den "egna" vårdcentralens/husläkar-en
mottagningens upptagningsområde. inskränkningarDessa valmöj-av
lighetema har inte stöd de formella politiska beslut landstingenav som
fattat.

Enligt kommittén har för val fast läkarkontakt iett system av
primärvården innebär blir tilldelad läkare ochatt visssom man en en

vårdcentral med hänsyn till primärvårdens onrrådesansvarviss inte
hos befolkningen. måste finnsDet möjlighet för deacceptans en
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önskar välja läkarepatienter det mottagning näraattsom en en
arbetsplatsen eller behålla sin läkare flyttar tillnär ett annatman
område. enligt kommittén grundläggande förutsättningar förDetta är
förtroendet för primärvården och därmed också för möjlighetema att

för befolkningen skall primärvårdenverka att acceptera ettsom
basala sjukvårdsbehov.förstahandsval vid

sjukvårdslagenHälso- och bör därför förtydligas så det framgåratt
skallbara landstinget organisera primärvården så allainte att att som

skall kunna välja fast läkarkontaktbosatta där också denär attutanen
enskildes val inte får begränsas till visst geografiskt område inomett
landstinget. främsta motiven för lagändringen klargöraDe delsär att

enskildevilka krav den har ställa hälso- och sjukvårdenrätt attsom
val läkare i primärvården, delsi fråga vilka skyldigheterom av som

sjukvårdshuvudmän och sjukvårdspersonal har. Patienter med kroniska
sjukdomar bör kunna välja ha sin fasta läkarkontakt med andraatt
specialister läkare i allmänmedicin.än

bör i princip möjligt välja läkare på primärvårds-Det attvara en en
enhet utanför det landstingsområdet. För tillgodose sådanaattegna
önskemål landstingen liksom falletbör husläkarlagen inärvar var-
kraft träffa överenskommelser tillåter val läkare lands-översom av-

Vidare börtingsgränsen. landstingen med kraft hittillsstörre än som-
fallet verka förvarit välja läkare i primärvårdenrättenatt att-

implementeras i sjukvårdsorganisationen och följa reglernaattupp
påtillämpas Befolkningen måste också få bättre infomia-sätt.avsett

både välja och hurtion vill utnyttja sinrätten att gör närom man man
rätt.

sjukhus specialistmottagningVal ochav

dag finns ingen lagstadgad välja sjukhusI och specialistmottag-rätt att
Landstingenning. emellertid patienterna relativt möjligheterstorager

välja vårdgivare både inom det landstinget och i angränsandeatt egna
landsting i flertalet landsting krav på remiss. väljaRättenutan att-
sjukhus och specialistläkare lyfts också fram viktig frågasom en av
Landstingsförbundets styrelse i rekommendation till landstingen.en

harDärför kommittén välja sjukhus ochrättenatt attsom anser-
specialistmottagning betydelse för patientens ställning iär storav
hälso- och sjukvården för det inte finns något behovstannat att attav-

välja sjukhus och specialistmottagning får uttryckligträtten att ett
lagstöd.

Kommittén framhåller vidare det avgörande trovärdighets-äratt en
fråga för landstingen det inte diskrepans mellan formella ochäratt
reella valmöjligheter. dag del remissregler tillämpas oftaär som
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otydliga och de ekonomiska hindrar i viss mån patientenstyrsystemen
utnyttja sina valmöjligheter.att
Åtta landsting kräver remiss för Specialistvård. övriga landstingI

Ävenformella beslut remisskrav sådanfinns inga till vård. i dessaom
tillämpas i praktiken kravlandsting remiss för patienten skallatt

få tillgång till vård sjukhusens specialistmottagningar. En sådan
remissförfarandet hartillämpning inte stöd gällande lagstiftningav av

området. blir också otydligt förpå Det patienterna vilka regler som
faktiskt gäller.

HSU har mycket skeptisk inställning till generella remisskraven
och kostnadseffektivitetsskäl.både legitimitets- emellertidDet ärav

lämpligt i lag generellt förbjuda landstingeninte ställa krav påatt att
för specialistvård. Remisser kan behövas professionellaremisser som

instrument i syfte kunna prioritera de patienter har behovstörstatt som
sjukhusets specialiserade och hushålla med knappaav resurser resurser.

Remisskrav för vård specialistmottagningar utanför sjukhusen är
svårare försvara. skall bakgrund hållerDetta detatt mot attses av

fram och kostnadseffektiv rollfördelning mellanväxaatt en ny mer
specialistmottagningar och offentliga/privatasjukhusens mottagningar

sjukhusen. Patienter inte kräver sjukhusensutanför specialiseradesom
utsträckningi ökad till specialistmottagningaröppnastyrsresurser

utanför sjukhusen. nuvarandeDe remissreglema bör därför ändras i
syfte möjlighet för landstingen ställa krav remisseröppnaatt atten
till sjukhusens specialistmottagningar ha remisskrav förutan att mot-
svarande specialistmottagningar utanför sjukhusen. Därmed kan
patienterna tillförsäkras välja Specialistvård utanför sjukhusenrätt att

krav remiss vilket ökar tillgången till Specialistvård liksomutan -
möjligheterna välja mellan offentliga och privata mottagningar.att

Kommittén framhåller vidare det inte acceptabelt tillämpaäratt att
innebär landstingen på central nivå beslutar fritt valatt attsystem som

Specialistvårdsjukhus och skall gälla och samtidigt tillämparannanav
och ersättningssystem medför befolkningen i praktikenstyr- attsom

inte kan utnyttja sina valmöj Politiker och administratörer
förmåste de beslut fattas implementeras i sjukvårds-ta attansvar som

organisationen och följa tillämpasde Befolkning-sätt.att avsettupp
måste också och ärlig information de begränsningaröppenen ges om

gäller, valmöjligheterna i praktiken begränsas till det.ex.som om
vårdgivare beställaren har avtal och ställs kravmed detsom om

fåremiss för tillgång till viss vård. Patienten bör också få informa-att
tion köer och väntetider hos olika vårdgivare; informationom om
vårdprogram och vårdinnehåll för olika diagnoser bör utvecklas och

tillgänglig.göras
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sjukvårdenValmöjligheter i den kommunala hälso- och

kommunala hälso- och sjukvården regel i kombinationDen ges som
socialtjänstinsatser. ofta beslutet bistånd enligt SoLmed Det 6 §är om

den enskilde skall del såväl socialtjänst denavgör att av somsom
särskilt boende eller dagverksamhet.och sjukvård ihälso- gessom
boendeformlagstadgad välja eller andra insatser finnsNågon rätt att

HSU understryker behovet hänsyn till den enskildes valinte. att taav
boendefonn liksom möjligheterna välja vårdgivare i denatt attav

hälso- och sjukvårdens behandlande, rehabiliterande ochkommunala
habiliterande verksamhet bör tillgodoses.

finns det skäl välja läkare iEnligt kommittén värna rättenatt att
primärvården för vårdtagarna i de särskilda boendeformema i kommu-

framhåller emellertid den ökade vårdtyngden påKommittén attnerna.
särskilda boendeformer förutsätter det finnssjukhem och i andra att en

kan övergripande medicinskt för de boende ochläkare ta ettsom ansvar
personal arbetar där.stödja den som

vikten så långt möjligt hänsyn till denVidare framhålls att taav
vårdform särskilt frågaenskildes önskemål val det ärom omom av

sjukdomstillstånd eller vård i livets slutskede.allvarliga

Information till patienten och val mellan

behandlingsaltemativ

patientintlytandeMotiv för ökat

Frågan patientens till information och möjlighet väljarätt attom
måletbehandlingsaltemativ grundläggande betydelseär är attomav

ställning i hälso- och sjukvården. Tillgången tillstärka patientens
för möjligheterinformation avgörande förutsättning patientensär atten

vården. Patienten behöver information ochsjälvbestämmande iutöva
tänkbara behandlingsaltemativenmåste ha möjlighet diskutera deatt

sina synpunkter önskemål respekterade. också kravoch och Detta är
hälso- och sjukvårdslagstiftningen ställer information, samrådsom upp:

och respekt.
Samtidigt visar olika studier och attitydundersökningar samt

anmälningar och klagomål till HSAN, Socialstyrelsen och landstingens
förtroendenämnder patienter och anhöriga inte sällan kritiska tilläratt

bemötande de upplever i och sjukvården.det hälso- Brister i kommuni-
kation och information de vanligast förekommande anledning-är en av
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till klagomål på vården. Värt också mångaäratt notera attarna
patienter upplever de inte har något inflytande vården. Fleraatt över
svenska studier visar missnöjet med hälso- och sjukvårdenatt är störst

det gäller information behandlingsaltemativ och inflytandenär överom
behandling. och deDe välutbildade patienterna äryngre mer mer
kritiska till den medicinska behandlingen och bemötandet de äldreän
och de lågutbildade.

genomgångEn antal studier kring patientinflytande iett stortav
vården visar de allra flesta patienter vill så mycket möjligtatt veta som

sin sjukdom och behandling. flestaDe allra patienter värjer sig motom
älva det fulla för beslut behandlingsaltemativ. Detatt ta ansvaret om

åförefaller andra sidan också mycket vanligt patienter värjerattvara
läkarensig ensidigt fattar beslutet. Den slutsats kan drasmot att som

de allra flesta patienter föredrar efter förtroendefullär att att man en
dialog de behandlingsaltemativ står till buds i samråd kanom som enas

bästa terapival.om
motiv för ökatEtt patientinflytande således många patienterär att

önskar information och mått deltagande i den kliniskastörreettmer av
beslutsprocessen. Den klassiska bilden patient-läkarrelationen, därav

fattarläkaren beslut med patientens bästa för har inte mångaögonen
förespråkare bland dagens patienter.

modern sjukvård kräver behandlingsbeslutI och resultatmätning en
ökad medverkan från patienten. Antalet behandlingsaltemativ vid olika
sjukdomstillstånd har blivit fler. Många behandlingsbeslut föregås
dessutom måttligavägning förbättringar i välbefinnande motav en av
små inte obetydliga risker för patientenVilken behandling ärmen som
den bästa för kanpatienten bara samråd mellanavgöras genom
vårdpersonal och patient där personalen bidrar med den medicinska
sakkunskapen och patienten får möjlighet värderinggöraatt en egen
och bedömning de behandlingsaltemativ finns bl.a. med hänsynav som
till livskvalitet och risker. stärkaAtt patientens ställning i dessa hän-
seenden värde i sig, dessutom välinfonnerade patienter,är ett ärmen

möjligheter inflytande i det kliniska beslutsfattandet,utövaattsom ges
tillgång för hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården måsteen

till dessa förutsättningar.anpassas

Informationsskyldighetens utformning

till informationRätten och inflytande framhållits avgörandeär som av
betydelse för patientens möjlighet självbestämmande ochutövaatt vara
delaktig i vården. otillfredsställandeDet många patienter inteär att
tycker sig få tillräcklig information; bristande kommunikation och
information också den vanligaste anledningen till klagomålär
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enligt kommittén starkt motiv för lyftavården. Detta fram ochär ett att
informationsskyldigheten i lagstiftningen.förtydliga

informationsskyldighetendag reglerad både i åliggandelagenI är
och hälso- och sjukvårdslagen. bör gälla i fortsättningen.Detta även

lyfta fram patientens till information och sjukvårdshuvud-För rättatt -
och privata vårdgivares för organisera sin hälso-attansvarmannens

sjukvårdoch så personalen möjlighet uppfylla sin informa-att attges
tionsplikt föreslås informationsskyldigheten regleras iatt en egen-
bestämmelse i HSL.

Enligt kommittén bör det komma till uttryck i lagtexten patientenatt
individuellt anpassad information sitt hälsotillståndskall få ochom om

metoder för undersökning, vård och behandling finns såde attsom
i möjliga utsträckning skall kunna tillvara sinapatienten största ta
Kommitténs förslag innebär förtydligande det infor-intressen. ett av

redan gäller i dag och inskärper därutöver kravetmationskrav som
informationenkommunikation och bör lämnas i fonner stärkeratt som

patientens möjligheter till delaktighet och självbestämmande. Den
information patienten har och personalen skyldighet lämnarätt att att

patientens hälsotillstånd förförutom de metoder undersök-bör avse - -
vård och behandling finns, åtgärderning, vilket bl.a. inkluderarsom

kan vidtas andra läkare, omvårdnadsåtgärder. Därmedän t.ex.som av
vadframgår lagtexten redan i dag gälla enligt lagför-somav anses

nämligen varje medlem hälso-arbetena, och sjukvårdspersonalenatt av
yrkesansvar för patientenhar informerad de åtgärderärett eget att om

vederbörande bedömer behöver vidtas.
Fonnuleringen inskärper vidare vikten informationen inte fårattav
slentrianmässigt måste efter den aktuella patientensutan anpassasges

förutsättningar och behov. Omständigheter måste beaktas pati-ärsom
ålder, mognad och erfarenhet, eventuell funktionsnedsättningentens

kulturell och språklig bakgrund. detta ligger ocksåI inforrna-samt att
skall på hänsynsfullttionen den behandlingsansvarigasättettges av

också förvissapersonalen, måste sig patienten har förståttattsom om
innehållet i och innebörden den information länmats.av som

behandlingsaltemativVal mellan

Kommittén har också uppdragi möjligheterna för pati-övervägaatt
älv medverka i val behandling då det medicinskaenten att av

beslutsfattandet erbjuder alternativ. Begreppet behandlingsaltemativ
åtgärderhär med medicinskt innehåll andra legi-ävenavser som ges av

timerade yrkesgrupper läkare. Som exempel kan kirurgiskaän närrmas
ingrepp, läkemedelsbehandling, sjukgymnastisk behandling, rehabili-
teringsmetoder, specifik omvårdnad, förlossningsmetoder och psyko-
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terapeutiska insatser. Undersökning och diagnostik faller däremot
utanför vårt uppdrag i det här sammanhanget liksom val vårdforrnav

det inte följer valet behandlingsmetod.om av av
dag gäller vården ochI behandlingen så långt det möjligt skallatt är

utformas och genomföras i samråd med patienten, det finns ingenmen
formell skyldighet låta patient bestämma vilken vård skallatt en som

Patienten har avstå från behandling, kan inte krävarätt attges. en men
behandling i stället.att en annan

kommitténEnligt framstår det inkonsekvent införa regelattsom en
syftei patienten skall få information behandlingsaltemativatt om om

läkare och vårdpersonal i praktiken inte behöver fästa någotarman
avseende vid patientens önskemål. därförDet logiskt införaär att en
uttrycklig lagstadgad skyldighet hänsyn till patienternas val iatt ta
situationer där två eller flera behandlingsaltemativ möjliga.är

Kommittén föreslår bestämmelse införs i HSL. Av denatt en ny nya
bestämmelsen framgår patientens val skall avgörande detatt närvara
finns flera behandlingsaltemativ bedöms till för patien-nyttasom vara

med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan. Patienten kanten
anspråkinte behandlingsmetoder inte stå igöra överens-som anses

stämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. detta liggerI också
de behandlingsaltemativ patienten erbjuds och kan välja mellanatt som

medicinskt motiverade och förväntas till för patienten medär nyttavara
hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan. Begreppet nytta ses
här från individens utgångspunkter och innefattar såväl hälsa som
livskvalitet.

utgångspunktEn bör också i likhet med vad gäller iannan som-
dag patienten hänvisas till vårdgivare finns inom detattvara en som-

landstinget och inom den hälso- och sjukvårdsregion lands-egna som
tinget tillhör det inte fråga högspecialiserad vård. Patientenärom om
kan således inte kräva få tillgång till behandling hållatt annat om
landstinget kan erbjuda eller flera behandlingsaltemativ för denett
aktuella sjukdomen eller skadan uppfyller kraven på vetenskap ochsom
beprövad erfarenhet.

Enligt kommittén det självklart patienten aldrig får nekas denär att
goda vård hon har behov med hänsyn till kostnaderna. Enav annan
fråga emellertid vilka kostnadsökningar kan detär accepterassom om
finns två eller flera behandlingsaltemativ medicinskt motiveradeärsom
med hänsyn till den sjukdom eller skada det fråga och detär ärom ena
väsentligt dyrare det andra. Enligt kommittén måste det finnas vissaän

för hur kostnadsökningar kan med hänsyngränser stora accepterassom
till den förväntade för patienten. Proportionerna mellan kost-nyttan
nader och förväntad måste emellertid rimliga det finnsnytta närvara
flera alternativ. Enligt kommitténs bedömning får det godtagbartanses
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den förväntade inte får ringa eller försumbar i förhållan-nyttanatt vara
till de merkostnader visst behandlingsaltemativ kan medföra.de ett

finns också anledning annorlunda på kostnadsökningarDet att se
för visst behandlingsaltemativ vid allvarlig sjukdom eller skada änett

mindre allvarlig sjukdom och bagatellartade åkommor.vid Enligt
bör toleransen för kostnadsökningar betydligtkommittén störrevara
sjukdom eller skadavid allvarlig det sig mindre allvarligaän rörom om

Är frågatillstånd. det bagatellartad åkomma får det å andraom en
godtagbart inte några kostnadsskillnader alls.sidan att accepteraanses

toleransen för kostnadsökningarDiskussionen skall motom ses
bakgrund den sammanlagda kostnadseffekten individuella valattav av
kan komma i konflikt med behovs-solidaritetsprincipen, dvs. att

bör de områden verksamheter, individer därsatsasresurserna
Även den enskilde patienten bör ökatbehoven är störst. ettom

inflytande valet behandling så måste det således finnasöver gränserav
kostnadsökningar kanför hur godtas. Annars riskerarstora som man

ochkonsekvensen blir andra högre prioriterade behov inte kanattatt
tillgodoses.

Kommittén understryker starkt vikten hälso- och sjukvårds-attav
personalen lyhörd det gäller vilken information och vilketär när

önskar.inflytande patienten Patienten måste alltid ha möjlighet att
beslutsfattandet till denöverlämna medicinskt ansvarig.ärsom

detta val måste likaPatienter med respektgör mötas storsom som
vill medverka aktivt i det kliniskapatienter beslutsfattandet.som

Delaktighet och medverkan i den medicinska beslutsprocessen får
sådantheller utformas patienter riskerarinte hamna isättett att att

konfliktfylld situation med bristande kompetens och besluts-storten
inte tillräckligt patientenDet informeras de olikaär attansvar. om

behandlingsaltemativ finns för sjukdomviss eller skada.som en
Vårdpersonalen måste också hjälpa patienten värdera de olikaatt
alternativen, aktiv vägledning och försäkra sig patienten harattge om

tillräckligt underlag kunna självbestämmande.för sitt Denutövaett att
medicinskt ansvarige måste också till patienten har klart för sigattse
allvaret i sjukdomen eller skadan innan avstår från visssättaattman
behandling på patientens initiativ. förhållande patientens val iDet att

situationervissa blir avgörande det finns behandlingsaltemativnär
ställer således högre krav på den har det medicinska änansvaretsom
dagens system.

Möjlighet till förnyad medicinsk bedömning, s.k. opinionseconden

framgårAv direktiven kommittén bör det finns skälövervägaatt attom
vidta särskilda åtgärder för stöd till patienter för vilka valetatt ge av
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behandling har betydelse för framtida livskvalitet. kanDet enligtstor
direktiven gälla valet sig för särskilt riskfyllda behand-utsättat.ex. att
lingar och där vetenskap och beprövad erfarenhet inte precisager svar.
Enligt kommittén kan stödja sådana patienter införasättett att attvara

till förnyad medicinsk bedömning, s.k. second opinion.rätten en
Konkret skulle detta innebära sjukvårdshuvudmarmen och vårdgiva-att

skulle skyldiga i vissa situationer medverka tillatt attren vara en
så önskar får möjligheter diskutera sin sjukdompatient ochattsom

läkarebehandling med ytterligare innan hon ställning till detaren
behandlingsaltemativ finns och hon vill behandlingen skallattsom var

vissa fall kan denna förnyade bedömning ske hos läkareske. I en en
sjukvårdsregionen;Vårdenhet inom landstinget eller i andra fall kan det

motiverat patienten bereds möjlighet konsultera läkareatt attvara en
Vårdenhet utanför landstinget/sjukvårdsregionen.en

förtydligandet patientensFörslagen till infonnationrättom av
direkt inflytandeliksom valet behandlingrätten utöva överatt ett av

står inför svårainnebär patienter medicinska ställningstagandenatt som
Förslagenfår starkare stöd. emellertid inte dessa patienter rättett ger

förnyad medicinsk bedömning och inte hellertill vända sigrätt atten
till läkare utanför landstinget/sjulcvårdsregionen.en

förekommer redan i dag patienter får tillgång till förnyadDet att en
medicinsk bedömning oftast den behandlande läkarens initiativ.-

fråga kommittén har haft anledning detDen överväga är i vissaatt om
bör finnas skyldighet för hälso- och sjukvårdensituationer atten

fårmedverka till patienten möjlighet konsultera läkareatt att en annan
och tillgång till behandling den det landstingetänannan som egna
kan erbjuda på initiativ.patientens

Enligt kommittén bör det älvklart hälso- och sjukvårdenattvara
medverkar till fåri vissa situationer patienten möjlighet diskuteraatt att

sin sjukdom och behandling med ytterligare läkare innan hon taren
ställning till de behandlingsaltemativ finns. Flera initiativ harsom

för tillgodose patientersockså tagits önskemål förnyadatt om en
medicinsk bedömning. Läkarförbundet har rekommenderat sina med-
lemmar patients begäran oberoende bedömningatt en om en av annan
läkare skall respekteras. Landstingsförbundets styrelse har också re-
kommenderat sina medlemmar verka för i möjligaste mån bidraatt att

någon anledningtill patienter vill ha andra ställnings-att ettsom av
tagande till diagnos eller behandling skall tillgång sådan.till en

Kommittén välkomnar dessa initiativ. frågaDen HSU har haftsom
anledning till förnyad bedömning böröverväga är rättenatt om en
särskilt lagstöd eller det tillräckligt åtgärdermed deärom som
sjukvårdshuvudmän och vårdpersonal älva kan vidta.

Enligt kommittén finns det inte skäl omvandla rekommendatio-att
den generella karaktär de både förbunden i sinaner av som avser
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rekommendationer till lagfästa skyldigheter för huvudmän och
vårdgivare. skulleDet i praktiken innebära inför allmänatt man en
lagstadgad till förnyad medicinsk bedömning i svensk hälso- ochrätt en
sjukvård. Om bestämmelsen dessutom skulle innebära patienten haratt

söka läkare Vårdenhet utanför den landstingsgränsenrätt att en egna
skulle i praktiken införa till fritt vårdsökan-ett system rättman som ger
de i hela landet. sådantEtt inte förenligt med landstingensärsystem
planeringsansvar för hälso- och sjukvården och skulle dessutom riskera

bli mycket kostnadsdrivande.att
torde dessutomDet inte förenligt med våra direktiv läggaattvara

förslag så långtgående till förnyad medicinskrättsom ger en en
bedömning. Kommittén har emellertid för intressetstannat att attav ge
särskilt stöd till patienter står inför de mycket svåra medicinskasom
ställningstaganden beskrivs i direktiven motiverar skyldighetenattsom

medverka till förnyad bedömning får uttryckligt lagstöd.att etten
Därmed klargörs i vilka situationer patienten har begärarätt att attsom

diskutera sin sjukdom eller skada med ytterligare läkare och vilkaen
skyldigheter huvudmän och vårdpersonal har.

Enligt kommittén bör skyldigheten medverka till patienten fåratt att
förnyad medicinsk bedömning inträda det fråga livshotan-när ären om
ellerde mycket allvarlig sjukdom eller skada och patienten står inför

valet sig för särskilt riskfyllda behandlingar eller valetutsättaatt om-
behandling har betydelse för framtida livskvalitet. sådanaIstorav

situationer bör hälso- och sjukvården medverka till patienten fåratt
tillgång till sådan bedömning hos vårdgivare helst ien en var som
landet patienten själv vill det- eller den behandlande läkarenom om
bedömer det den bästa lösningen. Läkaren bör också medverkaäratt
till joumalhandlingar ställs till förfogande så den läkareatt attmm.

skall den förnyade bedömningen har de underlaggöra behövssom som
för ställning till diagnos och behandling. Patienten måsteatt ta
självfallet också ha avgörande inflytande vid vilken Vårdenhetett över

behandlingen skall utföras hon tillsammans med sin läkare harnärsom
tagit ställning till de behandlingsaltemativ finns.som

Bestämmelsens räckvidd bör begränsad till vård kanvara som ges
i Sverige. Sjukvårdshuvudmannen således inte skyldig medverkaär att
till patienten får tillgång till sjukvård i andra länder. deatt I speciella
situationer detta kan bli aktuellt det frivilligt åtagande frånär ett
sjukvårdshuvudmannens sida och inte någon lagstadgad skyldighet.

påKravet dokumentation

finnsDet idag inget lagfäst krav dokumentation i patientjournalen
viss information länmats till patienten eller patientenatt valtattav ett
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behandlingsaltemativ. §patientjoumallagen 1985:562visst I 3 anges
skall innehålla de uppgifter krävs för god ochdock joumalenatt som en

säker vård.
sällan framkommer bristerbilden hör också det inte iTill att

vid utredningar anmälningardokumentationen i patientjournalen ochav
från patienter. Bristerna det svårt rekonstrueraklagomål gör att

något såfastställa det begåtts fel och i fallskeendet och om vem som
överenskommelser dokumenteras sällan i jour-ansvarig. Träffadevar

gäller huruvida information behandlingsaltemativnalen. Detsamma om
från inte har kunnatoch skälen till önskemål patientenhar lämnats att:

tillgodoses.
sådan information dokumenteras skärps enligt kom-Kraven att

medverkanbedömning till följd förslagen patientens imitténs omav
för hälso- och sjukvårdenbehandlingsaltemativ och skyldighetenval av

medverka till patienten får tillgång till andrai vissa situationer attatt en
medicinsk bedömning.

för det finns be-Kommittén har den bakgrunden att ettmot stannat
med bestämmelsepatientjournallagen kompletterashov att en avav

har till patientenframgår den information lämnatsvilken bör att som
anledning denna inforrna-hennes ställningstaganden medsamt av-

tion skall dokumenteras.-

sjukdomstillståndSvåra ovanliga och skadoroch mycket

också haft anledning det finns behovKommittén har övervägaatt om
vidta särskilda åtgärder för patienter med svåra och mycketatt attav

ovanliga sjukdomstillstånd och skador skall kunna söka Specialistvård
utanför det landstinget. nämligen inte ovanligt dessaDet är attegna

nekas möjligheten söka Specialistvård där de självapatienter att anser
den sjukdomen skadan finns.de bästa kunskaperna aktuella elleratt om

de för avtal, remisser och ersättningssystemOftast problemetär system
tillämpar.enskilda landstingsom

kommittén det mycket angeläget hälso- och sjukvårdenEnligt är att
kan dessa patienters behov Specialistvård det innebärmöta ävenav om

vårdgivare ivården måste hos landsting. Samtidigtatt ett annatges en
medvetna detta inte enkelt låter sig hindren kangöras;är attom vara

både organisatoriska och ekonomiska. Därtill kommer det svårtäratt
sjukdomstillståndvid vilka och skador patient skall haavgränsaatt en

söka vård utanför det landstinget. Detta också skälrätt äratt ettegna
till frågan inte lämpar sig för lagreglering. Kommittén föreslår iatt

frågan behandlasstället i överläggningarna mellan Socialdeparte-att
och Landstingsförbundet inför Dagmaröverenskommelse.nästamentet
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Inriktningen bör därvid frågan dessa patienters behovattvara om av
Specialistvård får tillfredsställande lösning.en

Patientnämnder

finns olika statligaDet instanser patient kan vända sig tillsom en om
hon missnöjd med vården; Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdensär
ansvarsnämnd HSAN, patientförsäkringen och läkemedelsförsäkring-

Lagstiftningen har successivt skärpts i syfte patientenatt etten. ge
starkare skydd.

Förutom dessa instanser kan patienter och anhöriga vända sig till
förtroendenämndema i landstingen och kommunerna. Förtroende-
närnndsverksamheten, ingår i hälso- och sjukvårdshuvudmännenssom
organisation, bedrevs till början försök och perrnanentades åren
1992.

Kommittén den stöd- och hjälpfunlçtion förtroende-attanser som
närrmdema i dag för mycket betydelsefullt komplement tillär ettsvarar
de övriga instanser dit patienten kan vända sig för få upprättelseatt
eller ersättning. Kommittén vidare sjukvårdshuvudmännen börattanser

för förtroendenämndsfunlçtionen i fortsättningen. Detävenansvara
betyder emellertid inte verksamheten i alla delar bör utformasatt

i dag. Enligt kommittén bör funktionensätt utvecklas ochsamma som
förstärkas i flera avseenden.

Kommittén föreslår lag patientnämnd skallatt en ny om m.m.
nuvarande lag förtroendenämndsverksarnhetersätta inom hälso-om

och sjukvården Genom lagens har kommittén velat markeram.m. namn
nämnderna bör benämnas Patientnämnd, bl.a. föratt att attanser

lättare nå med information sin existens till patienter, anhörigaut om
och allmänhet för tydligare markera vilka nämnderna skallsamt att
företräda. Kommittén föreslår vidare nämndernas arbetsområdeatt
skall utvidgas till omfatta all offentligt finansierad hälso- ochatt
sjukvård vissa socialtj inom äldreomsorgen.samt

Patientnämndemas arbetsuppgifter bör också preciseras i lagstift-
ningen. Centrala uppgifter främja kontakterna mellan patienterär att

vårdpersonal,och stödja och hjälpa enskilda patienteratt samt att
återföra erfarenheter från närrmdemas verksamhet så de kan bidraatt
till hälso- och sjukvårdens kvalitetsutveckling. Insatsema komple-är ett

till insatser andra myndigheter och organisationerment utför i syfte att
patientens ställning i hälso- och sjukvården.värna Det skall åliggaäven

patientnämndema återföra erfarenheter till landstingsstyrelsen ochatt
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informerasårligenskall därutöverSocialstyrelsenkommunstyrelsen.
arbete.patientnärrmdemasom

tvingande reglerinföramöjligtdethar inteKommittén attsett som
ochorganiserade i kommunerskallpatientnämndernaför hur vara

angelägetdetunderstryker däremotKommittén är attlandsting. att
sjukvårdenhälso- ochoch landsting gemensamtettkommuner somser

och kommunerlandstingdärför angeläget strävaråtagande. Det attär
patientnämndsverksarn-förorganisatoriska lösningarfinnaefter att

vårdkedjanhelaproblem imedarbetamöjligtdetheten attgörsom
både från kommu-erfarenhetbesitternämnderinrättaatt somgenom

behovfinnssjukvård. Detochhälso- ävenlandstingensoch avnernas
åstadkommaochstärka dessasyfteikansliresursemasamordna attatt

också i linje medlösningar liggerSådanakompetens.med bredkanslier
mellanochvårdensamverkanförformerde omsorgenomnya

län.många Detfram ihållerlandstingoch växakommuner attsom
och patienternasmedborgarnasdeti sakensligger natur attäven ur

till instansvända sigkunna ärfördelperspektiv är att om manenen
ellerkommunendetoberoendevårdenmed ärmissnöjd omav

verksamheten.förlandstinget svararsom
patient-gälleruppmärksammasfrågeställningYtterligare somen

sjukvården. Detochhälso-förhållande till ärställning inämndernas
tvekannågoninte råderdetviktigtmycket attkommitténenligt att om

beslutarförhållande till demisjälvständigapatientnämnderna är som
bakgrundendenKommitténoch sjukvården. atthälso- motanserom

kombinerarpatientnämndernailedamöternaolämpligtdirektdet attär
förmednämnderkommunalaimed uppdraguppdragende ansvar

de bådaviktkommitténenligtsjukvård.och Det atthälso- ytterstaär av
patientnärrm-förförtroendetupprätthållaåtskilda förhållsrollerna att

verksamhet.dens
tillinitiativregeringenföreslår slutligen utvär-Kommittén taratt en

reglernadeefter detverksamhetpatientnärrmdemasdering att nyaav
år.kraft någravarit ihar
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Författningsförslag

Förslag till

ändring i hälso-Lag och sjukvårdslagenom

1982:763

Härigenom föreskrivs

dels nuvarande b skall betecknas2 d§ 2att
dels nuvarande 2 skall betecknas§ 2att c e
dels nuvarande d skall betecknas2 f§ 2att

,dels b och2 2 2 5 skall ha följande lydelseatt c,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
2 §a

Hälso- och sjukvården skall bedrivas så den uppfyller kravenatt
god vård. Detta innebär den skall särskiltatten

god kvalitet och tillgodose patientens behov trygghetvara av av
i vården och behandlingen,

lätt tillgänglig,vara
bygga respekt för patientens självbestämmande och integritet,
främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårds-

personalen.
Vården och behandlingen skall så långt det möjligt utformas ochär

genomföras i samråd patienten.med
Varje patient vänder sig till hälso- och sjukvården skall, detsom om

inte uppenbart obehövligt, medicinsk bedömningär snarast ges en av
sitt hälsotillstånd.

Patienten skall upplys-ges
detta tillstånd ochningar om om

de behandlingsmetoder stårsom
till buds.

Om upplysningarna kaninte
lämnas till skall depatienten i
stället lämnas till anhö-näraen

till Upplysningarrig patienten.
får dock lämnas tillinte patien-

eller någon anhörig deniten

degfnnsmån hinder detta 7i
kap. 3 eller §6 retesslagense
1980:100 eller 8 § andrai
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

lastycketförstaeller 9stycket -åligganden994x9531 omen
och sjuk-hälso-personal inom

vården.

b2 §
individuelltskallPatienten

informationanpassad sittom
metoderdehälsotillstånd och om
ochvård be-undersökning,för

finns, såhandling pati-attsom
utsträck-möjligai störstaenten

tillvarakan sina intres-ning ta
sen.

inte kanOm informationen
den iskallpatiententilllämnas

anhörigtilllämnasstället näraen
fårInformationpatienten.till

patiententilllämnasdock inte
i denanhörignågoneller nära

detta i 7hinder förfinnsmån det
sekretesslageneller 6kap. 3 §§

andra styck-eller i1980:100 8 §
stycket lagenförstaeller 9 §et

åligganden för1994:953 om
sjukvår-ochhälso-äersonalinom

en.

2c§
behand-fleradet finnsNär

stårlingsalternativ i över-som
ochmed vetenskapensstämmelse

och bedömserfarenhetbeprövad
medförtill patientennyttavara

sjukdo-aktuellatill denhänsyn
skallskadan,eller patien-men

avgörande.valtens vara
skallsjukvårdenochHälso-
medmedverka till patientatt en

allvar-särskiltlivshotande eller
efter be-sjukdomskada ellerlig

medicinskförnyadfårgäran en
medicin-fall detdebedömning i

ställningstagandet kanska inne-
förriskersärskildabära pati-

betydelse föreller har storenten
livskvalitet. Patientenframtida

behandlingdenskall erbjudas
kanbedömningenförnyadeden

upphov till.ge
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Möjligheten till förnyad be-
dömning och därav föranleda
behandling begränsad tillinteär
det landsting där patienten är
bosatt.

5 §
hälso- och sjukvårdFör kräver intagning vårdinrättningi skallsom

finnas sjukhus. Vårddet under sådan intagning benämns slutensom ges
vård. Annan hälso- och sjukvård benämns vård. Primärvårdenöppen
skall del den vården avgränsning vad gälleröppna utansom en av
sjukdomar, ålder eller patientgnipper för befolkningens behovsvara av
sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, föreby gandemedicinsiaarbete och rehabilitering inte kräver sjukhusens ochsom
tekniska eller särskild kompetens.resurser arman

Landstinget skall organisera Landstinget skall organisera
rimärvården så alla primärvårdenså allaäratt att ärsom som

inom landstinget får till- inom landstinget får till-osatta osatta
gång till och kan välja fast gång till och kan välja fasten en
läkarkontakt. sådan läkareEn läkarkontakt. En sådan läkare
skall ha specialistkompetens i all- skall ha specialistkompetens i
mänmedicin. allmänmedicin. enskildes valDen

får begränsas tillinte visstett
geograjiskt område lands-inom
tinget.
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tillFörslag
patientnänmdLag m.m.om

följande.föreskrivsHärigenom

flera nämnderfinnas ellerskall detoch kommunlandstingvarjeIl § en
hjälpastödja ochklagomålsynpunkter ochutifrånuppgiftmed att

i hälso- ochkvalitetsutvecklingenbidra tillochpatienterenskilda
nämnderdessasärskiltankommersjukvården. Det att

för debehövsinformationfår denpatienterför attverka att som
och sjukvården,hälso-intressen isinatillvaraskall kunna ta

behandlingvård ellerundersökning,får denpatienterverka for att
tillståndet kräver,som

vårdpersonal,ochmellan patienterkontakternafrämja
Socialstyrel-kontaktatill elleranmälanhjälpa patienter göraatt
eller patient-ansvarsnämndsjukvårdensochHälso-länsstyrelsen,sen,

önskemål,patienternassådan åtgärdförsäkringen när motsvararen
samt att

underrättadekommunstyrelsenlandstingsstyrelsen ochhålla om
verksamheten.

hälso- ochkvaliteten imedverka tillvidareskallNämndema att
och säkrasfortlöpande utvecklasochsystematisktsjukvården genom

Vårdenhe-vårdgivare ochavvikelser tillochiakttagelseratt rapportera
beaktarförekommande fall 5i §vårdgivamaverka för attsamtter

sjukvården.hälso- ochtillsyn1996:786lagen överom
insatsertill dekomplementskallarbeteNämndernas utgöra ett

patientenssyfteutför ioch organisationermyndigheter värnaandra att
sjukvården.hälso- ochställning i

kommunallagenföreskrivet inämnder gäller vadsådanaFör ärsom
1991:900.

patienter ochbiståärenden och i övrigthandlägga§Nänmdema skall2
anhöriga inom

sjukvårdslagenochenligt hälso-och sjukvårdhälso-den
landsting och kommuner,bedrivs1982:763 avsom

bedrivs125tandvårdslagen 1985:tandvård enligtden avsom
landsting, samt

medvårdgivarebedrivs privatsjukvårdhälso- ochden avsom
läkarvårdsersättning, lagen1993: 165 lverksamhet enligt lagen om

enligt avtal medsjukgymnastik ellerförersättning1993:1652 om
kommun.landsting eller

frånomvårdnadallmänhandläg frågorskall ocksåNämnden oma
samband medsjukvårdspersonal ihälso-intepersonal är ocsom

hälso- ochi 18sjukvårdsverksamhet §ochsådan hälso- som anges
sjukvårdslagen 1982:763.

enligtöverlåta uppgifternalandsting fåringår ikommunEn3 § ettsom
har kommitoch landstingetkommunentill landstinget, överens1 § om
till landstingetekonomiskt bidragfår lämnadetta. Kommunen somom

överenskommelsen.motiveras av
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4 § Nämndema skall den sista februari varje inkomma tillsenast
Socialstyrelsen med redogörelse verksamheten under föregåen-överen
de år.

Föreskrifter5 § stödpersoner vid psykiatrisk vård förenadärom som
med frihetsberövande och tvång finns i lagen 1991: 128lannat om
psykiatrisk tvångsvård och i lagen 1991:1129 rättspsykiatriskom
vård. Vid nämnds handläggning gäller, vad i övrigtutöveren som
föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen 1986:223,
nämligen

14 muntlig handläggnin§ om ,15 anteckning§ uppgi ter,om av
och16 17 §§ del uppgifter,rättparters attom av

20 motivering§ beslut,om av
21 underrättelse beslut,§ om av
26 rättelse skrivfel§ och liknande, samtom av
27 omprövning§ beslut.om av

lag träderDenna i kraft den januari1 då1999 lagen 1992:563 om
förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården upphörm.m.

gälla.att
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Förslag till

sekretesslagen 1980: 100ändring iLag om

skallsekretesslagen 1980:100 hakapföreskrivs 7 4Härmed §att
ande lydelse.följ

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse
1998-01-01Fr.o.m.

social-Sekretess gäller inominom social-gällerSekretess
för ift enskildsenskilds tjänstenifttjänsten för upp omomupp

förhå landen, detdet personligaförhå landen,personliga omom
uppgiftenstår klart kanuppgiften kan inteinte står klart attatt

den enskilde ellerenskilde eller röjasdenröjas utan attutan att
närstående lidernärstående lider någon honomnågon honom

gäller dock inteSekretessengäller dock inteSekretessen men.men.
omhändertagande ellereller beslutomhändertagandebeslut omom

vård samtycke.samtycke. beslutvårdbeslut utanutan omom
sekretessen fårfår hindersekretessen UtanhinderUtan avav

enskilduppgift lämnas tilltill enskilduppgift lämnas somsom
förhål-förhål- uppnått myndig ålderålderuppnått myndig omom
dennebetydelse förbetydelse för denne landenlanden attatt avav

vilka hanshans skall få vetskapvetskap vilkaskall få omom
biologiska föräldrarföräldrarbiologiska är.

familjerådgiv-kommunalfamiljerådgiv- InomkommunalInom
uppgiftgäller sekretess försekretess för uppgift ningning gäller

förtroen-enskild har lämnat ilämnat i förtroen-enskild har somsom
har inhämtats iinhämtats i de ellereller harde som sam-sam-som

rådgivningen.band medmed rådgivningen.band
socialtjänst förstås verk-förstås verk- MedMed socialtjänst

samhet enligt lagstiftningenenligt lagstiftninsamhet omen om
socialtjänst och den särskilda lag-och den särski da lag-socialtjänst
stiftningen vård ochvård ochstiftningen ungaom avom av unga

samtyckesamtycke missbrukaremissbrukare utanutan avav
verksamhet i fallverksamhet i fallannat samt annatsamt somsom

social- enligt lag handhas social-lag handhasenligt avav
Till socialtjänst räknassocialtjänst räknas nämnd.nämnd. Till

också verksamhet hosverksamhet hosockså annan myn-annan myn-
omprövningomprövning dighet innefattardighet innefattar somsom

socialnämnds beslut ellersocialnämnds beslut eller sär-sär- avav
skild tillsyn nämndens verk-nämndens verk-skild tillsyn överöver

hos samhet verksamhet hosverksamhetsamhet samtsamt
invandrarbyrå. Med kommunal invandrarbyrå. Medkommunal

jämställs ärendenjämställs ärenden socialtjänstsocialtjänst om om
bistånd asylsökande och andrabistånd asylsökande och andra

introduk- utlänningar, ärenden introduk-utlämiingar, ärenden om om
flyktingar och tionsersättning för flyktingar ochtionsersättning för

utlärmingar, ärenden vissa andra utlänningar, ärendenvissa andra
tillstånd riksfärdtj ellertillstånd till riksfärdtj eller till änstänstom om

för rörelsehindrade, till parkering för rörelsehindrade,till parkering
verksamhet enligt lagstift ärenden vid nämndersamt som avses

§ lagen 11 997Jxxxi pati-om
entnämnd angåendem.m.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ningen stöd och service till allmän omvårdnad från personalom
vissa funktionshindrade. hälso- och sjukvårds-inte ärsom

personal samband med sådani
hälso- och sjukvårdsverksamhet

§18 hälso- och sjuk-isom anges
vårdslagen 1982763, samt
verksamhet enligt lagstiftningen

stöd och service till vissaom
funktionshindrade.

Sekretess gäller i verksamhet
Sekretess gäller i verksamhet omhändertagandesom avser av

omhändertagande personakt enligt 70 socialt-§som avser av c
personakt enligt 70 social- jänstlagen§ 1980:620 för uppgiftc
tjänstlagen 1980:620 för uppgift enskilds personliga förhåom

enskilds personliga förhållan- den. hinderUtan sekretessenom av
den. hinderUtan sekretessen får uppgift lämnas till social-av
får uppgift lämnas till social- nämnd uppgiften behövs förom
nämnd uppgiften behövs för handläggning ärende ellerom av ge-
handläggning ärende eller nomförande beslut stödin-av ge- av om
nomförande beslut stödin- vård eller behandling ochsatser,av om

vård eller behandling och det synnerlig viktsatser, uppgif-är attav
det synnerlig vikt uppgif- länmas.är att tenav

lämnas. frågaI uppgift iten allmänom
frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högstom

handlinggäller sekretessen i högst sjuttio år.
Sekretess enligtsjuttio första stycketar.

Sekretess enligt första stycket gäller inte
gäller inte beslut i ärenden om ansvar

beslut i ärenden eller behörighet för personal inomom ansvar
eller behörighet för personal inom kommunal hälso- och sjukvård,
kommunal hälso- och sjukvård, eller
eller beslut i fråga omhänder-om

beslut i frå omhänder- tagande eller återlänmandea om av
tagande eller aterlämnande personakt.av
personakt. Beträffande anmälan i ärende

Beträffande anmälan i ärende eller behörighet förom ansvar
eller behörighet för personal inom kommunal hälso-om ansvar

personal inom kommunal hälso- och sjukvård gäller sekretess om
och sjukvård gäller sekretess det kan den uppgif-antas attom som
det kan den uppgif- eller någon honomantas att närstå-rörtensom

eller någon honom närstå-rör ende lider betydandeten men om upp-
ende lider betydande giften röjs.men om upp-
giften röjs.
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tillFörslag
socialtjänstlageniändringLag om

1980:620

1980:620socialtjänstlageni frågaföreskrivsHärmed om
Tillsynändras tillföre bör67rubriken § överdels närmastatt

socialtänsten m.m.
innehåll.följandeinföras medparagraf, bör68de att anys en

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande
68 a

199XXXIX§ lagen2 om
framgårpatientnämnd attm.m.

bl. handläggernämnderdessa a.
omvårdnadallmänfrågor om

hälso-personalfrån inte ärsom
sjukvårdspersonaloch i sam-

hälso- och sjuk-sådanband med
18vårdsverksamhet isom anges

sjukvårdslagenoch§ hälso-
1982:763.
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Förslag till

ändringLag i patientjoumallagenom

1985:562

Härigenom föreskrivs skall3 ha följande§ lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

En patientjoumal skall inne- En patientjournal skall inne-
hålla de uppgifter behövs för hålla de uppgifter behövs försom som

god och säker vård patien- god och säker vård patien-en av en av
Uppgifterna skall föras iten. Uppgifterna skall föras iten.

journalen så det kan ske. Om joumalen så detsnart kan ske.snart
uppgifterna föreligger, skall Om uppgifterna föreligger, skallen
patientjournal alltid innehålla patientjoumal alltid innehållaen

uppgift patientens iden- uppgift patientens iden-om om
titet, titet,

väsentliga uppgifter väsentliga uppgifterom om
bakgrunden till vården, bakgrunden till vården,

uppgift ställd diagnos uppgift ställd diagnosom om
och anledning till betydande och anledning till betydandemera mera
åtgärder, åtgärder,

väsentliga gifter väsentliga gifterup om up om
vidtagna och planera åtgärder. vidtagna och planera åtgärder,e e

uppgift den informationom
lämnats till och depatientensom

ställningstaganden skettsom
utifrån innehållet 2 § hälso-i c
och sjukvårdslagen 1982: 763.

Patientjoumalen skall innehålla uppgift gjort vissom vem som en
anteckning Journalen och anteckningen gjordes.när1
En Joumalantecknmg skall inte synnerligt hinder signerasmöterom av
den för uppgiften.som svarar
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tillFörslag
1993:1651ändring i lagenLag omom

läkan/årdsersättning

lydelse.följ andeskall haföreskrivs 3 §Härigenom att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande
1998-01-01fr. o. m.

3 §
medicinskochläkarvårdi denna lagvårdMed annanavses

läkarensläkare eller underundersökningellerbehandling som ges av
födelsekontrolle-läkare ilämnasrådgivningöverinseende samt avsom

sterilisering.abort ellerfrågasyfte eller irande om
krävalandsting fårför Ettdet krävs remissOm vissremiss

specialistkompetentvård hosjörecialisthosvård inomsen
verksamhetmedkravet läkareler detlandstinget, privatgä

under förutsätt-denna lagenligtläkarvårdsersättningföräven
gäller förremisskravläkarelag tillenligt denna i ning atten
specialistvård hosmotsvarandemedverksamhetprivat samma

fårlandstinget. Remissgällerspecialitet. Detta inte inom
för bedri-krävasdockspecialistkompe-läkarvård privatinteinom

specialist-läkarvårdbarnmedicin, gynekolo- inomtenserna ven
barnmedicin,kompetensernaeller psykiatri.

gynekologi eller psykiatri.
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Förslag till

ändring i lagenLag 1994:953om om

åligganden för personal inom hälso- och
sjukvården

Härigenom föreskrivs
och3 skall ha§ 3 följande§ lydelse.att en ny a

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
3§

Den har för Den har föransvaretsom ansvaretsom
vården skall till vården skall tillpatientenatt patientenattse se
får upplysningar hälso- får individuellt anpassad infor-sittom
tillstånd och de behand- hälsotillstånd ochmation sittom om
lingsmetoder fnns. de metoder för undersökning,som om

vård och behandling jinns,som
så möjligapatienten i störstaatt
utsträckning kan tillvara sinata
intressen.

Om lysningarna inte kan Om inte kanin ormationenup
lämnas til patienten skall de i lämnas til patienten skall den i
stället lämnas till närstående stället lämnas till närståendeen en
till patienten. Upplysningar får till patienten. Information får
dock inte lämnas till patienten dock inte lämnas till patienten
eller någon närstående i den mån eller någon närstående i den mån

finnsdet hinder för detta i kap.7 det finns hinder för detta i kap.7
3 eller§ 6 sekretesslagen§ 3 eller§ 6 sekretesslagen§
1980:100 elleri andra8 styck-§ 1980: 100 eller i andra8 styck-§

eller 9 första stycket§ lagen eller 9 förstaet § stycket lagenet
1994:953 åligganden för 1994:953 åligganden förom om
personal inom hälso- och sjukvår- personalinom hälso- och sjukvår-
den. en.

3a§
Den har för vårdenansvaretsom

skall medverka tillpatientav en
2 § hälso- och sjukvårdsla-att c
1982: 763 iakttas förut-närgen

härför föreligger.sättningar
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Kommitténs1 uppdrag

1.1 Kommitténs direktiv

Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering och organisationom
HSU 2000 tillsattes den förra regeringen våren 1992 och påbörja-av
de sitt arbete under hösten år. Huvuduppgiften enligt desamma var
ursprungliga direktiven dir. 1992:30 dels analysera och bedömaatt
hälso- och sjukvårdens resursbehov fram till år 2000, dels huröverväga
hälso- och sjukvården bör finansieras på den övergripande samhälls-
nivån. I uppdraget ingick också frågor patientavgifter ochrörsom
högkostnadsskydd kostnadsansvar för läkemedel i vård.samt öppen

Några månader efter regeringsskiftet hösten beslutades1994 att
kommittén skulle slutföra sitt uppdrag med ändrade direktiv och med

delvis ändrad sammansättning. Kommittén fick ordförande;en en ny
direktören Leni Björklund, och politisk sammansättningen som
speglade det parlamentariska läget i riksdagen efter valet. Företrädare
för Handikappförbundens samarbetsorgan och Pensionäremas riks-
organisation kom vidare ingå kommittén.i Avatt expertersom rege-
ringens tilläggsdirektiv dir. 1994:152 från den 22 december 1994
framgår kommitténs överväganden och förslag skall utgåatt från
dagens med landsting och kommuner finansiärersystem och till-som
handahållare hälso- och sjukvård. Enligt tilläggsdirektiven,av som
återfinns i bilaga skall kommittén bl.a. överväga

åtgärder kan vidtas för stärka patientens ställning i hälso-attsom-
och sjukvården,
hälso- och sjukvårdens resursbehov fram till år 2010 och särskilt-
beakta den demografiska utvecklingens betydelse för de äldres
behov hälso- och sjukvård,av
formerna för den statliga styrningen inom hälso- och sjukvården och-
vilka avvägningar kan behöva mellan generella ochgörassom
riktade finansiella styrinstrument finansiella och andrasamt styr-
instrument i relation till de nationella hälso- och sjukvårdspolitiska
målen,
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organisationformer för styrning ochdeerfarenheterna avav nya-
sjukvårdshuvudmännen,tillämpassjukvårdenochhälso- som av

vård,läkemedel iförkostnadsansvaret öppenm.m.-
sjukvårdhögkostnadsskydd för iinklusiveläkemedelsförrnånen-

läkemedel,öppenvård och
folkhälsoarbete skall definieras ochsjukvårdensochhur hälso--

mellan lands-och uppgiftsfördelningföljandedärav stat,ansvars-
och kommunerting samt

sjukvårdshuvudrnännen iochmellanansvarsfördelningen staten-
i vilka former stödvårdforskningfinansieringenfråga samtavom

utveckling.vårdforskningenstillkan ges

redovisade kom-122SOU 1995:delbetänkandet Reform påI recept
de delar uppdragetöverväganden och förslag imittén sina rörsomav

läkemedelsförrnånen och hög-läkemedelförkostnadsansvaret samt
läkemedel. Reformen följdesvård ochkostnadsskyddet för öppen upp

1996/97:SoU rskr. 58november 1996riksdagsbeslut iettgenom
l996/97:27 Läke-propositionen prop.regeringen iförslag frånefter

förslagRegeringensläkemedelsförsörjningochmedelsförmåner m.m.
förslaget från HSU 2000.huvudsakbeslut bygger ioch riksdagens
vården analys SOUdelbetänkandet Behov ochI i enresurser

och slutsatsersina övervägandenredovisade kommittén1631996:
och sjukvårdenshälso-den delen uppdragetbeträffande rörsomav

regeringenBetänkandet har följtstillresursbehov fram 2010. upp av
års ekonomiska vårproposition prop.dels i 1997två omgångar;i

1997/98:1,budgetpropositionen för år 1998 prop.dels i1996/97: 150,
Utgiftsornråde 25.

hälso- och sjukvårdentydligare roll fördelbetänkandet EnI i
redovisade kommittén sinaSOU 1997:119folkhälsoarbetet över-

hälso- ochden del uppdragetoch förslag iväganden rörsomav
remissbehandlas förBetänkandetroll i folkhälsoarbetet.sjukvårdens

närvarande.
kommittén de delar uppdragetbetänkande redovisardettaI somav

konstaterarsjukvården. direktivenställning i hälso- och Ipatientensrör
refonnsträvandena i den svenskacentralt mål förregeringen att ett

har varit stärka patientenssjukvården underhälso- och attsenare
individen ökade möjligheter väljaställning, bl.a. attattgenom ge

Specialistvårdprimärvård och olikavårdgivare inom typert.ex. av
Åtgärder syftar tillvälja sjukhus vid sluten vård.liksom attatt som

vårdgarantiåtagandena,vårdens tillgänglighet, bl.a.öka nämns som
ställning.åtgärder i syfte stärka patientensandra att

möjligheterna välja vårdgivareRegeringen konstaterar ärattatt en
patientinflytandet samtidigt tillviktig aspekt på att stegetnoterarmen

patientinflytande långt, särskilt det gällerallmänt närärett mera
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medverkan i valet behandling då det medicinska beslutsfattandetav
erbjuder alternativ.

direktivenI kommittén bör vilka åtgärderatt övervägaanges som
kan vidtas för brygga det underläge patienten befinner sigöveratt som
i hälso- och sjukvården. Kommittén skall bl.a. redovisagentemot
förslag till förbättringar det möjligt nå patienten medgör attsom
balanserad information sjukdomen och medverka vid valetattom av
behandling. Vidare bör det finns skäl vidta särskildaövervägas attom
åtgärder för stöd till patienter för vilka valet behandling haratt ge av

betydelse för framtida livskvalitet, valet gäller särskiltstor närt.ex.
riskfyllda behandlingar och där vetenskap och beprövad erfarenhet inte

precisa Här bör särskilt behovet systematiska uppföljning-ger svar. av
kan bilda underlag för inforrnationsspridning till patienterar, som om

effekter och risker uppmärksammas. Vidare bör hur patientensprövas
erfarenheter och bättre kan till vårdeni ochtasegna resurser vara

rehabiliteringen. Kommittén bör också vilka åtgärder kanöverväga som
vidtas sjukvårdshuvudmännen respektive vårdgivarén förstaten, attav
stärka patientens ställning. För del handlar det bl.a. destatens om
möjligheter lagstiftning och tillsynsom ger.

1.2 Kommitténs arbete med
delbetänkandet

Kommittén påbörjade arbetet med patientens ställning i april 1996.
Under arbetets gång har antal biträtt kommittén.ett experter

Projektledaren Per vid förRosén Institutet för Hälso- och sjuk-
vårdsekonomi IHE har kommitténs uppdrag utarbetat kapitel 3
Patienternas krav och förväntningar. I kapitel har4 Spri bistått
kommittén bibliotekschefen Arne Jakobsson, har utarbetatgenom som
redogörelsen infonnationssystem för klinisk patientinformationom

utredaren Anneli Hollo, har bidragit med underlagsamt vadgenom som
patientinforrnationscentraler. Vårdförbundet SHSTF har iavser en

enkätundersökning till förbundets riksföreningar inventerat sjuksköter-
skomas, barnmorskomas de biomedicinska analytikernas med-samt
verkan i patientinfonnation/patientutbildning. Svenska kommunal-
arbetarforbundet har gjort motsvarande inventering bland underskö-en
terskor och barnsköterskor avsnitt 4.1.

ÅsaFörvaltningschefen Rundquist vid förtroendenänmden i
Stockholm har bistått kommittén i arbetet med utfonna enkäten tillatt
landstingens förtroendenärnnder kapitel lO. Konsulten Thorbjörn
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värdefulla synpunkter i frågankapitel bidragit medhar iRoos samma
förtroendenärnndemas organisation avsnitt l0.4.2.om

redaktörenför kommitténs bedömningar har vidareunderlagSom
Socialstyrelsen på kommitténs uppdragAlexandersson vidPär ut-

hälso-Information till och anhörigaarbetat patienter irapporten
sjukvården bilaga 5.och

sjukvårdensgeneraldirektören vid Hälso- ochställföreträdandeDen
Lars-Åke kommitténs uppdragJohnsson haransvarsnämnd ut-

erfarenheter från nämndens arbete. Kommitténarbetat rapport omen
mellan offentligmed Delegationen för samverkanockså i samarbetehar

SIFO genomföraoch sjukvård uppdragithälso-och privat att en
och vilket in-remisskrav producentneutraltundersökning är omom

remissförfarandet.patienter har iflytande
sekretariat har vidare haft fortlöpandeordförande ochKommitténs

myndigheter,medicinska departement,med bl.a.kontakter experter,
ochHandikappförbundens samarbetsorganutredningar,andra statliga

de frågor kommittén arbetat med.organisationer berörsandra avsom
ordförande och sekretariat vid olikahar kommitténsövrigtI

för in-konferenser och andra överläggningartillfällen deltagit i att
det pågående arbetet.synpunkterformera och inhämtaom

ställningarbete med patientensKommitténs spänner över ett
kommittén behandlarområde. Flera de frågorbetydande somav

behandlats/behandlas andratill utredningsarbetegränsar avsom
redovisas i avsnitt.utredningar. Delar detta arbetestatliga nästaav

aktuella utredningarNågra1.3

Prioriteringsutredningen

kommitté,Prioriteringsutredningen, parlamentariskt sammansattvar en
blandtillkallades i januari 1992. Kommitténs uppgift att annatvarsom

framsjukvårdens roll i och lyftahälso- och välfärdsstatenöverväga
etiska principer kan vägledning och ligga tillgrundläggande som ge

för diskussioner prioriteringar inom hälso- ochgrund öppna om
dir. Ikommitténs uppdrag ingick strukturerasjukvården 1992:8. att
och de värderingar vägleda dem harproblemen bör attange som som

fatta prioriteringsbesluten både på politisk/administrativ nivå och i den
kliniska vardagen.

Utredningen våren fram Vårdens val1993 svåratog rapporten
SOU 1993:93. remissbehandlades. Remissvaren låg bl.a.Rapporten
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till grund för förslagen i utredningens slutbetänkande Vårdens svåra
val SOU 1995:5 avlämnades under 1995. Regeringen över-som
lämnade i december 1996 propositionen Prioriteringar hälso-inom
och sjukvården 1996/97:60 till riksdagen 1996/97:SoU rskr.14,
186

Utredningen bemötande kvinnor och hälso- ochinommänom av
sjukvården

kvinnorHur och bemöts och behandlas inom hälso- ochmän sjukvår-
den har särskild utredare påbörjade sitt arbete i börjanutretts av en som

1995. Utredaren hade bl.a. i uppdrag kartläggninggöraattav en av
området undersöka vilket könstillhörigheten i sig kan hasamt sätt
betydelse i dessa avseenden dir. 1994:95. I uppdraget ingick också att
utredaren utifrån sin kartläggning och analys skulle föreslå sådana
åtgärder kan motiverade för uppnå hälso- och sjukvårds-attsom vara
lagens 1982:763 mål god hälsa och vård lika villkor för helaom en
befolkningen. I huvudbetänkandet Jämställd Vård olika vård på-
lika villkor SOU 1996: 133, överlänmades till socialministem isom
augusti 1996, presenterades rad åtgärdsförslag under fem rubriker;en
patientens ställning, forskning, utbildning, tillsyn, uppföljning och
utvärdering. Betänkandet har remissbehandlats. Mot bakgrund ut-av
redningens förslag framhöll regeringen i propositionen 1996/97:5 om
forskning kvinnor bör inkluderas i medicinska studieratt i större
omfattning tidigare. Utredningen har fått vidän spridning och bildaten
underlag för konferenser, utbildningar m.m.

Utredningen bemötande äldreom av

Efter regeringsbeslut i december 1995 tillkallades särskild utredareen
för kartlägga och analysera frågan bemötandeatt äldre dir.om av
1995:159. I november 1996 Överlänmades delbetänkandet Rätt att

flytta fråga bemötande äldre SOU 1996:161 och i aprilen om av-
två1997 kartläggningsbetänkanden Brister frågai omsorg en-

bemötande äldre SOU 1997:5 l Omsorg med kunskapsamtom av
och inlevelse fråga bemötande äldre SOU 1997:52.en om av-

utredningens1 slutbetänkande kommer kartläggningen fördjupasatt
bl.a. avseende frågor personal. Utredningsarbetet skallrörsom vara
avslutat i december 1997.
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med funktionshinderbemötandeUtredningen av personerom

tillkalla särskild utredarebeslutade i januari 1997Regeringen att en
och analysera frågan bemötandetuppgift kartläggamed att om av

dir. 1997:24. Utredaren skall bl.a.med funktionshinder sepersoner
för funktions-valfrihet, inflytande och informationhur kravenöver

områden, framför allt inomrespekteras inom olikahindrade personer
socialförsäkringssystemet,sjukvård, service ochhälso- och omsorg,

älpmedelsförsörjningen. Utred-och rehabiliteringhabilitering samt
och skall avslutas den juni 1998.har påbörjats 30ningsarbetet senast
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Patientens rättsliga ställning2

i dag

ställningFokusering patientens2.1 på

patient i svensk varje enskild har etableratMed rättavses person som
med hälso- och sjukvårdspersonalen angående sitt hälso-kontakt eget

tillstånd, oberoende kontakten etableras den enskildes egetav om
eller det sker på de allra flesta patienterinitiativ Försätt. ärannatom

kontakten med hälso- och sjukvården motiverad sjukdomstill-ettav
eller skada. Som patient befinner sig redan från början istånd en man

psykologiskt underläge. Vårdgivaren förfogar och denöver resurserna
medicinska kimskapen, under det patienten i beroendeställningäratt en

stådär hennes liv och hälsa kan spel. Vissa patienter kan naturligtvis
uppleva lättnad överlämna sina problem till kunnigöver atten en

många känner sig också utlåmnade och maktlösapersonal, i kon-men
därför angelägettakterna med vården. Det patientens intressenär att

tillfredsställande frånkan tillvara och skydd samhällets sida.tas ettges
och sjukvården tillhandahållssvenska hälso- huvudsakligenDen av

landsting och kommuner. Av tradition har kommunal och landstings-
verksamhet i präglatskommunal lokal demokrati, där kommun-stort av

verksamhetensmedlernrnarna påverkar innehåll främst politiskagenom
innefattar överskridandenval. Beslut den kommunala kompe-som av

eller på lag, kanstrider medlemmarna fåsätttensen annat mot
upphävda förvaltningsdomstol kommunalbesvär, dvs. laglig-av genom
hetsprövning enligt kap. kommunallagen10 1991:900. Under det

decenniet har också olika former för s.k. brukarinflytande vuxitsenaste
fram. Ikommunallagen uppställs krav nämnder inom kom-attt.ex.

och landsting skall verka för samråd sker demmedattmuner som
nyttjar deras tjänster, 6 kap. Vad gäller hälso- och sjukvården8se
föreskrivs också i och hälso-8 21 och sjukvårdslagen 1982:763

planering och utveckling verksamheten skall ske i samverkanatt av
med bl.a. samhällsorgan och organisationer. De möjligheter kom-som
munrnedlemrnar företrädare för patientföreningar och handikapp-samt
organisationer har påverka hälso- och sjukvårdens utfomming iatt

perspektiv viktiga, emellertid inte så mycketstörre ärett sägermen om
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den enskilda patientens möjligheter i konkret situationatt utövaen
inflytande den vården.över egna

Behovet identifiera patienternas berättigade krav på vården,attav
för stärka deras ställning, har kommit uppmärksammas alltmeratt att
under de årtiondena, både i internationella sammanhang och isenaste
enskilda länder. Arbetet med dessa frågor har intensifierats under 1990-
talet. Vad de nordiska länderna kan särskilt Finland,nämnas attavser

första land i Europa, 1992 särskild lag patientensantogsom en om
ställning och rättigheter, efter ha arbetat med frågan i tio år. I Norgeatt
och Danmark pågår lagstiftningsarbete i motsvarande riktning se
bilaga avsnitt2 3.5.

År lade1994 Världshälsoorganisationen, WHO, fram förslag tillett
europeisk patienträttsdeklaration, vilken inte har någon bindandeen

rättslig verkan tjäna inspiration och riktmärke vidmen avses som upp-
datering lagstiftning och förbättringar rörande förhållandet mellanav
patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen. Deklarationen behand-
lar tillgång till vård, information och samtycke, sekretess-ämnen som
skydd, vårdkvalitet och valmöjligheter. novemberI 1996 Europa-antog
rådets ministerkommitté konvention mänskliga rättigheter ochen ny om
biomedicinsk verksamhet Convention for the Protection of Human
Rights and Dignity of the BeingHuman with Regard the Applicationto
of Biology and Medicine: Convention Human Rights and Biomedi-on
cine. Till skillnad från WHO:s patienträttsdeklaration blir konven-
tionen folkrättsligt bindande för de ansluter sig till den.stater som
Bland frågorde konventionen reglerar kan information ochnämnas
samtycke, ställföreträdare för icke beslutskompetenta patienter, till-
lämpning gendiagnostik och genterapi, förutsättningar för human-av
forskning, användning biologiskt material från människor etc.av
Sverige har undertecknat den konventionen, inte tagitännunya men
ställning till frågan ratificering. Också inom harEU visat ettom man
tydligt intresse för frågor rörande patientens ställning och möjligheten

framtida anslutning till den Europarådskonventio-av en gemensam nya
diskuteras. RådetsI förordning EEG 1408/71, rörandenen nr sam-

ordningen social trygghet för inom EU/EES-ornrådet, finnsav personer
bestämmelser enskilda medborgares under vissa förut-rätt attom
sättningar åtnjuta sjukvårdsförmåner i medlemsland detett annat än

socialförsäkringssystem de omfattas artikel 18-36 i för-vars av, se
ordningen.

Även hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesorganisationer har
Årintresserat sig för patientens ställning. 1995 kom den inter-t.ex.

nationella läkarorganisationen World Medical Association WMA
med reviderad version sin patienträttsdeklaration, Lissabon-en av
deklarationen urspnmgligen från 1981. Den versionen innehållernya
betydligt utvecklade och omfattande riktlinjer vad patientermera om
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till vård, infonnation, självbestäm-i fråga tillgångkunna krävabör om
Många andra intemationel-valñihet, vårdkvalitet, sekretessmande, etc.

också för förbättrayrkesorganisationer arbetaroch nationella att
vården, liksom naturligtvis patienternasställning ipatientens egna

Även myndigheter och andra såsomintresseorganisationer. organ,
Kommunförbundet,Spri, SBU, Landstingsförbundet,Socialstyrelsen,

på olika uttryck för ilandsting och kommuner sätt strävanenger
riktning.samma

roll i hälso- ochPatientens2.2

sjukvårdslagstiftningen

rörande patientens ställning aktualiseras inte sällandiskussionenI
och skyldigheter. dagligt tal användsrättigheter Ibegrepp som
betydelser, för det skall frågarättighet i mångabegreppet attmen vara

brukar inom förvaltningsrätten ställalegal rättighet uppmanom en
kännetecken. förmåneller utmärkande Förvissa speciella krav att en
fordras således för förstalegal rättighet detskall betecknas attsom en
dels kan vad förmånen inne-preciserad lagen, såden är att man se

förutsättningar skall uppfyllda författar, dels förstår vilka attsom vara
fråga. fordrasskall berättigad till förmånen i För det andra avvaraman

rättighet utkrävbar. betyder i regelden skall Det attatt vara manen
möjlighet överklaga inte får sin Andraskall ha rätt.utatt om man

förekomsten statlig tillsyn ochutmärkande drag kan t.ex. avvara
tillgång till rättsliga sanktioner se bilaga avsnitt2

socialrätten, dit hälso- och sjukvården räknas, förekom-Inom även
tillmånga exempel på legala rättigheter. Bl.a. kan rättennämnasmer

socialtjänstlagen 1980:620 olika förmånerbistånd enligt 6 § samt
och service till vissa funktionshind-enligt lagen 1993:387 stödom

också många ekonomiska förmånerrade, rättenrent t.ex.sommen
folkpension, arbetslöshetsunderstöd finnstill sjukpenning, Detetc.

emellertid också förmåner inte utkrävbara rättigheter,är utansom
såsom huvudman.endast reglerade skyldigheter för viss ansvarigen

andra fönnåner enligt socialtjänstlagen just biståndgällerDet änt.ex.
liksom i hela hälso- och sjukvården.enligt 6 stort sett

Sverige finns det inte någon särskild lag patientens ställningI om
vården.och eventuella rättigheter i Inte heller hälso- och sjuk-tar

vårdslagstiñningeni allmänhet sin utgångspunkt i patientens situation.
Vår lagstiftning i stället uppbyggd kring sjukvårdshuvudmärmensär
och personalens skyldigheter, vilka i första hand regleras i hälso- och
sjukvårdslagen och lagen 1994:953 åligganden för personal inomom
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hälso- och sjukvården, åliggandelagen. Vad patient kan förvänta sigen
vården får indirekt utläsas dessa bestämmelser. Samtidigt detav ur som

framgår innehållet i de aktuella lagarna patienten skallattav ges
möjlighet till aktiv medverkan i vården, har hon i den lagtekniskarent
utformningen tilldelats tämligen tillbakadragen position, såsomen
objekt för huvudmannens och personalens aktiviteter.

Socialstyrelsen tillsyn hälso- och sjukvården och kon-utövar över
trollerar bl.a. de lagstadgade skyldighetema avseende god vårdatt
efterlevs. Genom lagen 1996:786 tillsyn hälso- och sjukvår-överom
den har Socialstyrelsen från den januaril 1997 fått befogenheternya

vårdgivare inte åtgärdar missförhållanden betydelsegentemot som av
för patientsäkerheten. möjligheterDe till utfardande vitesföreläggan-av
de och i vissa allvarligare fall förbud fortsatt verksamhet, vilkamot- -
regleras i tillsynslagen,14-18 Socialstyrelsen§§ starkareger en
ställning bevakare patientkollektivets intressen före lagensänsom av
tillkomst. enskildaDen patientens situation påverkas dock endast
indirekt, eftersom Socialstyrelsens åtgärder inriktade på undan-är att
röja missförhållanden i verksamheten i allmänhet. föreläggandeEtt
innebär emellertid direkt förpliktelse för vårdgivaren inom vissatten
tid avhjälpa missförhållandet. kommerDetta givetvis enskildaäven
patienter till godo.

Principiella2.3 utgångspunkter för

lagstiftningen

de grundläggandeEn principer hälso- och sjukvårdslagstiftningenav
vilar på den s.k. människovärdesprincipen, baserad påär rättvise-en
teori alla människors lika värde och därmed lika Redan i kap.lrätt.om
2 andra stycket regeringsformen§ slås det fast den offentligaatt
makten skall med respekt för alla människors lika värde.utövas Med
anledning den s.k. prioriteringspropositionen 1996/97:60 har 2 §av
hälso- och sjukvårdslagen den juli1 1997 kompletterats med ett nytt
andra stycke, där kravet på respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans värdighet i vården slås fast.

l kap. regeringsforrnenI 9 föreskrivs§ vidare myndigheter i sinatt
verksamhet skall beakta allas likhet inför lagen iaktta saklighetsamt
och opartiskhet. gällerDetta de offentliga sjukvårdshuvudmärmen,även
landsting och kommuner, vilka också enligt kap.2 kommunallagen2 §

skyldiga behandla sina medlemmar lika,är det inte finns sakligaatt om
skäl för något 12 hälso- och§ sjukvårdslagen måletannat. attser man
för hälso- och sjukvården skall god vård på lika villkor för helavara en
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föreligga slags lagstadgat kravfår såledesbefolkningen. Det ettanses
huvudsak osanktionerat krav. Deträttvisa i vården, låt ipå ärettvara

efterlevnaden detta krav skall säkerställas.också osäkert hurdärmed av
kompletteras med rättvise-Människovärdesprincipen en annan

behovs- eller solidaritetsprincipen.princip, nämligen Dennabaserad
stycket och sjuk-också fastslagen i hälso-princip, vilken 2 2§är

harjuli innebär den detvårdslagen sedan den l 1997, störstaatt som
vården.sjukvård skall företräde tillhälso- ochbehovet gesav

viktig utgångspunkt för hälso- ochYtterligare principiellten
behandling enligt huvudregeln skallall vård ochsjukvården är att vara

får använda tvång det inte finnsdärmed intefrivillig, och att omman
Även princip återfinns i grundlagen.lagstöd för det. dennasärskilt

kap. styckethållna bestämmelsen i l 2 3den allmänt §Förutom
offentliga makten skalldär det denregeringsfonnen, utövassägs att

frihet och värdighet, finnsför den enskilda människansmed respekt
regeringsfonnens andra kapitel. fram-bestämmelser i Därkonkretamer

skyddade påtvingademedborgarna skallgår således motatt vara
från det allmärmas sida,och frihetsberövandenkroppsliga ingrepp

Inskränkningar i dessa friheter får enligt 12respektive §kap. 6 82 §§.
godtagbara syften och måsteför tillgodose vissaendast ske att anges

lag.i
s.k. autonomiprincipen, befästs ikrav frivillighet, denDetta

främst bestämmelsernaoch sjukvårdslagstiftningenhälso- genom om
isamråd och respekt för patientens självbestämmande 2krav på §a

respektive åliggandelagen. finns ioch sjukvårdslagen 2 Dethälso- §
lagstöd för tvång, för hitta det måsteinte någotdessa lagar utan att

till speciallagstiftning såsom exempelvis lagenvända sigman
psykiatrisk tvångsvård eller smittskyddslagen1991:1128 om

sjukvården patientenHälso- och alltså förmån1472.1988: är somen
erbjuds den.eller avböja, honkan näracceptera

och sjukvârdsförmånerHälso-2.4

Tillgång till vård2.4.1

sjukvårdshuvud-Hälso- och sjukvårdslagen reglerar de offentliga
skyldighet erbjuda vård. den definition god vårdImännens att av som

och sjukvårdslagen bland andra utmärkandefinns i hälso-2 § nämnsa
vården skall lätt tillgänglig. Huvudansvaret för hälso- ochdrag att vara

vilar landstinget, enligt hälso- och sjukvårds-sjukvården 3-9
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lagen. Landstinget skall således erbjuda god hälso- och sjukvården
dem bosatta inom landstinget, innefattande tillgång till sjukhusärsom
och primärvård, Sjuktransporter, viss habilitering och rehabilitering

Patienter kommer utifrån, dvs. inte bosatta inom lands-ärm.m. som
tinget, måste åtminstone erbjudas akutvård. Också kommunerna har
skyldigheter, i första hand vad gäller sjukvård för bosatta ipersoner
s.k. särskilda boendefonner vistas i dagverksamhetsamt personer som
enligt lO socialtjänstlagen§ 1980:620, hälso-18 och§ sjukvårds-se
lagen. Genom avtal huvudmännen emellan kan föräven ansvaret annan
hemsjukvård överföras från landstinget till kommunen. Kommunens
hälso- och sjukvård omfattar dock inte sådan vård meddelassom av
läkare.

skyldigheter förDessa de offentliga sjukvårdshuvudmärmen medför
emellertid inte några motsvarande legala rättigheter för patienten att
tillgång till god vård se bilaga avsnitt2 2.2 och 4. Blir patienten
avvisad vårdgivaren kan hon inte till domstol för kräva denatt utav
vård hon sig behöva, däremot kan den missnöjda patienten vändaanser
sig till förtroendenämnden, Socialstyrelsen eller Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd med sina klagomål.

frågaI vård och avseende äldre och funktionshindradeom omsorg
har kommunerna, framgått huvudmarmaansvaret för såvälsom ovan,
socialtjänsten viss hälso- och sjukvård. För bli bättre för deattsom
enskilda och samtidigt effektiv samordnades verksamhetenmer

Ädelrefoimendessa områden den s.k. trädde i kraft 1992.genom som
Handikappreforrnen 1994 och Psykiatrirefonnen 1995 följde samma
principer, med inriktning på kommunalt huvudansvar för samord-ett
ningen insatser för funktionshindrade respektive psykiskt störda.av
Gränsdragningen mellan vård, omvårdnad och sociala kanomsorger

flytande, vilket naturligtvis de bakomliggande orsakernaärvara en av
till reforrnema. Det blir emellertid också svårare vilkaavgöraatt
rättigheter den enskilda patienten egentligen har, mellannär gränsen
olika lagars praktiska tillämpningsområde blir oklar.

I hälso- och sjukvårdslagstiftningen ingenting vilkanämns om
väntetider kan förenliga med kravet på god vård. Somsom anses
framgått gäller allmänt den patient har detatt störstaovan mera som
behovet vård skall företräde, och måste således kunna påräknaav ges

Ävenkortare väntetid de med mindre behov. patienter lideränen som
mindre allvarliga och inte akuta tillstånd skall emellertid enligtav

hälso- och sjukvårdslagens förarbeten tillgång till god vård inomges
rimlig tid. Vård skall erbjudas alla vårdbehövande, inom förramen
tillgängliga och kunskaper. Genom prioriteringspropositionenresurser
har det införts visst, relativt tidsbegrepp i hälso- och sjukvårdslagen,ett
vad gäller den första kontakten med vården. I 2 3 stycket§ sägsa
således varje patient vänder sig till hälso- och sjukvår-attnumera som
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skall medicinsk bedömning sitt hälsotillstånd,den snarast ges en av om
inte uppenbart obehövligt.det är

syfte komma till med vårdköerna inom vissaI områdenrättaatt
infördes den s.k. vårdgarantin, innebar1992 patienter medattsom

någon tolv särskilt angivna insatser skullebehov erbjudasav av
behandling inom månader hos det landstinget eller hostre egna annan

fyra de tolvhuvudman. För insatserna höftledsoperationert.ex.av -
starroperationer gällde garantin endastoch s.k. prioriterade patienter,-

samtliga patienter väntelistaunder det till de övriga åtta behand-att
omfattades vårdgarantin. dock frågalingarna Det inte någonav var om

rättsligt bindande garanti patienterna, frivilliggentemot utan en
överenskommelse mellan Landstingsförbundet och Socialdeparte-

s.k. Dagmaravtal. Staten bidrog med viss finansiering förmentet, ett
förverkligande och minskning vårdköernavårdgarantins inom deen av

områdenaberörda kom till börja med också till stånd.att
Med Dagmaröverenskommelsen för inleddes1996 atten process

förändra vårdgarantins innehåll utifrån bredare hälso- och sjuk-ett
vårdspolitiskt ställningstagande också för angelägnautrymmesom ger
vårdprioriteringar. skeddeDetta bl.a. barkgrund de övervägan-mot av

förslag framfördes betänkande,den och i Prioriteringsutredningenssom
hos patienter svåradär behoven med kroniska sjukdomar lyftes fram.

den Dagmaröverenskommelse träffats för år fortsätterI 1997som
förändringsarbetet. konstateras den ursprungliga vårdgarantinDär att
har spelat och förnyat åtagande börsin roll sikte ökaut att ett ta att
vårdtillgängligheten för alla patienter. Avtalet bygger dels på särskilt
angivna vården, delstidsrarnar inom nationellaett systern av

och lokala vårdprogramriktlinjer, regionala individuella överens-samt
Överenskommelsenkommelser mellan patient och vårdgivare. be-

skrivs i kapitel 7.närmare
Socialstyrelsens möjligheter med stöd 14-15 tillsynslagen§§att av

använda vitesföreläggande för komma till med missförhållan-rättaatt
den betydelse för patientsäkerheten torde kunna omfatta vissaävenav

där väntetider vården medförfall i allvarliga risker eller svårare lidande
för patienten. lagförarbetena prop.l 1995/96: 176 bl.a. allvarliganges
försummelse vårdtagarens behov vård, behandling, omvårdnadav av

tillsyn, såsomeller exempel på situationer där vårdgivares verk-en
samhet kan avvika från kraven på god vård på sådantett sätt attanses
patientsäkerheten riskeras. Socialstyrelsens beslut föreläggandeom

förbud fortsatteller verksamhet får enligt tillsynslagen24 §mot
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, varför praxis torde komma

det för sådana påtryckningar vårdgivar-närmareatt utrymmetange
na.
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Vårdens kvalitet2.4.2 och patientens säkerhet

vård patientenDen erbjuds skall enligt 2 l stycket hälso-§som a
och sjukvårdslagen god kvalitet och tillgodose patientens behovvara av

trygghet i vården och behandlingen. åliggandelagenI 2 § uttrycksav
kvalitetskravet så personalen skall utföra sitt arbete isätt att
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, samt ge

sakkunnigpatienten och omsorgsfull vård uppfyller dessa krav. Ensom
viktig förutsättning för vården skall kunna hålla hög kvalitetatt är
tillgången till erforderliga i form personal, lokaler ochresurser, av
utrustning. Av d hälso- och sjukvårdslagen framgår2 också dessa§ att

skall finnas där hälso- och sjukvård bedrivs. Kvalitetskravenresurser
gäller såväl den offentliga den privata vården. vissaFör personal-som
kategorier uppställs särskilda krav på kompetensbevis i form av
legitimation, lagen 1984:542 behörighet yrke inomutövaattse om
hälso- och sjukvården m.m.

Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver också särskild patient-att en
ansvarig läkare skall för patienten, det behövs med hänsyn tillutses om
patientsäkerheten, Den patientansvariga läkaren27 förse svarar
samordningen vård,patientens till hon får informationsamt attav ser
och tillfälle vården.samrådaattges om

Kvalitetskravet trygghet för patienten, skyddasutgör moten som
oprofessionella och illa underbyggda behandlingsåtgärder. Samtidigt
kan naturligtvis kravet på vården skall förenlig med vetenskapatt vara
och beprövad erfarenhet någon gång medföra patienten inte kanatt
den behandling hon själv skullehelst vilja ha. vissa fallI anses man
kunna avkall på kravet förenlighetavseende med vetenskap ochge
beprövad erfarenhet. Det gäller bl.a. vid klinisk forskning i samband
med patientvård, i fall där experimentell behandling framstårsamt en

den sista möjligheten kunna hjälpa svårt sjuk patient. Deattsom en
förutsättningarna för dessa undantag dock inte föremål förnärmare är

någon rättslig reglering, bortsett från vissa kliniska prövningartyper av
tagande biologiskt material från märmiskor se bilaga 2samt av av-

snitt ll.
Även ledningen för hälso- och sjukvården skall organiserad såvara
den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet vårdenatt av -

främjar kostnadseffektivitet hälso-28 och sjukvårdslagen.§ Ettsamt -
kontinuerligt och systematiskt kvalitetssäkringsarbete skall bedrivas
inom vården, 31
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Tillgång till information2.4.3

vårdenpatient inom skall enligt både stycketDen 2 3§tas emotsom a
och sjukvårdslagen och åliggandelagen upplysningarhälso- 3 § ges om

hälsotillstånd och de behandlingsmetoder står till buds.sitt som
Bestämmelserna kortfattade och inte så mycket inforrnatio-är säger om

innehåll bilaga avsnittse 2 6.närmarenens
Patientinformationen fyller flera olika syften. behövs förDen att

skall kunna sitt älvbestämmande och ställning tillpatienten utöva ta
vårdhon vill den erbjuds, den underlättar ocksåaccepteraom som men

patienten känna kontroll sin tillvaro denför överatt attgenom
ovisshetundanröjer eller minskar och möjliggör planering. Bristande

vidare lätt uppfattasinformation kan bristande respekt. Härtillsom
välinformerad och patient många gångerkommer motiverad äratt en

vården, påverkarsamarbetspartner i vilket vårdens effektivi-bättreen
tet.

i åliggandelagenEnligt huvudregeln 3 det den för§ är som ansvarar
vården skall till patienten fär de upplysningar behövs.attsom se som

medlem hälso- och sjukvårdspersonalen harVarje förett egetav ansvar
informerad de åtgärder vederbörandepatienten vidtar. Dettaäratt om

självfallet både inom landstingets och kommunensgäller hälso- och
finns patientansvarigsjukvård. Om det läkare har denne etten

övergripande och uppföljande för informationskravetattansvar
tillgodoses. det verksamhetschefen vidYtterst enhetenär som svarar

lokalaför det finns rutiner eller instruktioner säkerställeratt attsom
patienten faktiskt får del information sådan kvalitet och omfatt-av av
ning föreskrivs i stadgandet.som

lnformationspliktens omfattning preciseras således iinte närmare
lagtexten, i förarbetena kan det den enskildaärattmen man se
patientens individuella behov skall tillgodoses. Normalt skallsom
patienten allt hon behöver hälsotillstånd,sitt dvs. resultatveta om av
undersökningar och provtagningar, diagnos kanske misstänktrent av-

och den förväntadediagnos utvecklingen. detNär gäller behandlings--,
metodema också innefattar metoder för ställa diagnosattsom- -
behöver patienten i regel information föreslagnaden åtgärdensom

vilka alternativa finns, hursyfte, metoder det faktiska genomföran-som
det går till, vilket resultat kan förväntas, eventuella bieffekter ochsom
risker, liksom uppgifter behoveventuellt eftervård. Patientenom av

också hamåste klart för sig det frivilligt med denäratt att
föreslagna vården.

således helDet del uppgifter normalt behöver lämnas, ochär en som
sådant patienten kan tillgodogöra sig informationen ochsättett att
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möjlighet ställa kompletterande frågor. patientenHar språk-attges
svårigheter bör tolk användas.

finns emellertid ocksåDet situationer där infonnationsplikten
inskränks eller helt upphör. kan förhållaDet sig så det inte gårt.ex. att

informera patienten, kanske medvetslös, svårt smärtpåverkadäratt som
eller förvirrad. kan ocksåDet så patienten har gjort klartatt attvara

infonnation,hon inte vill ha önskan nonnalt skall respekteras.en som
Härutöver finns det också tillfällen då personalen inte får informera

därförpatienten, det råder tystnadsplikt i förhållande till patientenatt
själv. den offentliga vårdensFör del finns de aktuella bestämmelserna
i kap. och sekretesslagen7 3 6 och för den privata vården i 8 och

åliggandelagen.9 Det sig dels fall där enskild uppgifts-rör om en
länmare behöver skyddas från repressalier från patientens sida, dels om
situationer där det med hänsyn till ändamålet med vården och behand-
lingen synnerlig vikt uppgift rörande patientens hälsotill-är attav en
stånd inte lämnas till henne själv. Formuleringen synnerlig viktut
visar det sig undantagsbestämmelse, tillämplig-röratt om en ren vars
het starkt begränsad. Den kan aktualiseras det finns risk förär när t.ex.

patienten begår självmord eller går i psykos hon får delatt en om av
de aktuella uppgifterna rörande sitt hälsotillstånd. däremotDet äreget

tillräckligtinte patienten kan bli ledsen eller oroadatt antas ettav
plågsamt besked.

Kan någon anledning inte informera patienten själv skallman av
informationen lämnas till någon närstående, enligt hälso-2 och§a
sjukvårdslagen och 3 åliggandelagen. Om§ patienten själv vill hålla de
anhöriga utanför skall dock denna inställning respekteras. Särskilda
regler gäller i fråga vårdnadshavare, där sekretess endast kanom
åberopas det kan barnet lider betydande uppgiftenantas attom men om
lämnas till vårdnadshavaren, kap.14 4 stycket sekretesslagen.§ 2ut
Betydande men åter igen mycket krav, innebärär strängtett attsom
det skall föreligga risk för misshandel eller trakasserier.närmast

I anslutning till informationsfrågan kan uppmärksammas deen av
utkrävbara rättigheter patienten har, nämligen del sinrätten att ta av

journal. Denna rättighet begränsas endast i de redovisadeegen ovan
undantagssituationer då det föreligger sekretess patientengentemot
själv. Patientjoumalema inom den offentliga hälso- och sjukvården

allmärma handlingar, och omfattas därmed de bestämmelserutgör av
offentlighet och sekretess finns i tryckfrihetsförordningen ochom som

sekretesslagen. Vad gäller den privata vården finns motsvarande
bestämmelsen patientjoumallagen16 § 1985:562. Vägras utlärrman-
de helt eller delvis kan patienten överklaga till domstol för sinatt ut

Journalen skall enligt 5 patientjoumallagen skrivenrätt. § påvara
svenska språket, tydligt utformad och så långt möjligt begriplig för
patienten. Därför kan journalen ha betydelse kompletterandesom en
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informationskälla, den aldrig kan samtalet medäven ersättaom
personalen.

2.4.4 Samråd och respekt- krav på samtyckeett

Enligt 2 2 hälso- och sjukvårdslagen§ skall vården och behand-st.a
lingen så långt möjligt utfonnas och genomföras i samråd med
patienten. Det föreskrivs också i 2 vården§ lst skall byggaatta
respekt för patientens självbestämmande och integritet. Bestämmelser

motsvarande innebörd finns i åliggandelagen.2 Enligt förarbetena§av
skall aktuellade bestämmelserna tolkas så det i princip fordrasatt

frånsamtycke patienten till alla åtgärder, och ingen får föratt utsättas
tvång i vården stöd i lag se bilaga 2 avsnitt 7. Patienten har iutan
princip obegränsad avstå från behandling och kan därmed krävarätt att

åtgärd avbryts eller aldrig vidtas. Hon kan ha sinaatt genasten egna
religiösa, kulturella, eller personliga skäl till inte delarent att persona-
lens eller andra patienters uppfattning vilka åtgärder börom som- -
vidtas. Om patient inte beredd underkasta sig de terapeutiskaär atten
behandlingsåtgärder föreslås, skall hon ändå erbjudas fortsattsom
omvårdnad och palliativ behandling i den utsträckning sådana åtgärder
kan meningsfulla.anses

Bestämmelserna innebär däremot inte patienten själv bestämmeratt
innehållet i och omfattningen vården. Kan patienten och vårdgivarenav
inte lämplig åtgärd hamnar i situation där ingenenas om en man en
vård kommer till stånd. Patienten får i praktiken försöka hitta en annan
vårdgivare vill den efterfrågade behandlingen se bilaga 2som ge
avsnitt 5.2-3. I regeringens proposition 1994/952195 Primärvård,

vårdgivare föreslogs ändring i hälso- ochprivata sjukvårdsla-m.m. en
innebärande patientens val skulle avgörande två elleratt närgen, vara

Ävenflera behandlingsaltemativ möjliga. riksdagen i principvar om
positiv till ökat inflytande för patienten i nämnda hänseende,ettvar

fann formuleringen sådan bestämmelse komplice-attman av en var en
rad fråga borde ytterligare HSU 2000. förhållan-övervägas Detsom av
det behandlingsmetoden måste såväl ekonomiskt försvarbaratt vara

förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet ansågs intesom
framgå regeringens förslag till lagtext.av

I hänseende föreskriver hälso- och sjukvårdslagen redanett idag val-
frihet för patienten, nämligen det gäller valet primärvårdsläkare,när av

5 2 stycket hälso-§ och sjukvårdslagen. Någon utkrävbar rättighetse
dock inte heller detta.är
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patienterbeslutskompetentaIcke2.4.5

vilken vård skall ochställning till frågankunnaFör taatt som ges,om
måste patienten ha förmågagiltigt samtycke,eventuellt lämna attett

och överblicka konsekvensernainformation lämnasförstå den avsom
beslutskompetens i dettabrukar ibland talasitt beslut. Maneget om

frågor finns inte försärskild reglering dessasammanhang. Någon av
sjukvårdsområdet, varför får tillämpa de reglerochhälso- somman

allmänhet se bilaga avsnitt 8-9.för samhällslivet i 2gäller
år, utgårmänniskor, dvs. 18frågaI över manpersonerom vuxna

inte finnsbeslutskompetent så länge detpatientenfrån äratt om-
kan före-Bristande kompetensständigheter tyder motsatsen.som

psykisk störning eller demenssjukdom,patienten liderligga när av en
Åenkelt inte kontaktbar. andra sidansmärtpåverkad eller heltsvårtär

psykiatrisk tvångsvård eller ställdföremål förkan patient ärsomen
beslutskompetent i vissa vårdfrågor,förvaltare ocksåunder vara

vårdfrågans och svårighetsgrad. Omaktuellaberoende den art enav
kan s.k. legal ställ-beslutskompetentpatient inte enansesvuxen

ställe. Legal ställföreträ-beslutanderätt i patientensföreträdare ha viss
har förordnatsgod eller förvaltarekandare som aven man envara

föräldrabalken.särskilda bestämmelser i kap. Där-domstol enligt ll
inte någon bestämmanderätt,patientens anhörigahar denemot vuxna

värdefull information vad patientende ofta kan lämnaäven omom
vilja.själv skulle

kan också besluts-och ungdomar under 18Barn anses vara
mognadsgrad ochviss vårdfråga, beroende på deraskompetenta i en

vårdnadshavama i enlighet meddet normaltutveckling. Annars är som
föräldrabalken skall bestämma i frågori kap.bestämmelserna 6 som

angelägenheter. sig barnpersonliga När detbarnets rörrör somom
kompetentamognadsgrad, ändå inteuppnått viss attansesmenen

både från barnet och vård-kan det behövas samtyckeälva bestämma,
får dock inte drivasVårdnadshavarens bestämmanderättnadshavaren.

vårdnadshavaren låtakommer i fara.så långt barnet Vägrar attt.ex.att
sjukvård, och därigenom uppkom-tillgång till angelägen detbarnet

hälsa eller utveckling skadas, kanpåtaglig risk för barnetsattmer en
överflyttas till socialnämnden i enlighetbestämmanderätten barnetöver

vårdmed särskilda bestämmelsermed lagen l990:52 av unga.om

Vård giltigt samtycke2.4.6 utan

och sjukvårdslagstiftningen finns inte några allmänna bestäm-hälso-I
hur skall det inte går inhämta giltigtmelser göra när att ettom man
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samtycke till den vård behövs. Patienten kanske inte be-ärsom
slutskompetent och ingen ställföreträdare finns tillgänglig. Förutom de
tillfällen då särskild tvångslagstiftning kan tillämpas, brukar härman

dels nöd och dels hypotetiskt samtyckenämna möjliga rätts-som
grunder för vård giltigt samtycke se bilaga 2 avsnittatt 10.utange

allmännaDen nödregeln finns i kap.24 brottsbalken4 §som
medger vissa fall ansvarsfrihet otillåtna gärningar begås inär annars
nödsituationer. Nöd kan bl.a. föreligga fara hotar liv eller hälsa,när

fårvilket på många situationer inom hälso- ochanses passa
sjukvården. förutsättningEn för ansvarsfrihet dock handlandetär att
inte oförsvarligt, vid avvägning mellanär de olika motståendeen

Ävenintressen står spel. i den vågskålen harsom om man ena
patientens liv eller hälsa kan dessa intressen ibland lättareväga än
exempelvis patientens självbestämmande, risken för allvarliga komp-
likationer hälso-Inom och sjukvården kan nödregeln kommaetc. att
tillämpas exempelvis måste patient kommernär man operera en som
medvetslös efter trafikolycka, eller oförutsedda komplikationernären
medför påbörjat kirurgiskt ingrepp måste utvidgas föratt ett att
patientens liv skall kunna räddas. Eftersom bestämmelsen mycketär
allmänt formulerad och inte direkt anpassad till förhållandena inom
vården, det emellertid inte alltid så lättär för dessatt veta gränsernavar
tillämpningsområde går. krävsDet dock det verkligen frågaatt är om

nödsituation, vilket bl.a. förutsätter det inte finns någonen annan
godtagbar lösning problemet och det inte sigröratt om mera var-
aktiga eller rutinmässiga åtgärder.

Ibland åberopas också nödregeln för rättfärdiga tvångsåtgärder.att
Det inte godtagbart i fråga patienter beslutskompeten-äranses om som

kan ibland försvarligt i fråga icketa, kompetentmen vara om en
patient, inte kan tillvarata sina intressen. kanDet ocksåsom egna vara
möjligt åberopa nöd vårdnadshavaren i akut situationatt när inte villen

med nödvändig behandling barn, och det inte finns tidett attav
kontakta socialnämnden för ingripande med stöd lagen medett av
särskilda bestämmelser vårdom av unga.

Även i situationer inte riktigt uppfyller kriterierna för nöd kansom
det ibland framstå angeläget viss behandlingsåtgärd vidtas,attsom en

inte har kunnat inhämta något samtycke.trots att Man brukar dåman
ibland åberopa hypotetiskt samtycke, varmed det egentligenattavses
inte finns något samtycke alls däremot antagande hypotesettmen en-

patienten skulle ha samtyckt till åtgärdenatt hade kunnatom om man-
fråga henne. kanMan hävda personalen enligt 2 åliggandelagen§att
har skyldighet patienten sakkurmig och omsorgsfullatt vård, såen ge
länge respekten för patientens självbestämmande inte kränks. Beroende

åtgärdens karaktär och kunskapden har den aktuellaav man om
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Ävenvissa fall härhypotetiskt samtycke ikanpatienten äraccepteras.
oklara.för det tillåtnadock gränserna

rättsligmöjligheter tillPatientens2.5

överprövning

sjukvårdslagstiftningensvenska hälso- ochförhållandet denDet äratt
till uttryckrättighetsbaserad, kommerskyldighetsbaserad och inte

möjligheter till överprövningomständigheten patientensockså i den att
begränsade. Vid besvär enligtförvaltningsbesvär är ytterstgenom

överinstansen1986:223i förvaltningslagenbestämmelserna gör en
laglighet dess lämplig-såväl beslutetsavseendeallsidig prövning, som

för det överklagade.gynnande beslut i ställetoch kanhet, sätta nytt,ett
statliganormala i fråga beslutöverprövning detDenna ärtyp avomav

ochmeddelade kommunerdet gäller beslutmyndigheter, när avmen
enligt kap.laglighetsprövning 10huvudregeln i ställetlandsting är

slags besvärkommunalbesvär. Vid dennas.k.kommunallagen, gör
detfullständig omprövningemellertid inte någondomstolen över-av

Om besvärenbeslutets laglighet.endastklagade beslutet, prövarutan
detoch kan inteendast upphäva beslutetbifalls får domstolen ersätta

effektivtdärför inte någotKommunalbesvärbeslut.med ärnyttett
huvudsakliga ochhar sinkräva sinredskap för den vill rätt, utanutsom

vilkenmedborgartalan,slagsfunktionursprungliga genomensom
förtroendevalda.kontroll dekommunmedlemmarna överutövar

anförasföreskrivet får förvaltningsbesvärsärskiltEndast detnär är
hälso- ochkommuner och landsting. Inommeddeladebeslutmot av

olikabesvärsfonn främst vid slagsdennasjukvården förekommer
del jouinalhandling-begärantvångsvård, vid avslag att tasamt av

däremotvård eller behandling kanvissAvslag på begäran omar. en
på dettainte överklagas sätt.

helt saknar utkrävbara rättigheter iGenom patienten nästanatt
garantierandra rättsliga förviktigt det finnsblir det särskiltvården att

fullgör sin lagstadgadeoch personalensjukvårdshuvudmärmenatt
tillsyn viktig funktion, bådefyller Socialstyrelsensskyldigheter. Här en

såvältillsyn omfattar denförebyggande och korrigerande. Denna
och sjukvårdsverksarnheten, liksomden offentliga hälso-privata som

och bedrivs på flera bl.a.och sjukvårdspersonal,all hälso- sätt, genom
uppgiftsskyldighet förolikainspektioner typersamt genom av

uppmärksamma Socialstyrel-och andra villvårdgivarna. Patienter som
vården kan också anmäla saken dit.på något missförhållande isen

hälso-den lagen tillsyn ochSocialstyrelsen har övergenom nya om
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sjukvården fått förbättrade möjligheter med kraft ingripaatt mot
sådana brister betydelse för patientsäkerheten.ärsom av

denInom offentliga vården vidare såväl hälso-är och sjukvårdsper-
sonalen andra befattningshavare underkastade justitieombuds-som

och justitiekanslems tillsyn, varför missförhållanden i vårdenmannens
kan föranleda kritik från dessaäven organ.

Såsom tidigare kan den patientnämnts sig ha blivitsom anser
felaktigt behandlad vända sig till landstingets eller kommunens
förtroendenämnd, för hjälp reda problemet.att Förtroende-att upp
nämndens uppgift främja kontakterna mellanär patienternaatt och
hälso- och sjukvårdspersonalen åt patienterna förmedla densamt att
hjälp förhållandena kräver, lagenl 1992:563§ förtro-som se om
endenänmdsverksamhet inom hälso- och sjukvården Nämnden harm.m.
emellertid inte några särskilda befogenheter eller sanktioner till,att ta

efter samförståndslösningar.strävarutan
Patienten kan också välja anmäla den berörda personalen tillatt

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnänmd, HSAN, för eventuell disciplin-
påföljd enligt bestämmelserna i lagen 1994:954 disciplinpåföljdom

på hälso- och sjukvårdens område. Vid handläggningen hosm.m.
HSAN har den anmälande patienten ställning och kan överklagapartav
nämndens beslut till kammarrätten, det gått henne emot.om

Har patienten blivit skadad i vården finns möjlighet till ersättning
från patientförsäkringen, vilken regleras i den patient-numera nya
skadelagen 1996:799. deI fall där det endast fråga bristandeär om
infonnation eller samtycke och det inte har begåtts några medicinska
fel, gäller inte patientförsälcnngen. Då patienten hänvisad tillär föraatt

Äventalan enligt vanliga regler skadestånd. ersättningsbestäm-om
melser i produktansvarslagen 1992: 18 och den avtalsbaserade läke-
medelsförsäkringen kan aktualiseras vid skador uppkommit isom
samband med medicinsk vård och behandling.

2.6 Slutsatser

Behöver då den svenska patientens rättsliga ställning stärkas Rent
allmänt tycks det finnas ganska goda möjligheter för patienten utövaatt
inflytande vården, åtminstoneöver teoretiskt. Patienten skall erbjudas
god vård, hon skall den information hon behöver, möjlighet attges
samråda vården, behandlas med omtanke och respekt,om samt ges
sakkunnig och omsorgsfull vård. Socialstyrelsen skall singenom
tillsynsverksamhet verka för vårdgivare och personal fullgöratt sina
åligganden i dessa hänseenden. Skulle något allt fel hartrots
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ersättning ochekonomiskvissmöjligheter tillpatienten annan
upprättelse.

bestämmelserbrister.det finns DekonstateraLikväl kan attman
utspridda ivården finnsställning ipatientensförbetydelse ettharsom

svåröverskådligotillgänglig ochregleringenvilketolika lagar,antal gör
personal bilaga 3.och sevårdgivarepatienterför såväl som

och allmäntoprecisadessutomlagbestämmelsemaVissa ärav
förståberördasvårt för dedetvilket kanfonnulerade, parterna attgöra

inforrnationspliktensgällerDettaegentligenvad t.ex. om-avses.som
tyckerMånga patientersamtycke.kravetprincipiellaoch detfattning

reellt in-inte ha någotsigoch uppleverinformationför litesig
kapitel 3.vården seflytande över

med förank-bestämmelser,funktionellaområden saknasdelPå en
falletexempelvisvardagsverklighet. Såsjukvårdensochhälso- ärring i

patienterbeslutskompetentaför ickeställföreträdaregällervad vuxna
hellersaknas. Intesamtyckevård giltigtmöjligheternaoch näratt ge

särskildför någonföremålunderungdomar 18ochbamvården ärav
forskning bedrivsden kliniskagäller delarreglering. Detsamma somav

material.mänskligtochmänniskor
valmöjligheter ilagstadgadepatientensvidarekanMan attnotera

någraförekommerinteoch detbegränsaderelativtvården nästanattär
fallet inom andrafrån vadskillnadrättigheter, tillutkrävbara ärsom

socialrätten.delar av
ersättning kan detklaga och begäramöjligheternagällerVad att

gäller ochkunskap vadskaffa sigsvårt för patienten att somomvara
vända sig.skallvart man

ställningpatientenskan det konstaterasSammanfattningsvis att
punkter,flertalstarkare påklarare ochbådekunnaskulle ettgöras ge-

lagstiftningen.förändringar inom
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Patientemas3 krav och

förväntningar

Upplevelser3.1 vårdenav

Under har patientens ställning kommit fokuseras i denattsenare
vårdpolitiska diskussionen, och anledningarna de krav alltären av som
oftare formuleras brukare och medborgare, och i bland ävenav av
sjukvårdspersonal. Den traditionellt passiva patienten har i många
avseenden efterträtts krävande och kompetent patient,av en mer en
brukare söker information och dialog och i ökad utsträckningsom som

sig i den vårdprocessen. Det osäkert i vilken mån detärengagerar egna
har sin grund i upplevt missnöje med vården, eller kraven ökadom
delaktighet bottnar i allmän attitydförändring bland befolkningen.en
Förmodligen båda förklaringama vissäger riktighet; förväntningarna

i dag, och därmed också risken förär större besvikelser.
Enligt den statliga maktutredningen medborgarna i slutetvar av

1980-talet missnöjda med sin situation i vården inom andraänmer
områden exempelvis boende, barntillsyn och skola Peterssonsom
mfl., 1989. Antalet initiativ för inflytande också lägreatt utöva var
inom vården, vilket enligt utredningen skulle kunna bero på sjukvår-att
den det område där medborgarnas försökär inflytande lett tillutövaatt

resultat ibid. Statistik frånsämst Landstingsförbundet 1994 visar
ökande missnöje, framför allt bland patienter mellanett 18 och år.44

Under femtonårsperiod har andelen de blivit felaktigtatten som anser
eller orättvist behandlade ökat kontinuerligt och omfattade 1994 en
tredjedel de svarande i denna åldersgrupp. Anmälningama till hälso-av
och sjukvårdens ansvarsnämnd blir också fler för varje år.

En del stickprov bland landstingens förtroendenämnder visar en
stark ökning antalet patientärenden under nittiotalet. Denna ökningav
behöver inte nödvändigtvis innebära missnöje, kan berostörreett utan
på förbättrad marknadsföring från nämndernas sida eller ändrade
registreringsrutiner. Det pågår för närvarande arbete för samordnaatt
rutiner och sammanställa statistik från de olika nämndema, vilket
kommer möjliggöra Ävenanalys och klassificeringatt olika ärenden.av
vad gäller uppföljning patienternas upplevelser vården varierarav av
förutsättningarna i de olika landstingen och de uppföljningar finnssom
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fenomentiden. Ettjämförelserintei regelmedger över annarssom
och iattitydundersökningarLandstingsförbundetsbåde iåterkommer

iblandvilketnöjda patienter,andelendenpatientenkäterlokala är stora
alltsjukvårdenhälso- ochinomdetbevis trotsanförs mestaattsom

fördock utfärdasmåstevarningbelåtenhet. Entill attutförs största
stårvårdgivarenminst dåresultat, inteövertolka dessa mottagaresom

Rombach, 1990.svarenav
Även årutvecklats undergenerelltenkättekniken sett senareom

patientersuppskattadå gällerbesvärligheter detkvarstår del atten
kännaPatienter kanerhållit.vård demed dentillfredsställelse som

grundlojaliteteller kännavårdgivaren,kritiserainförobehag att av
litteraturrikhaltigarbetssituation Enansträngdapersonalens etc.

tillfredsställelse, ochochförväntningarmellanförhållandetbehandlar
förvänt-respondentemasuppfattningsamstämmig är attnärmasten

skall denkvalitetsupplevelsen. Kanskepåverkar storastarktningar
behövs" eller "Jag"Sjukvård ärtolkasandelen nöjda attsomsvar

tillAnledningenåtgärda".gickproblemför mina atttacksam attatt
ochkonkretiserasdå frågornapå dettaifrågasättsresultaten sätt är att

blitenderarvårdprocessen,ienskildaberör attmoment svaren mer
negativa.

hälso- ochoch inomkvinnorbemötandeUtredningen mänavom
enkätundersökningSOU 1996:133sjukvården presenterar somen

synpunkterkönen ifrågaskillnad mellannågondet intevisar äratt om
mellanSkillnadernaerhållit.bemötandebehandling och detden man

fåromdömeSämstoch andra undergrupper,åldersgrupper, större.är
behandlings-informationbehandling ochinflytande övermomenten om
deoch då främstrespondenterna,Samtidigtalternativ. attyngre,menar

patienter-därförUtredningen konstateraraspekter viktiga.dessa attär
dessaallt inomstärkas, framförvården behöverinflytande övernas

harvårdgivarenassymetrisk, ochstarktKommunikationenområden. är
påverkansmöjligheter.ochexpertkunskapdet gällerövertag närett

kvinnorna och 3 lhar 25 männenBland de procentprocentyngsta avav
pensionärsgruppen.ibesvikna bara 6ochblivit procentmotarga

alla kanintevårdens torde liggakonstaterar:Utredningen attnatur
optimalbordekan fråga sig vadnöjda ochbli fullt vara ensomman

missnöjda,överstigas. Omkring 30rnissnöjesnivå inte bör procentsom
mycket,dock föri enkätstudien,bland vissa ävenär omgruppersom

stort" 244.missnöjet litet ellerinte ärvet om
samord-bristfälligtallmänt bedömsförhållandeDet ärvarasom

och då inte minsthuvudmän och vårdgivare,olikaningen mellan
omfattar ocksåKritikenlandsting och kommuner.mellansamarbetet

och primärvård,mellan slutenvårdrutiner då förflyttasbristande ansvar
sjukvård. Patientens, ellerförsäkringskassa ochfall mellanoch i vissa

utsträckningkomma åsidosättas iintressen kanvårdtagarens, störreatt
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då förvecklingama sker administrativ nivå, jämfört med vad som
sker i med enskilda vårdgivare. Upplevtmötet missnöje har sinsom
grund i dessa förhållanden naturligtvis också svårare fångaär i deatt
utvärderingsinstrument riktar sig brukarna, ochmotsom ansvaret
tenderar förflyktigas.att

3.2 Medborgarnas och patienternas
preferenser

De patientkarakteristika påverkar upplevelsen hälso- ochsom av
sjukvården främst ålder och utbildningsnivå,är med betoning på det
förstnämnda. Nästan undantagslöst bekräftas detta olika studierav
kring patienters preferenser och vårdupplevelser Rosén, 1997. De

och de välutbildade patienterna kritiska till den medicin-äryngre mer
ska behandlingen och bemötandet vad de äldre och de lågutbildadeän

Dessa bakgrundsvariabler förklararär. också skillnader i synen
information, delaktighet i det medicinska beslutsfattandet, val av
vårdgivare, kvalitetsbedömningar Yngre patienter drar sig helleretc.
inte för klaga, och patienter med längre utbildning ställeratt högre krav
på de tjänster erbjuds. Attitydundersökningar visar påattsom tron
auktoriteter i dessa och ifrågasätterär sakersvagare grupper, man som

äldrede generationerna uppfattar självklara. Man misstror kollek-som
tiva lösningar, och för i stället fram vikten att ta egetav ansvar
Pettersson Geyer, 1992.

l IHE-studie med drygt 1300 medborgare ställdes frågor kringen
valfrihet och patientintlytande i vården Anell Rosén, 1996. De
äldre generationerna visade sig positiva till val vårdgivare,vara mer av
i synnerhet husläkare, och förklaring kan de äldre oftareatten vara
besöker läkare, inte sällan med diffusa och flera diagnoser.symptom
Kontinuiteten, och möjligheten välja bort tillfälliga vårdgivare, kanatt
därför upplevas viktigare for de äldre. De tveksammaärsom yngre mer
till överlåta val behandlingsaltemativatt till läkaren, och deav ut-
trycker också tydligare önskemål personalen lyssnar ochattom
informerar. Liksom de högutbildade de negativa till påståendetär mer

svenska sjukhus, och särskilt läkare,att skulle så likvärdiga ivara
kompetens det inte spelar någon roll elleratt blirvar av vem man
behandlad.

Vid genomgång antal internationella studier kringett storten av
patientinilytande i vården bekräftas resultaten Rosén, 1997. Deovan

och de välutbildade patienterna ställer högre kravyngre, mer
information, dialog och delaktighet i det medicinska beslutsfattandet.
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medverka vid valmärkbar tvekan införSamtidigt finns att aven
och de hö gskoleutbildade visarbehandlingsaltemativ, deäven om yngre

Frågan erbjuder metodologiskaaxla dettaintresse förstörre att ansvar.
ganskamedicinska beslutsprocessensvårigheter eftersom den är en

svårdefmierad situation med olika delmomentochkomplex som
ochgenomgång olika behandlingsaltemativ derasproblemlösning, av

Många gångeroch nackdelar, beslutsfattande skerrespektive för- etc.
aktivtoch patientens kompetens och viljaupprepade vägval, att

stärkas efter hand erfarenheten I lHE:smedverka kan växer.som
också majoritetbland allmänheten framkommerenkätstudie att en

terapi, och rimlig tolkningdelvis i läkaren bör väljainstämmer att en
med läkaren, ochföredrar fönroendefull dialogmånga attär att manen

bästai samråd utväg.enas om

betydelseInforrnationens3.3

olika studierna i litteraturöversiktenintryck förmedlas deDet som av
såså alla patienter i alla situationer vill mycketär vetaatt gott somsom

Naturligtvis finns detmöjligt sin sjukdom och behandling ibid.om
i vissafrån denna regel, och bland undantagen finnerundantag man

patienter. Att denstudier främst äldre och svårt sjukapersoner
andelen föredrar information innebäröverväldigande patienternaav
okritiskt varje form upplysning.dock inte Dennaatt accepterarman av

också antal intervjustudier med patienter,slutsats framkommer vid ett
vårdpersonal och friska medborgare Spri, 1996. Respon-anhöriga,

förmedlasmycket negativt den informationdentema reagerar som
statistik olikaantal tidningsartiklar medintervjuaren; överettav

efterfrågas i stället relevant infonna-vårdgivares resultat. Det ärsom
vill hurfonn, given vid tillfälle. Mantion, i rätt rätt rätt vetaav person,

bra institution, vad sjukdomen innebär, alter-får kontakt med enman
diagnoser och behandlingsfonner ibid.nativa etc.

behov delta i den varigenomMänniskan har ett attav process
tillfrisknande och förutsättning för detta tillgångkroppens ärstyrs, en

till information. Kanske vill patienten den aktuella ellerveta prognosen
klinik behandlingsresultat, förstvilken läkare eller har bästasom men

och främst vill patienten vilken diagnosen psykiska ochDetär.veta
fysiska välbefinnandet beroende patientens känsla kontroll.är av av

inte känna osäkerhet och förMotsatsen är att veta, att utsattvara
krafter inte går påverka. Informationen kan också upplevasattsom som

tecken på den behandlande läkaren eller sjuksköterskan visarett att
respekt och behandlar patienten självständig individ Rotersom en
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Hall, 1993. Inte minst sjukhusmiljön verkar många gånger avpersoni-
ñerande, och patientbehoven fastställs främst med utgångspunkt från
tillgängliga och läkarnas beprövade erfarenhet.resurser

Vårdgivarens avsikt med förmedla information kanskeatt är att
skapa samarbctsvilja eller till "compliance", följsamhet tilluppmuntra
ordination. Relevant information eller patientutbildning kan leda till
goda hälsoeffekter och bättre samtalsklimat underlättar genomföran-ett
det medicinsk terapi. Patientens medverkan i motiverasav processen
också det faktum allt fler medicinska behandlingar leder tillattav
förhöjd livskvalitet, och inte till bot SBU, 1995, JAMA, 1995. Inom
området livskvalitet patienten och besitter rimligenär den bästaexpert
kompetensen, varför informationen måste ömsesidig. hävdasDetvara
ibland patienten den ochatt är outnyttjadestörsta imest resursen
vården, och det viktigt den växande betydelsenär psykosocialaatt se av
faktorer inom medicinen. psykiatrinInom det speciellt viktigtär att ta
del individens hela bakgrund och liv, och inte bara angripa olikaav
sjukdomssymptom med biokemiska behandlingsmetoder SOU
1992:73.

3.4 Informationsproblem

Det viktigt uppmärksammarär de svårigheteratt kanman som
förekomma, och då i första hand den tidsbrist personalen många
gånger upplever inom vården. Det tid informera och kommunice-tar att

och patienterna kan också känna de inte vill belasta den pressadeattra,
personalen med sina frågor och funderingar. Problemet förvärras då
tilltagande resursbrist, och därmed tidsbrist, väcker allt förhopp-större
ningar den medicinska teknologin skallatt kunna eller för-om ersätta
bättra del de insatser i dag. Risken förgörs tilltagandeen av som
avhumanisering och begränsning det medicinska perspektivetav
framhålls också från olika håll i sjukvårdsdebatten Werkö, 1996;
JAMA, 1996. Vi måste därför fördjupa vår kunskap mednyttanom
genomtänkta och anpassade informationsinsatser. finnsDet i dag
studier pekar effekter kortare vårdtider, mindre eller färresom som
behandlingar, bättre patienttillfredsställelsestörre och bättreomsorg,
medicinska resultat Padgett, 1988; Roter mfl., 1988.

Olika informationsinsatser kan också motiveras investeringar.som
Långsiktigt kan det medföra fördelar med kompetentastora patienter

i ökad utsträckning vågar lita till de krafterna, ochsom egna som
förmår utföra del de uppgifter tidigare krävt sjukvårdsre-en av som

En god vård lika villkor förutsätter de socioekono-surser. även att
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nödvändig infonnation. Ifår delmiskt engrupperna avsvagare
utgångs-primäwårdsbesök medanalyserades 336amerikansk studie

Varkeninfonnationsöverföring Waitzkin, 1984.från läkarenspunkt
önskemål infonna-patienternasinkomst påverkadeutbildning eller om

Läkarna tolkadevälutbildade upplysning.erhöll deändåtion, mermen
färreintresserade eftersom de ställdemindrelågutbildadede som

utslagtolkasbeteendet kanske börfrågor, störresom av ensnararemen
Även sociala ohälsan,med tanke deneller osäkerhet.auktoritetstro

kopplade till socialhälsoriskema oftalivsstilsrelateradedeoch äratt
Socialstyrelsen,rättviseaspekten värd beaktagrupptillhörighet, är att

Praxis, 1997.Vetenskap1995;
välinforrnerade och kompetentesvårighet denEn är attannan

professionellapersonalensframstå hotkanpatienten ett motsom
kompetensflertalet patienter saknarhävdas iblandauktoritet. Det att
behandlasi de mycket komplexa frågorställningför kunnaatt ta som

fall möjligfackkunskap dock i de flestainom medicinen. Denna är att
dagens patienter förväntar sigpatienternas språk, och"översätta" till

rådervårdpersonalen. Stor variationförmåga hoskommunikativvissen
specialiteter, vilket ställerocholika patienter, diagnosgruppermellan

olikapedagogik och känsla för patien-vårdpersonalenskrav både
skiftande behov.ters

foku-arbetsuppgifterna kommitmånga sjuksköterskor harFör att
rutinkontroller, dokumentationmedicinska undersökningar,kringseras

patientbehoven har margina-diffusa, psykosocialamedan deetc., mer
gälla fler personalkategorier iMills mfl., 1994. Detta tordeliserats

eventuella effekterbåde förekomst ochvården. Svårighetema mätaatt
inforrnationsfönnedling och patientinflytande kan dessutomav

tilldimensioner nedprioriteras i förhållande andrainnebära dessaatt
standards med denkvalitetsmål. Många kvalitetssystem baseras på

ocksådet bra för majoritetenunderliggande förutsättningen äratt som
riskerarindivid. enskilde patientens preferenserför varje Denbraär

naturligtvis försurnmas.därmed att
personalen har föromdiskuterad fråga också vilka incitamentEn är

expertkunskap skapa fördelge patienterna sin eller utrymmeatt
exempelvispatientmedverkan och delat beslutsfattande. detKänns

behandlingsalternativ då detmotiverat informera patienteratt sam-om
krav återhållsamhet med deråder eller mindre uttalattidigt ett ommer

resurserna Varför inte bara informera det ärom somgemensamma
offentlig-kostnadseffektivt Finns det anledning medverka tillattmest

görande vårdresultat och kanske förvandla beroende patient tillav en
medicinskakritisk vårdkonsument Haug Lavin, 1981. Denen

kunskapen också grunden för den professionella auktoriteten, ochutgör
i dessa spörsmål förmodligen inte någon heltinviga patienterna äratt

Alla patienter inte mottagligasmärtfri Rosén, 1997. hellerärprocess
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för den överväganden måste vägledasortens personalens hand-som
lande.

Svensk hälso- och sjukvård har inte tidigare följt efter den
amerikanska utvecklingen där federala och delstatliga patient-organ,
föreningar och konsumentorganisationer samlat data och publicerat
resultat i allt snabbare takt. Dessa data har hos i ställetoss samman-
ställts och internt inom vården Dahlgren,använts 1994. I dag pågår

omsvängning, och inte minst databaser ochsatsas öppnaen
infonnationscentraler för allmänheten. Socialstyrelsens studie av
dödlighet i hjärtinfarkt vid olika sjukhus, och framför allt signalen om

kritiken tänker vidare,att ytterligaretrots tidens tecken.ärman ett
Samtidigt det viktigt hållaär i åtanke informationatt kanatt vara
vilseledande, data kan bli feltolkade, fakta kan upplevas irrelevan-som

Infomation därför i sig inte någotta etc. är magiskt elixir, förstutan
och främst måste hälso- och sjukvården i ökad utsträckning förmedla
budskapet det nyttigtär levaatt hälsosamtatt ta ocheget attom ansvar,

älv lära känna sina vårdbehov. Därefter väcks naturligt intresset för
också reda vilka olika vårdgivareatt ta eller behandlingsaltemativ

står till buds. Med denna "patientkompetens" kan kraven påsom
resultatuppföljning och medicinsk utvärdering komma ytterliga-att ges

skärpa.re

3.5 Effekter ökat patientinflytandeav

Kunskapen patientinfonnation och medinflytande och dess effekterom
till delar bristfällig.är Forskningsområdetstora ännu och deär omoget,

flesta studierna amerikanska och utgårär från de förhållanden som
råder i USA. Det kan givetvis diskuteras i vilken utsträckning dessa
erfarenheter kan överföras till svensk hälso- och sjukvård, men
skillnaderna skall förmodligen inte överdrivas. De primära forsknings-
objekten individers värderingarär olika hälsotillstånd och behand-av
lingsaltemativ och deras reaktioner på vissa sjukvårdsupplevelser.
Dessa preferenser och erfarenheter till delar allmänmänskligär stora av

Av betydelse kanskenatur. större det förhållandeär de flestaatt
studierna omfattar begränsat antal patienterett med kroniska besvär.
För många diagnosgrupper saknas empiriskt material, och det finns
heller inga studier kring skillnader och likheter mellan olika diagnos-

råderDet viss osäkerhetäven kring vilka formergrupper. patient-av
medverkan skapar bäst resultat, eller vilka effekter olikasom som
åtgärder ger.
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informationstudier visarkontrolleraderandorniserade ochFlera att
positiv vårdupp-korrelerar medvårdgivarenmedgod dialogoch enen

medicinskadessutomstudier pekarantalStewart, 1995. Ettlevelse
antal vård-blodsockervärde, minskatblodtryck ellersänkteffekter som

från medicinskväljer avståhelt enkeltpatientereller vissadagar attatt
sjukdomsförlopp ellergälla förväntatInformationen kanbehandling.

kan ocksåbehandlingsaltemativ,olikabehandlingseffekter och men
patientutbildningbredfall det sigvissaolika Iutformas rörsätt. om

enstaka sak-begränsad tillfall kani andrainformationenmedan vara
då infonnationengenomslaguppnåsFörmodligenupplysningar. störst

effekterintryck bästskriftlig. allmäntmuntlig och Ettbåde är attär
och patientenför positiv dialogoch läkaredå patientuppnås en

översikt medsida. kvantitativ 34från läkarens Ilyhördhetupplever en
påskyndas bästtillfrisknandestudier visaskontrollerade att genom en

emotionellt Mumford, 1982.och stödinfonnationkombination av
uppskat-uppdrag HSUpå 2000,utarbetatsutredning,I avsomen
avseddainte uppnår dettredjedel patienternaomkringatttas aven

till dentillräcklig hänsyn tagitseftersom intebehandlingenresultatet av
Weibull 1996.förutsättningar Troéng,enskilde patientens

specifika erfarenheter ochpatientersenskildakunskaperLäkarens om
Informations-medicinska resultatet.betydelse för detharpreferenser

rutinmässigt överlänman-alltså inte utformasöverföringen bör ettsom
friautbyte upplysningar.istället Detfakta,de ettutan avvaraav

denne får fram vidupplysningar till läkaren intesamtalet somger
knappastfrågar fårja/nej-frågor: "Omstrikta man man svar men-

också de142. del studier visarannat" Balint 1964, Ennågot atts.
besöketbåde patient och läkare vid förstabetonatsbesvär avsom

problemåterbesöket ha förbättrats mycketvidvisade sig än sommer
vikt vid.lagtendast den partenena

patientinflytandegäller effekterdå detOsäkerheten störreär av
prostataoperationer,exempelvisStudier visar vidbehandlingsbeslut. att

blodtryckförhöjtförlossningsvård och måttligtbröstcancerbehandling,
behandlande läkarevadibland billigare alternativväljer patienter än

Å förhållan-sidan ofta exempel detvalt. andraskulle motsattages
medicinskt omotiverad diagno-efterfrågan påvid patientersdet, som

vid val terapioch läkares preferenserstik. Frågan patienters äravom
frågan kopplas tillforskningsintresse, och inte minst börstortav

vårdresultatpraxis, publicering ochutvärdering medicinsk avav
specielltkring kostnadsaspektemaprioriteringar i vården. Forskning är

medbestämmande kanoch graden patientersviktig eftersom arten av
framtida finansie-få betydelse för hälso- och sjukvårdenskomma att

ring.
önskemål kan nåskunskap patienters värderingar ochDen somom

individuella avvikelsemagmppnivå delvis begränsad eftersom deär
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ofta och patienters upplevelser till del påverkasär stora, stor av
skiftande vårderfarenheter och förväntningar. Inom vissa specialiteter
och diagnoser terapins medicinska effekter avgörande,är varför
grupperspektivet kan funktionellt om kraven på dialog ochänvara
lyhördhet kvarstår, och i andra avseenden kan förklaringsfaktorer som
ålder eller utbildning givande. Enstaka individer skiljer sigvara mer
på många och sjukdomstillstånd kansätt, upplevas väldigtsamma
olika. Slutligen visar flera studier individers preferenser skiftaratt över
tiden, främst beroende på den växande erfarenhet erhållessom genom
sjukdomsprocessen. Behovet ytterligare kartläggning är ävenstortav
i dessa avseenden.

3.6 Utvecklingstendenser

Hälso- och sjukvården förändras i rask takt, liksom medborgarnas
preferenser och konsumtionsmönster. Inom medicinen sker storen
kunskapsexplosion, och sjukhusen kommer i framtiden mindreatt vara

fabriker, och kunskapsföretag. high-tech-tjänsterDessaav mer av
kräver mindre hierarki, teamwork och balanserat informations-ettmer
flöde mellan patient och vårdgivare Andersson, Samtidigt1996. kan
naturligtvis frågan ställas hur den enskilde läkaren kommer att
påverkas den ökade specialiseringen. Kommer allmänläkarnaav att
kunna bibehålla sin breda kompetens, eller blir de förbisprungna alltav
fler pålästa och kunniga patienter Medför den tekniska och vetenskap-
liga utvecklingen läkaren teknifieras och blir ingenjöratt änmer av
healer finnsDet sådana tendenser redan i dag Läkartidningen,
1997a, och den ökande specialiseringen talar för fortsatt sådanen
utveckling.

Denna förstärks dessutom andelen vård- ochattprocess av
omsorgspersonal inom hälso- och sjukvården minskat under år.senare
Kortare besöks- och vårdtider i kombination med allt arbets-en mer
tyngd vårdpersonal kan leda till slags avhumanisering vården dåett av

för mänskliga relationer krymper. Allmänhetenutrymmet har redan
ganska låga förväntningar, och 44 de inom exempel-procent attsvarar
vis långtidssjukvården räknar med få sina behov omvårdnad ochatt av
omtanke tillgodosedda ganska liten eller mycket liten utsträckning".

likaEn andel sjukvårdens kvalitet kommerstor försämrastror att att
Landstingsförbundet, 1994. Den form medicinsk verksamhetav som
kallas läkekonst riskerar naturligtvis försvåras kortsiktigatt om
besparingsiver ensidigt drabbar dessa områden.
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patientinflytandetspåverkakan kommatredje faktorEn attsom
riktlinjer för denationellaochvårdprogramsatsningframtid denär

denSyftetsker i dag.sjukakroniskt är attstora somgrupperna
underlagvetenskapligtstarkareskall baserasbehandling gessom

mindrei praxisvariationemaminska utmönstradärmedoch samt
dessaföricke-ändamålsenliga metoder. Inomocheffektiva ramen

patientersindividuellaföremellertid finnasdetriktinjer bör utrymme
prefererenser.

ökad andelvårdtider ochkortareutvecklingskerSlutligen moten
utsträckningifönnodligenkommerSjukvårdenhemsjukvård. större att

patienternaförväntasinte minstochpatienterna,hosbedrivas hemma
vård-inflytandeomfattning. Patientensökad överegenvård ibedriva

ökad andelutvecklingennaturligtvisstärks motäven enomprocessen
medöverensstämmelsealltid iegenvård inteochhemsjukvård är

till de äldresmåste hänsynNaturligtvisönskemål.patientens tasstor
ökatocksådetsjukas situation,svårt värt attoch de är att noteramen

patienttillfreds-ökadleder tillnödvändigtvisinteansvarstagande
butbalance,positive effectprobably has"Participationställelse: ona

173. tvåIpatient" Deber, 1994;satisfieddoes guaranteenot s.a
justdiabetiker, framkommerrespektivemagsårspatientermedstudier

uppvisadedelaktighettillpatienter störreutövaattuppmuntratsatt som
blod-och bättresjukfrånvarohade kortarefunktionshinder,färre

tillfredsställelseintedäremotupplevdedesockerkontroll, störremen
1988.ochmil., 1985Greenfield

vård-mångautveckling. Iintressantsker ocksåpatientsidanPå en
vårdkonsumentertalarimligaredag ändet isituationer attär om

medförthar intesjukdomarmångaUtvecklingen vidpatienter. stora
framför allt lett tillharliv,eller förlängtförbättringarfunktionella utan

ökade1995.SBU, Detpatienterför mångalivskvalitetförbättrad
ochbåde finansiärerutmaning förgivetvissjukaantalet kroniskt är en

varit relativtutbildningenmedicinskadeneftersomminstläkare, inte
ocksåefterfrågar oftaallmänhetenvårdsökandeteknik-orienterad. Den

betydligtslippa detlösning förmedicin-tekniskhellre att meren
följa dietmotionera,och kanskelivsstiländraalternativetkrävande att

ochvårdBehoven1996.CenterHastings Report,sluta rökaeller av
befolkningen,funktionsfömiåga ihälsa ochenbartberor inteomsorg

medicinskaopinionsbildningochmedicinska framstegutan om nya
skaparolika intressegruppermassmedier ochviamöjligheter som-

be-SOU 1996: 163betänkandetidigareiHSU konstaterat ett nya-
efterfrågan.och ökadhov

informationkrav påställer inte barapatientergenerationenDen nya
kanutbildad ochallmänhet bättreidelaktighet. Manoch vetär var man

för auktorite-Förtroendetmedicinsk information.ochkunskapfinna ny
bereddalösningar och flerkollektivamisstrormindre, är attärter man



SOU 1997: 154 Patienternas krav och förväntningar 75

för den livssituationenstörre Petterssonta ett Geyer,ansvar egna
1992. Detta hindrar naturligtvis inte preferensema hos enskildaatt
individer, grund sviktande hälsa eller allvarligt.ex. sjukdom,av
skiljer sig åt. Vi lever i allt komplex värld med skilda kultureren mer
och heterogena livsmönster och där individuell kreativitet och initia-
tivkraft lydighet och anpassningsfönnåga.änuppmuntras mer
Framtidens patienter kommer uppvisa variation i sinaatt störreen
preferenser och ställa krav, varför hälso- och sjukvårdenstörre ställs
infor utmaningar måste kunna hantera vill bibehållasom man om man
förtroendet för den solidariska finansieringen.

3.7 Summering

Patientemas krav förväntningaroch skapar förändringstryckett som
främst begränsas tilltagande resursbrist och svårigheterna attav en

Önskemålförändra hälso- och sjukvårdens traditionella organisation.
infonnation, och allra helst förtroendefull och god dialog medom en

vårdgivaren, omfattas de allra flesta patienter. Flertalet studier visarav
lyssnande och lyhörd vårdgivare inte endastatt bidrar till skapaen att

nöjda patienter, såväl medicinska resultatäven kostnads-attmen som
effektivitet kan påverkas positivt. Intresset för delat beslutsfattande vid
val behandlingsalternativ inte lika starkt, hänsyn måsteärav tasmen
till de variationer kan råda mellanstora olika diagnos- ochsom
patientgrupper. Flera studier visar framför allt ochatt yngre mer
välutbildade patienter ställer högre krav delaktighet i beslutsfattan-
det. Patienter med kroniska besvär och längre sjukvårdserfarenhet kan
också förmodas ha intresse delaktiga, saknasett att ännuav vara men
studier entydigt visar detta. Kortare vårdtider sjukhusen ochsom en
ökad andel egenvård och hemsjukvård skapar också förutsättningar för

helt på hälsa och patientmedverkan i behandlingen.en ny syn
Enligt utredningar och attitydundersökningar, och de anmälningar

allt oftare till ansvarsnämnd och förtroendenämnder,görssom
framkommer patienterna främst kritiska till det bemötandeatt är man
upplever inom hälso- och sjukvården bristen information.samt
Kulturkrockarna mellan den hierarkiska sjukvårdsvärlden och det
mångkulturella och moderna informationssamhällets medborgare tycks
öka i omfattning. Från sjukvården ställs kraven på ökatett egenansvar
hos patienter och anhöriga, och många gånger samtidigtväxer
brukamas krav på service. Många onödiga konflikter skulle kunna
undvikas i ökad utsträckning godvärnat att upprättaom man om en
dialog istället för ensidig fokusera de medicinteknologiskaatt lösning-
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kontroll tycks ledakänslaoch patientensinformationRelevant avarna.
underlättarsarntalsklirnatbättreochhälsoeffektertill goda ett genom-

iutredning konstaterasterapi.medicinsk I attförandet enenav
eftersom interesultatinteuppnåsbehandlingarallatredjedel avsettav

förutsättningar.individuella patienterstagits tilltillräcklig hänsyn
förvandla denförincitamentocksåoftasaknarPersonalen att

ifrågasätter ochvårdkonsumentkritisktillpatientenberoende somen
informationvårdresultat ochredovisningställer kravkanske omav

denharenkelt låta denheltVarför inte störstavårdgivare.andra som
sköta detvårdgivaren,dvserfarenheten,längstaoch denkunskapen

blitorde dennaframför alltflera, expertSvaren sortenshela är men
sjukvård därochframtida hälso-iefterfrågad merpartenmindreallt en

huvudsakligadenoch därkroniska besvärförbehandlaspatienternaav
avseenden patientendessaökad livskvalitet. Ieffekten ärmedicinska är

ökandeoch denfrågor,biomedicinskaikompetent än rentmer
medverkanbehandlingsaltemativ patientens änmängden gör mer

och kräverinformeradeockså bättrepatienternamotiverad. De äryngre
behandlingen.idelaktighet

sjukvård,inom dagensgisseltidsbristenuppleverMånga ettsom
sinatid medpersonalenspatienter fördrar sigminstoch inte att ta upp
ochvårdpersonalandelenminskadefunderingar. Denochfrågor

den tidsvårt frigöravården deteffektivitetskraven inom attgör som
dessutompatientsamtal, insatserinformation och ärförkrävs som

kortsiktigtändådetKanskeoch utvärdera. attsvåra ärmätaatt
patientoch kompetentvälinforrneradåtgärder. Ennegligera dessa som

ochtillgång för hälso-situationkontroll sinsig haupplever äröver en
derättvisekravdetsjukvården. Dessutom ävenattär ett svagare grup-

besitter,patienternavälinformeradedekunskaperbjuds den somperna
de livsstils-ohälsan ochsocialadenmed tankesynnerheti att

grupptillhörighet.kopplade till socialhälsoriskema oftarelaterade är
endast kanpatientinflytandeutökatinfinner sigfrågaEn är omsom

resultat ellerförbättrade medicinskatillsig ledadet visarmotiveras om
kan tillskrivasvårdupplevelsepatientensellerminskade kostnader, om

patientfokusering kräverochInformationsinsatservärde i sig.ett
patien-beskedentydigastudier ingagenomfördaoch omgerresurser,

minskade kost-till ökade ellerbehandlingsaltemativ ledervalters av
för denförtroendebibehålla allmänhetens1997. Förnader Rosén, att

tillreella möjligheterkrävs inte barasjukvårdenoffentligt finansierade
skallstrategi för hurdelaktighet i vårdprocessen, ävenutan manen
visarinformationsinsatserpatientinflytande ochsituationenhantera om

kostnadsdrivande.sig vara
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för4 Nya vägar
patientinformation

Inledning4.1

kommitténs direktivI framhålls vikten information i vården för attav
stärka patientens ställning. Regeringen konstaterar också ambitio-att

detta område har ökat under år. Information i vårdennen senare
innehåller olika aspekter. handlarDet bl.a. den informationom som
förmedlas vårdpersonalen i den enskilda vårdkontakten ochav
information regler och bestämmelser utifrån lagstiftning ochom
politiska beslut i ochlandsting kommuner. Information i vården inteär
heller endast fråga information från vården till patienten utanen om
också information från till vården. handlar såledesDetpatientenom
många gånger kommunikation i vården.om

Flera initiativ har tagits fokus på frågorsätter rörsom som
information och kommunikation i vården. Till dessa initiativ hör
tillsättandet Utredningen bemötande kvinnor och imänav om av
vården dir. 1994:95 avslutade sitt arbete hösten 1996 liksom desom
båda utredningarna bemötande äldre dir. 1995: 159 respektiveom av
funktionshindrade dir 1997:04 inte fullgjort sina uppdrag.ännusom

Spri arbetar sedan flera år med utveckla dialogen med patienter-att
Metodboken Dialogen med Spri 391, 1995patienten rapport ärna.
konkret resultat detta arbete. Ytterligare metoder för kommunika-ett av

tion dokumenteras för närvarande. Bemötandefrågor och relationerna
patient-vårdpersonal står också i fokus för flera Spris aktiviteterav
inom kvalitetsområdet. delEn dessa går metoderprövaut attav som
fångar patienternas bedömningar vårdens resultat och hur denav
fungerar. Lika viktigt emellertid få kunskap hur sådanaär att om
bedömningar vårdens personal och påverkar beteende ochtas emot av
arbetsmiljö. Sammantaget syftar Spris aktiviteter till skapa bättreatt
kunskap och förståelse för patienternas behov och möjligheter och
förbättra både patienternas och personalens kommunikationsfönnåga.

Information till patienter hälso-i och sjukvården berörs också i ett
antal föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen. I styrelsens
föreskrift och allmärma råd SOSFS 1996:24 kvalitetssystem iom
hälso- och sjukvården all hälso- och sjukvård skall omfattasattanges
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och utvecklingför planering, utförande, uppföljningsystem avav
verksamhetschefenverksamheten. Vårdgivaren skall viakvaliteten i se

säkerställer patienten ochsådant kvalitetssystem bl.a.till attatt ett
och delaktiga vården ochnärstående informeras idennes görs att

och närstående hand ochoch klagomål från patienterförslag tas om
beaktas.

patient-läkarrelationen.pågår vidare arbeteSBUInom rörett som
patient-läkarrelation.fram kriterier för godMålet är att ta en

skall bl.a. följande frågor:Olika delprojekt ge svar

patient-läkarrelationenhar den fysiska miljön förVilken betydelse-
kvalitet påverka sjukdomars förlopppatient-läkarrelationensKan-

och utgång
patient-läkarrelation befrämja högre inslaggodKan ett av egen-en-

vård
patienters följsamhet till läkares ordinationerPåverkar relationen-

patient-läkarrelationens kva-ekonomiska konsekvenser harVilka-
litet

kan för sjukvård, utbildning och forsk-Vilka rekommendationer ges-
ning

också nyligen tagit initiativ till projektLandstingsförbundet har ett
patient-läkarrelationen. Projektet drivs i samarbete med Svenskatemat

läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund och har kontakt med SBU:s
fråganpatient-läkarprojekt. syftar bl.a. till belysa och diskuteraDet att

det mötet" kan förbättras. Arbetetförutsättningarna för "godaom
enkät till alla vårdcentraler skall ocksåinleddes bl.a. med en men

slutenvården. Enkäten till vårdcentralema fick starktinriktas ettmot
pågår aktivt utvecklingsarbete föroch visade det attatt ettgensvar

mellan patient och läkare i floran allalsätta mötet centrum. av
självkännedom och samtalsmetodikaktiviteter finns allt från kurser i

bemötandediskussioner och "etikforum" med hjälptill kontinuerliga av
och del dessavideoinspelningar konsultationer. Enbl.a. stor av

På många hållaktiviteter del läkarnas löpande fortbildning.är en av
involveras övrig personal.även

aspekt eftersom andra yrkesgrupper i vårdenviktigDetta änär en
utsträckning för patientinfonnation. belysesläkare i Dettastor svarar

i inventering patientinfonnation/patientutbildning Vårdför-en om som
SHSTF gjorde på uppdrag HSU våren Studienbundet 2 000 1996.av

bygger på enkät till förbundets riksföreningar, dvs. frivilligaen
sammanslutningar specialistutbildade sjuksköterskor och biomedi-av
cinska analytiker. Svenska kommunalarbetarförbundet har gjort
motsvarande inventering bland undersköterskor och barnsköterskor.
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Vårdförbundets enkät tyder läkaren informationatt ger om
sjukdomen och behandlingen; sjuksköterskan kompletterar läkarens
infonnation följer och patientens frågor. Tillsamt upp svarar
sjuksköterskans domäner hör också information kan definierassom

utbildning och undervisning; hur patienten skall medicinen ochtasom
hur eventuella biverkningar kan sig hur kan lindrayttra samt man
dessa. Likaså undervisar sjuksköterskorna bl.a. eftervård,symtom,om
förebyggande insatser, och livsföring kostråd och hälsoupp-samt ger
lysning. Hur och samlevnad kan påverkas efter sjukdom ochsex
behandling informationsområde för sjuksköter-är ett annat
skan/bammorskan. Sjuksköterskoma också engagerade i utbildning-är

djupgående kunskaper till patienter med kroniska ellerar som ger
långvariga sjukdomar astmaskolor, RA-skolor reumatoid artrit,-
diabetesskolor handharDe vidare demonstration och utprovningosv.

olika bandagematerialav m.m.
Av enkäten framgår andra yrkesgrupper har viktigaävenatt

uppgifter i fråga patientinformation/patientutbildning. Yrkesgrup-om
kuratorer, dietister, sjukgymnaster,nämns undersköterskorärper som

och arbetsterapeuter.
framgårDetta också Svenska kommunalarbetarförbundetsav

undersökning visar undersköterskor och barnsköterskorävenattsom
i utsträckning har arbetsuppgifter dessa områden. Av förbun-stor
dets enkätundersökning framgår undersköterskor involvera-t.ex. att är

rådgivningde i till och utbildning diabetiker, hand stomipati-tarav om
vad gäller stomiträning och bandagering, anordnar s.k. sårvårds-enter

utbildning och lär bl.a. inhalationsteknik i s.k. astmaskolor. Vidareut
informerar och utbildar undersköterskor nyblivna mödrar i anmingstek-
nik, leder friskvårdsgrupper och undervisar patienter med nutritions-
problem kost- och hygienråd hur de i hemmet skall skötasamtom
sonder.

En jämförelse tiden visar enligt Vårdförbundetsöver enkät att
undervisning och utbildning patienter intar alltmer framträdandeav en
plats i vården. blir ocksåDet allt vanligare specialistutbildaatt
sjuksköterskor för vissa sjukdomstillstånd och funktionshinder. Viktiga
uppgifter för dessa sjuksköterskor utbilda patienter derasär att om
sjukdom och hur känner igen undervisning isymtom samt attman ge
egenvård.

pågårDet också intensivt utvecklingsarbete för finnaett att nya
former för öka patienternas kunskaper hälsaatt och sjukdom. Denom
moderna inforrnationsteknologin har på många underlättatsätt
tillgången till information, vilket den patientinformationgör iatt som
dag produceras tillgänglig heltär för några år sedan.ett sätt änannat
På nationell, regional och lokal nivå utvecklas alltfler inforrnationssy-

för patientinfonnation. Den ökade tillgångenstem till information och
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ökar emellertid också behovet hjälpökande komplexitetenden attav
informationen skall nåden önskade informationen. För tillhitta att ut

anhöriga, vårdpersonal behövs organisatoriska enheterpatienter, etc.
Samhälletnivå med kompetens utnyttja harpå lokal att systemen.

skall få tillgångsärskilt för tilldessutom attett svaga grupperansvar
patientinfonnationscentralerpatientinformation. F ramväxten etc.av

sammanhang. utvecklingsarbete i fokus i dettai detta Dettabör ärses
informationssystem för klinisk patientinforma-kapitel. Framväxten av

byggai avsnitt och det pågående arbetet medtion belyses 4.2 att upp
patientinformationscentraler i avsnitt 4.3.

särskilt värde iKommittén dessutom det finns attatt ettanser
det gäller informationbeskriva handikapporganisationemas insatser när

patientstöd avsnitt syftar dels till stödjaoch 4.4. Insatsema att
kontakter dels förmedla erfaren-medlemmarna i deras med vården, att

till hälso- och sjukvårdens kvalitetsutveckling.heter kan bidrasom

kliniskInformationssystem för4.2

patientinformation

Bakgrund4.2.1

för klinisk patientinformation indelasInformationssystem kan idag

databaser-
avsnittmultimediasystem 4.2.4-

World Wide Web avsnitt 4.2.5-

innehåller ljud, bilder videosekvenser.Multimediasystem ochtext,
kan i sin uppdelas i referensdatabaser avsnitt 4.2.2,Databaser tur

fulltextdatabaser och faktadatabaser avsnitt 4.2.3.
refererar till dokument, tidskriftsartiklar,Referensdatabaser t.ex.

räknas bibli-broschyrer, organisationer och Hitböcker, ävenpersoner.
onlinedatabaser beståndet vid ellerotekskataloger online, dvs. över ett

refererar referensdatabaser både till tryckta ochflera bibliotek. Idag
elektroniska dokument.

Fulltextdatabaser innehåller hela dokument, dvs. till artiklar,texten
böcker, broschyrer Exempel England Journal of MedicineNewärosv.
http://wvvw.nejm.org/, Landstingsvärlden http://wvvw.landstings-
varlden. sel och Reurnatikertidningen httpz//wwwgeocitiescoml-
HotSprings/ 630/index.html.1



förNya patientinformationSOU 1997: l 54 81vägar

Faktadatabaser innehåller fakta olika sjukdomar, hälso-t.ex. om
upplysning, företags- och personfakta, statistik osv.

Referensdatabaser4.2.2

Referensdatabaser för patientinformation utvecklingen Sverigei-

referensdatabaserSverige produceras idag för patientinformation pål
nivå.nationell, regional och lokal Avsikten med dessa databaser oftaär

referenser till artiklar, böcker och broschyrer hälsaregistrera ochatt om
till och uppgifter patientföreningar,sjukdom, adressersamt om

ochhandikapporganisationer stödföreningar. Databasema förutsätter
medicinska kunskaper och innehåller oftast material för alla åldrar.inte

sig till anhöriga, vårdpersonalDatabasema vänder patienter, i deras
patientinformatör, människor älva aktivt vill vårda sinroll som som

hälsa, människor inför/i förändrad livssituation och människor meden
funktionshinder.

Spris referensdatabas för patientinformation Patrix-

januari Spri iDen l 1996 startade samarbete med Handikappinstitutet
uppbyggnaden referensdatabasen Patrix.av

Patrix innehåller information hälsa, sjukdomar, funktionshinder,om
behandlingsmetoder, läkemedel, hjälpmedel, egenvård och patienträtt.
Databasen innehåller också information alternativa medicinskaom

och lärorterapier inte går förklara med etablerade biomedi-attom som
cinska begrepp.

Patrix omfattar material från antal källor. Ambitionen ärett stort att
neutrala dvs. inte företräda viss vårdñlosoñ/medicinskattvara en

praxis. Syftet med Patrix inte heller medicinska råd. Vidär att ge
urvalet särskild hänsyn till material där kan förståstas texten av

saknar medicinsk utbildning. Materialet skapersoner som vara
svenska eller invandrarspråk och huvudsakligen producerat/ fram-vara

Sverige.ställt i
Patrix innehåller adressuppgifter till nationella patientföre-även

ningar, handikapporganisationer och stödföreningar.
Varje referens innehåller kort sammanfattning dokumentet,en av

uppgift målgrupp, uppgift person eller institutionom om vem som
har producerat dokumentet beställningsadress för förlagsutgivetsamt
material.
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dokument iAlla Patrix indexeras med svenska nyckelord från en
särskilt utvecklad nyckelordlista för patientinformation.

kunna kvalitetenFör på den information registre-att garantera som
i Patrix har Spri till databasen knutit expertråd med bl.a. medi-ettras

cinsk personal, patientföreträdare, producenter patientinformationav
bibliotek.samt

Expertrådet skall:

Fastställa kriterier för vilket material skall registreras i Patrix.som-
Fastställa kriterier för gallring föråldrat material.av-

hurKontinuerligt följa kvalitetskriteriema fungerar i praktikenupp-
och fortlöpande revidera kvalitetskriteriema.
Bistå Spri i tveksamma fall bedöma visst dokumentatt ettom upp--
fyller kvalitetskriteriema.

Patrix tillgänglig för onlinesökning via modem och via Internetär
telnet, cd-rom-skivan ArbSpriSwe, och via Spris WWW-server
http:/wvvw.spri.se/spriline.htm.

Alla dokument refereras i kan lånasPatrix gratis från Sprissom
bibliotek och utredningsbank eller från Handikappinstitutet, Infoteket.

Via sökfonnulär och PaüixPatrix Spris WWW-ser-menysystem
varje månad sökningar och4 000 150 lån eller kopiorgörsver ca ca

beställs via Patrix beställningsfomiulär WWW-servem.
Patrix producentobunden referensdatabas för patientinforma-är en

tion, har fastställda kvalitetskriterier.som

PION Patientinformation online-

Under påbörjades1993 samarbete mellan sjukhusbiblioteken iett
Falun, Karlstad och Västervik för bygga referensdatabas föratt upp en
patientinformation PION.-

PION innehåller referenser till broschyrer, foldrar, böcker, artiklar,
ljudkassetter, kassettböcker och videoband adresser till patientfö-samt

Somreningar, grund finns sjukhusbibliotekens bestånd böcker ochav
tidskrifter. Dessutom ingår material från patientföreningar, apotek,
läkemedelsföretag, kliniker Arbetet med denm.m. gemensamma
databasen klart 1994 och presenterades Medicinmässanvar samma
år i anslutning till Läkarstämrnan. 1995 kom PION cd-ut en
-rom-skiva med SilverPlatters sökprogramvara SPIRS/ERL. Cd-
-rom-skivan kan användas i MS-DOS-, Windows-, Macintosh- och
UNIXmiljö. PION tillgänglig via World Wide Web.är
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Lokala patientinformationsdatabaser

bibliotekPå varje har patientinforrnationscentra-sätt ävensamma som
behov förtecknaler det lokala beståndet patientinfonnation iattav av
lokal katalog/databas. redovisasNedan några exempel lokalaen

refererensdatabaser för patientinfonnation.

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal

Sjukhusbiblioteket vid Sahlgrenska unversitetssjukhuset, Mölndal
producerar lokal patientinfomiationsdatabas sitt lokala bestånd.överen
Patientinfonnationsdatabasen ingår delmängd i den datoriseradesom en

omfattar referenser,katalogen och 2 200 1 000 böcker, 900varav ca
tidskriftsartiklar broschyrer från läkemedelsföretag.300 Man harsamt

till patientföreningar,databas med 120 adresser 500separat caen ca
broschyrer utgivna broschyrerpatientföreningar 50 frånsamtav
apotek, försäkringskassa och övriga. Databasen idag tillgängligär

pålokalt sjukhusbiblioteket i framtidenkommer görasattmen
tillgänglig via nätverk.störreett

Universitetssjukhuset Lundi

Biblioteket vid Universitetssjukhuset i Lund producerar sedan 1995 en
patientinforrnationsdatabas.lokal Databasen refererar till broschyrer,

böcker, kapitel i grundläggande läroböcker, videofihnerljudkassetter,
patientföreningar och omfattar referenser. Varje referens2 500samt ca

innehåller förutom bibliografisk information, nyckelord påäven
svenska. Varje tillkommer mellan och referenser. Samt-500 l 000
liga landstingsbibliotek i Lund har datasystem medett gemensamt en

katalog. Patientinfonnationsdatabasen ingår del-gemensam som en
mängd i den katalogen. Databasen nås direkt de fyragemensamma av
landstingsbiblioteken i Lund och Helsingborgs sjukhusbibliotek viaav
modemuppringning. Databasen finns gratis http://-Internetäven
www.bibl.ltskane.se/. Allt material finns tillgängligt vid biblioteket

Universitetssjukhuset. Syftet med databasen täcka det lokalaär att
behovet. Hittar inte informationen lokalt så går vidare bl.a.man man
till Patrix.

Inom för patientinformationsprojektet har ävenramen man
sammanställt förteckning patientföreningar, handikapporgani-överen
sationer och stödföreningar Skåne.i Förteckningen omfattar uppgifter

187 organisationer inklusive uppgift eventuella länsföreningarom om
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och lokalföreningar Skåne.i Förteckningen i sin helhet sökbar iär
biblioteketskatalog på Internet.

.Älva Älvsborgs läns databas med handikappinformation-

ÄlvsborgLänsbiblioteket driver under åren 1993-1997 regionaltett
Älvsborginformationsprojekt i för öka tillgången till kultur- ochatt

ñitidsutbudet för människor med funktionshinder. Inom projektets ram
bygger regional databas med handikappinformationman upp en -

ÄLVA.databasen
Älva innehåller:

Evenemangskalender med kultur- och fritidsutbudet i kommunerna-
Älvsborgsi län med uppgiñer lokalemas handikappanpassning.om

Infonnation kurser och utbildningar för funktionshindrade medom-
Älvsborgsutbudet hos studieförbunden i lan folkhögskoleut-samt

budet från hela landet vad gäller funktionshindrade och anhöriga.
Informationsmaterial- broschyrer, litteraturlistor, handi-rapporter,-
kapptidskrifter m.m.

Älvsborgshandikapp-Adresser till och patientforeningar i län samt-
servicefunktionerövriga på lokal och regional nivå.

Adresser handikapporganisationer,till centrala myndigheter och-
institutioner intresse inom handikappområdet.av

ÄLVA Älvsborgstillgänglig biblioteken i län för antalär samt ett
ÄLVAenskilda användare inom vården och handikapprörelsen.

kommer finns Internet.snart att

Faktadatabaser4.2.3

MARS Medical Access and Result System-

År 1993/94 påbörjade Socialstyrelsen programarbete förett
uppbyggnaden svensk medicinsk faktadatabas, MARS Medicalav en
Access Result System, inom för regeringsuppdrag frånettramen
1992/93.

MARS både elektronisk distributionsteknik och kunskaps-är etten
innehåll.

Innehållet består av:
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kompletterande dokument, be-Art-dokument ochState of the som-
definieradeeffektiv behandlingkunskapsläget förskriver av

sjukdomstillstånd.
ochbeskriver sjukvårdsproduktionenStatistikdokument som-

patientstatistik och historiskbefolkningsstatistik,underlag i form av
sjukvårdskonsumtion.

vårdinstitutionens värdenenskildaKvalitetsdata beskriver densom-
kvalitetsindikatorer ingår iöverenskomnapå gemensammasom

kvalitetsregister.nationellakvalitetsdatabaser t.ex.som
Patientinformation-

Huvudpartenframförallt cd-rom.har hittills publiceratsMARS av
http://wvvw.sos.se/-statistik finns också Internetintetexterna

avsedda förfrämstversioner MARS-cd-romInledandemars. ärav
sjukvården.ochanvändare inom hälso-professionella

och granskats deMARS har utarbetatsPatientinformationen i av
med faktadatabasenövrigt deltar i arbetetmedicinska iexperter som

i taktreviderasPatientinfonnationen kommerMARS. att samma som
sin tyngdpunkt iPatientinfomiationen hartheState of Art-textema.

framgångsrikadokumenteratåtgärderbeskrivningen de närärav som
och rehabilitera.behandla, förebyggagäller undersöka,det att

följandepatientinformationenvissa variationerMed svarger
frågor:

diagnosVad innebär vissen-
och fastställs denutredsHur-

denvanligHur är-
sjukdomentill skadan ellerVilka orsakernaär-

förebyggaseller sjukdomenkan skadanHur-
sjukdomen behandlaskan skadan ellerHur-

detformer för rehabilitering finnsVilka-

följ ande diagnoser:Patientinformation finns idag för
Blindtarmsinflammation-
Canceriurinblåsan-
Diabetes mellitus-
Diabetesretinopati-

prostataförstoringGodartad-
Höftartros-
Höftfraktur-
Knäartros-
Ljumskbråck-

hudmelanomMalignt-
Njursten-
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Prostatacancer-
Andtarmscancer-

MARS producentobundenfaktadatabas för patientinformation,är en
har fastställda kvalitetskriterier.som

Multimediasystem4.2.4

Multimediasystem innehåller ljud, bilder och videosekvenser.text,

"Info Medica "

Info Medica nationellt multimedialt informationssystem förär ett
konsumenter hälso- och sjukvård. Info Medica förväntas innebäraav

ökad trygghet för patienter/medborgare ökad kunskap byggden genom
kvalitetssäkrad infonnation. Enligt Info Medica 90är procentca av

den efterfrågade informationen för landets vårdgivare.gemensam
Genom den IT-tekniken har Info Medica ambitionen samordnaattnya
de enskilda informationslämnarnas innehåll så det för användarenatt
framstår infomiationssystem. innebär förDet informationsläm-ettsom

reducering kostnaderna jämfört med framatt tanaren en av ensam
informationsmängd. För användaren blir det betydligt störresamma en

och därmed attraktivare informationsmängd sökaatt
Etapp l Info Medica startade i 1997. Under 1 skalletappav mars

man:

liten skalaI bygga projektet i form tänktmotsvararupp en som en-
framtida organisation.
Etablera, och utvärdera det tänkta produktionssättet förtesta ett-
antal folksjukdomar och andra områden brett intresse.av
Utvärdera från användarnas synpunkt. Utvärde-nyttan systemetav-
ringskriterier och utvärderingsmetoder skall utformas någonav
oberoende part.

Projektet prioriterar i inledande skede arbetet med säkra kvalitetett att
och äkthet nationellt och informationsinnehåll. Sam-ett gemensamt
tidigt påbörjas projektförberedelser i lokala tillämpningsprojekt hos
några huvudmärmen. Samverkan med besläktade projekt viktigärav en
del i projektets inledning.

huvudredaktionEn har etablerats med ansvariga för projektledning,
nationellt informationsinnehåll och teknisk plattform. De aktiviteter
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behöver genomföras inforrnationsanalyser och processanalyser,ärsom
kombinerat med utveckling allt hör till kraven form ochsomav
funktion.

Kostnaden för beräknas till miljoner kronor ochl 8-10etapp
år.omfattar ett

finansieras med Dagmannedel, "ägartillskott" från samtligalEtapp
sjukvårdshuvudmän, Apoteksbolaget Landstingens fond församt

"Ägartillskottet"produktutvecklingteknikupphandling och LFTP.
uppgår till kronor huvudman.från huvudmännen l50 000 per

Ägarinflytandet säkerställt via konsortiumavtal och viaär en av
Konsortiet består samtliga sjukvårds-konsortiet tillsatt styrelse. av

Apoteksbolaget.huvudmän och
multimediasystem förInfo Medica producentobundet patient-är ett

kvalitetskriterier.information, har fastställdasom

World Wide Web4.2.5

World WidePatientinformation på Web

Web snabbt och effektivtWorld Wide sprida patientinfor-är ett sätt att
mation till allmänheten. Alltfler patientföreningar, handikapporganisa-

stödföreningar, myndigheter,tioner och organisationer, landsting, sjuk-
bibliotek/patientinforrnationscentraler sprider idag patientin-hus, osv.

Ävenwebbplatser. harformation via privatpersoner webb-egna egna
tillhandahåller patientinformation inklusive länkar tillplatser där man

webbplatser med patientinfonnation.andra
har minst 20-tal patientföreningar handikapporganisa-Idag ochett

etablerat webbplatser. idag skiftandetioner Dessa sidor äregna av
kvalitet och omfång. Några exempel:

Afasiförbundet i Sverige http://wvvw.educate.se/afasi/-
Ananke, människor med tvångssyndrom http://www.medical--
linkse/medlink/anankel
CDG-föreningen Chronic granulaomatous disease http://wvvw.--
emu.1u.se/cdg/index.html

handikappades riksförbund http://www.educate.se/ideella/dhr/De-
Förbundet Blödarsjuka i Sverige httpz//wwwxpressse/fbisl-
Föreningen för el- och bildskärmsskadade http://wvw.feb.se/-
Föräldraföreningen Plötslig spädbamsdöd http://www5.torget.--
se/ffpsd/
Hörselskadades riksförbund httpz//wwweducatese/hrfl-
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Neurologiskt handikappades riksförbund http://wvvw.educate.--
se/ideella/nhr/welcomehtml

syndrom http://www.itz.se/rett//start.htrnlCenter RettsRett-
Riksförbundet för rörelsehindrade bam och ungdomar http://wvvw.--

se/info .htmrbu. l
Riksföreningen osteoporotiker http://wvw.priocal.se/rop.html-
Svenska celiakiförbundet http://wvvw.celiaki.se/
Svenska Handikappidrottsförbundet http://wvsrw.shif.se/-

Parkinsonstiñelsen http://www.communique.se/parkinsSvenska-
ögonsjukdomenSvenska RP-föreningen Retinitis Pigmentosa-

http://sanderson.ma.sluse/srpüsrpfphtml
Sveriges dövas riksförbund httpz/lwwwsdrfse-

http://wvvw.medi-Svensk Förening Tourettes syndromTourette-
callink.se/medlinlc/patientf/TS/ tourette.html
Tandvårdsskadeförbundet httpzl/wwwgeocities.-
com/hotsprings/ 77 5l
Överviktigas http://wvw.0vervikt.se/riksförbund-

Elektroniska frågelådor

erbjuder via sin webbplats http://homelSveriges Tandläkareförbund .-
allmänhetenswipnetsez80/ww-l0817/stf/stf.html konsulteraatt en

konsulttandläkare råd ochtandläkare via påEne-post. ger svarar
frågor. Full sekretess tystnadspliktoch garanteras.

Apoteket dig rådger om

Apoteket dig råd http://www.apoteket.se/ på frågorger om ger svar
Apoteksbolaget,enklare hälsoproblem. Tjänsten, drivsom som av

omfattar sidor och kortfattande beskrivningardrygt 200 ettger av
60-tal åkommor, råd egenvård och det dags söka läkare.när är attom

skall i framtiden kunna sina det gäller Motion,Man närtesta vanor
Sömn, Alkohol, och måltidsvanor, Fibrer, Socker, Salt,Mat Fett,

och allergi, ochInomhusmiljö och allergi, Mat Hud allergi, Rökning
graviditet, Passiv rökning och barn. kanunder Man också ställa egna

frågor receptfria mediciner. Frågorna besvaras farmaceuter,om av
på eftermiddagen följ ande vardag. kanDessutomnärmastsenast man

frågor ochläsa andras apotekets i arkivet.svar
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Elektroniska konferens/sändlistor för patientinformation

Elektroniska konferenser eller sändlistor och effektivtär ett nytt sätt att
kommunicera Internet. En sändlistaöver e-postadresserär en grupp

samlats kring visst Syftet med listan kanämne.ett utbytasom attvara
erfarenheter kring viss sjukdom, skapa kontakter, tips och råd.en ge
Alla inlägg skickas till listan distribueras till samtligae-postsom som
medlemmar i listan.

CDG-föreningen Chronic granulaomatous disease, Föreningen för
el- och bildskärmsskadade och Svensk Tourette Förening informerar
redan idag sina medlemmar hur blir medlem i internationellom man en
sändlista. Riksföreningen för ME-patienter CFS, kroniskt trötthetssyn-
drom planerar sändlista.att starta en egen

Internationella utblickar

Det omöjlig uppgiftär rättvist urval utländskagöraatt etten av
webbplatser för patientinformation. Syftet med nedanstående urval är
bara visa några intressanta exempel webbplatser föratt patientinfor-
mation.

Helsetelefonen HelseNett Norge- -

HelseNett http://web.sol.no/helsenett/ kan liknas vid hälsolexikonett
där allmänheten kan information olika sjukdomar, mediciner, rådom

Självhjälp, bör söka läkare ochnär andra hälso- och socialaom man
frågor. HelseNett drivs Helsetelefon Den norskeägsav as, som av
legeforening 40%, Norges Apotekerforening 25% och MedNet as
35%. Den norske tannlegeforening har bidragit med lånekapital.ett
Helsetelefon får inga bidrag verksamheten drivs med intäkterutanas
från HelseNett på olika20 000 frågor inom 2 000annonser. ger svar
olika och omfattar idagämnen motsvarande 2 000 A4-sidor text.
Informationen uppdateras kontinuerligt och tillkommer helaämnennya
tiden. Informationen producerad direkt för HelseNettär 100 olikaav ca
författare, de flesta läkare, och tiotal organisationer och institutio-ett

Att utveckla HelseNett har tagit 8 000-10 000 arbetstimmar förner.
författarna och 15 årsarbeten för redaktionen,texterna fackrådet,av ca
styrelsen och administrationen.

Direkt HelseNett öppnade tittadenär användarna 20-25 000
sidor varje vecka. Nu har det stabiliserat sig på 10-15 000 sidor per
vecka. HelseNett ligger nionde plats "Web-toppen" i Norge.

i

,,
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drivitTobakksskaderådet har HelseNettsamarbete medI en
deltagare. Uppföljningen harrökawänjningskurs med 600interaktiv ca

elektronisk konferens förharmed hjälp Manskett ävene-post. enav
gruppen.

medicin. har valt författareomfattar alternativ ManHelseNett även
försöker undvikabland norska läkare. Manaccepteradeärsom

alternativmedicin. Motivet till medinomkontroversiella attämnen ta
undanhålla informationinte villalternativmedicin är att omman

allmänheten använder.behandlingar som
http://odin.dep.no/-hälsominister har i utredning ITNorges omen

HelseNett exempel hurshd/publ/itplan/ lyft fram ett gottsom
hälso-avståndet mellan brukarna ochpatientinfonnation kan minska

sjukvården.och

Online NorgeDr. -

http://wvvw.doktoronline.no/doktoronline/OnlineDoktor är en
och sjukdom.hälsainfonnationstjänst för de vill veta mer omsom

Hjemmet Mortensentidskriften Hjemmet,Tjänsten drivs ägssom avav
kortaolika frågor medOnline innehåller bl.a. 000AS. 1Dr svar,
elektroniskläkemedel, och Forum,kortfattad information enom

erfarenheter ochmed sigdär allmänheten kan delakonferens av egna
i diskussioner med andra brukare.delta

USAMedAccess -

den.httpz/lwwwmedaccesscoml har ambitionenMedAccess att vara
och välbefinnande.informationstj på hälsaledande Internetänsten om

Bl.a. ingår:informationstjerbjuder antalMedAccess änster.stortett

hälso- och sjukvårdinformationHealth Care Locator omsom ger-
sjukförsäk-läkare, sjukhus,Syftet underlätta valeti USA. är att av

ring osv.
informationinnehåller tusentals sidorInformationBetter omsom-

och välbefinnandesjukdomhälsa,
federala inforrnationsre-innehåller statistiska data,Databank som-

sjukvårdsområdethälso- ochinomsurser
elektronisk konferenssystemBulletin BoardHealthcare är ettsom-
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ExplorerHealth USA-

ExplorerThe Health http://www.healthexplorer.c0m/ är en
söktjänst för patientinformation World Web Wide. Söktjänsten
omfattar 3 000 webbplatser medän patientinformation. Manmer
bedömer olika webbplatser och "Best Site". harutnämner Man även en
lista rekommenderade webbplatser.över

The Health Explorer drivs Creative Multimedia bl.a.av som
producerar cd-rom-skivoma The Family Doctor och Dr. Ruths
Encylopedia of Sex. Creative Multimedia grundades 1997 och har
ambitionen ledande det gäller interaktivaatt när multimediasystemvara
för patientinformation.

American Diabetes Associaton USA-

The American Diabetes Assocation http://www.diabetes.org/default-
.htm exempel webbplats förär patientförening.ett Webbsi-en en
doma information riskfaktorer, behandling, forskningsymptom,ger om
och råd kring medicinering och kost. kanMan sig själv föräven testa

eventuellt har diabetes Diabetesatt Risk Test. Ense om man genom en
speciell sektion information bästa möjliga köp för diabetiker,ger om
information förbundets tidskrift Diabetes forest magazine.om egna -
ADA Online Bookstore har information kokböcker, barnböcker etc.om

Diabetes Homepage USA-

Diabetes Homepage http://www.nd.edu/whhowisen/diabetes.html
produceras Harry Howisen, älv diabetiker. Diabetes Homepageav
har ingen anknytning till något sjukhus, forskningsorganisation eller
patientförening försök diabetikerutan är hjälpaett andraattav en
diabetiker. ExplorerHealth Diabetes Homepage högsta betyg.ger
Diabetes Homepage omfattar bl.a. information hur sköter sinom man
diabetes, allmän information diabetes, diabetestest ochettom en
elektronisk konferens för informationsutbyte.
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Summering4.2.6

Nationella system

förnationella informationssystemidag/planerasSverige finnsI tre
UtgångspunktenMARS och Info Medica.Patrix,patientinformation -

referensdatabas, faktadatabas ocholika, dvsheltfor de ärtre systemen
någotmed dekanmultimediasystem. Inget ersättassystemen avav

Systemenhelhet.bildar tillsammansdeandra utansystemen, en
fastställdanationella, harAllavarandra.kompletterar ärtre systemen

producentobundna.ochkvalitetskriterier är
trycktatill andra källorreferensdatabas och refererarPatrix är en

kvali-inom fastställdatill uppgiftPatrix harelektroniska.och att,
Sverige produceradedet gäller den iheltäckandetetskriterier, närvara

tillgänglig. Patrixden allmäntochpatientinformationen göraatt
åtkomlig.och deninformationbefintligreplierar gör

MARS byggerPatientinfonnationen ifaktadatabas.MARS är en
inom MARS-tagits framthe Art-dokumentState ofpå de som

specifikti MARSpatientinformation finns-projektet Den ärsom
originaldokument.innehållerMARS. MARSskriven/framtagen för

skallmultimedialt informationssystemInfo Medica ett som
Info Medicaoch videosekvenser.ljud, bilderinnehålla ägstext, gem-
Apoteksbolaget.sjukvårdshuvudmän och Densamtligaensamt av

InfoMedica produceradskall finnas i Infoinformation är avsom
Medica.

kom-påverkasför de olikaKostnaden systemetstre systemen av
står förinformationssystemet självvilken utsträckningplexitet och i

patientinformationen.för producerakostnaderna att

Regionala/lokala system

Även förteckna detbehovoch lokal nivå harpå regional attman av
uppgifter lokalapatientinformation inklusivebeståndetlokala omav

regionala/lokala referensda-med fördel ipatientforeningar. Detta görs
utvecklingen har gjort detinfonnationsteknologiskatabaser. Den

referensdatabaser tillgängliga Internet.dessamöjligt övergöra ävenatt
utvecklas utifrån lokalt/regionaltlokala/regionalaDe ettsystemen

patientinfonna-nationell referensdatabas förTillgången tillbehov. en
prioriteralokalt/regionalt har möjlighet dePatrix,tion, gör attatt man

Finnsoch den lokala/regionala informationen.lokala/regionala behoven
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inte materialet lokalt/regionalt så går vidare till den nationellaman
referensdatabasen.

Elektronisk publicering

Alltfler patientföreningar, handikapporganisationer och stödföreningar,
myndigheter, organisationer, landsting, sjukhus sprider idag pati-osv.
entinfonnation via webbplatser. Elektronisk publiceringegna är ett
komplement till traditionell publicering. De elektroniska dokumenten
finns refererade i Patrix och blir därigenom allmänt tillgängliga. Genom
Patrix har möjlighet söka fram de elektroniska dokumentenatt ochman

hypertextlänkar koppla sig direkt från referens till detgenom en
elektroniska dokumentet.

Internationella system

De nationella, regionala och lokala patientinforrnationssystemen
kommer aldrig kunna heltäckande.att Inom vissa områden måstevara

alltid komplettera den nationella informationen med informationman
internationellafrån patientinforrnationssystem och internationella

medicinska databaser.

4.3 Patientinforrnationscentraler

4.3. l Den internationella utvecklingen

Utvecklingen formerna för patientinformation har nått olika långt iav
olika länder. Såväl USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritan-
nien, Holland, våra grannländer Danmark och Norge har sedansom
många på bygga patientinfomiationscentralersatsat att ditupp
patienter, anhöriga och allmänhet kan vända sig för informationatt

hälsa och sjukdom.om
Nedan redovisas något utvecklingen i Storbritannien ochom

Danmark, eftersom dessa länder har varit förebilder vid uppbyggnaden
patientinfonnationscentraler i Sverige.av
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Storbritannien

förpatientinforrnationscentralenförstaetablerades denStorbritannienI
Service, Lister Hospital ListerInformationHealthsedan.20över

möjlighetoch anhörigapatientermedHIS startade 1974 attatt gavs
information. bibliotekariebiblioteket för Entillvända sig att

hur sjukhus-HIS exempelLISTERbesvarade ñågoma. är ettett
med information,vårdpersonal förse patienterbibliotek kan hjälpa att

förse patienter medsjukhusbibliotek direkt kanockså på hur ettmen
HIS får varje årListerhälsa och sjukdom.information ta emot caom
från vårdpersonal.ocksåfrån allmänhetenfrågor15 000 men

under 1980-taletförebild etableradesLister HISMed ett stortsom
lokalaStorbritannien. tillkom påpatientinformationscentraleri Deantal

första nationellanationella.regionala eller Deninitiativ änsnarare
Sammai Storbritannien.hölls 1991patientinformationskonferensen

CHIC,ConsortiumInformationHealthbildades Consumer en
medorganisationer arbetarpersonal ochförfrivilligorganisation som

medlemmar bl.a.stödja sinamed CHICpatientinfonnation. Syftet är att
och utbildningar,konferenserorganisera upprättaatt engenom

och fungerapatientinformationstjexisterandeförteckning änsteröver
påtryckargrupp.som

radikalt då detår 1992infonnation stärktestillPatientemas rätt
"Patientspatientgarantin,infördehälsovårdsdepartementetbrittiska

skall hasjukvårdsområdenregionalaföreskrivs allaCharter". Där att
underbyggdesoch sådanapatientinfomiation 14centraler för uppnya

till informa-tillgångallmänhetenSyftetmånader 1992. är att gesex
informa-till vård, väntetider,tillgänglighetpatienträttigheter,tion om

informationsjukdomhälsa och behandlingtion samt omavom
klagomål på vården. Till fleraframförförebyggande vård och hur man

olika slag,utbildningarknytspatientinformationscentraler t.ex.av
Patientinforrnationscentralemaoch infarktskolor.diabetes-astrna-,

logistisk information.ochtillhandahåller både klinisk
patientinformationscentraler i Storbritarmienfrån deErfarenheterna

början rörde frågornapositiva. Frånmycketigång längevarit ärsom
skräddarsydda dagkrävde Isjukdomarspecifikaoftast svar.som

centraler för rådutsträckning till dessamycketsig ivänder störreman
kolesterolvärden eller hanterasänka högaröka,sluta stress.attom

förebyggandesig alltsåledes profileratCentralema har motmer
vårdenolika professioner inombesöks ochhälsovård och mer mer av

viktiga länkar i sjukhusensCentralemastuderande. är ävensamt av
fånga vad patien-de kankvalitetssäkringsprogram att uppgenom
patienter upplevt denoch återföra hurter/ allmänheten vill veta

sjukhusvistelse. Beställarefått före, under och efterinformation de en
ställsintresserade vilka frågorockså mycketvård är somavav
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eftersom de indikerar vilka behov information hälsa och sjukdomav om
finns hos allmänheten. Frågorna intresse för forskningär ävensom av

och utvecklingsarbete det gäller utvärderingnär medicinskat.ex. av
teknologier eller för bedöma behovet framtida investeringaratt inomav
regionen.

Centralema knutpunkter i nätverkär sitt samarbete, inteett genom
bara med andra liknande centraler med bibliotek,även myndighe-utan

och olika slags organisationer såsom patientföreningar,ter självhj älps-
mfl. De arbetar med modern informationsteknologi förgrupper att

underlätta för patienten delta i de kliniska besluten. Syftet med dettaatt
inte den information vårdgivamaär ersättaatt utan attsom ger

komplettera den.
Erfarenheterna pekar på positiva resultat informationen tillav

patienter. Som exempel kan den ökade kunskapennämnas minskaratt
nervositet och ångest, ökar rörlighet, minskar komplikationer,oro,

minskar medicinförbrukning, leder till mindre ökad självkänslasmärta,
och livskvalitet. kunskapBättre kan också bidra till livsstilsförändring-

såsom rökstopp, viktminskning För sjukhusen kan vinsternaar rn m.
uttryckas i form kortare vårdtider, färre återbesök ocht.ex. färreav
återinläggningar Sweetland 1994.

Danmark

Danmark har idag fem patientinfonnationscentraler. Den vid Odense
universitetssjukhus den första i Skandinavien. Patientinformations-var
centralen startade försöksverksamhet 1990 ochsom en pennanenta-
des efter den utvärderats 1994. Som följdatt utvärderingenen av
omformulerades i viss utsträckning målen för verksamheten. Centralens
mål i dagär att:

Ge patienter och närstående information hälsa och sjukdom.om-
Verka sedvanligt patientbibliotek med utlåningett böcker,som av-
tidskrifter, musik, kassettband och hjälpmedel såväl informa-
tionscentralen på vårdavdelningama.som
Anordna temadagar/añnar och utställningar i syfte öka medbor-att-

kunskap hälsa och sjukdom.garnas om
Bistå rådgivare vårdpersonalen patientanpassad litteratursom om-
gällande hälsa och sjukdom.
Erbjuda patienter och närstående möjlighet läsa dagstidningar,att-
tidskrifter m.m.
Förmedla nyheter och underhållning via sjukhusets interna radio--
och TV-nät.
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infonna-förmålgruppenden primäranärståendeoch derasPatienter är
själva,patienternainitierasbesökentionscentralen. Merparten avav

rekommenda-besökt centralenalltfler patienterharmed tidenmen
Även besökervårdpersonalochallmänhetvårdpersonal.tion av

besöks dagligenCentralenpatientinforrnationscentralen. änmerav
hundra personer.

generellapåbesökarnafårpatientinforrnationscentralenPå svar
ellertill läkarehänvisarfrågorindividuellafrågor. I annanman

sjukvårdspersonal.
tillvänder sighur mångaförsstatistikdenAv över somsom

ofta fåttharpatienternautläsasfrågor kanvilkaoch icentralen att
innanhusläkarenellersjukhusetvårdpersonaleninformation avav

kunnat till siginteanledningarolikacentralen, tabesökerde avmen
och hjälpha kunskaperocksåvillgångerMångainformationen. man

kunna ställaoch förundersökning rättinförförbereda sig attför att en
intresseradepatienterInneliggandevårdgivaren.till är mestfrågor av

sjukdomen. Iblanddenfördjupad kunskaplitteratur egnaomgersom
i känsligainforrnationscentralensig tillvänderockså dedethänder att

vårdavdelningen.personalenförvillintedefrågor nämnasom
företeelserocksåaktuell sjukdom,frågar oñaAnhöriga avommenom

hemsjukvård, socialhjälpmedel,gällakankaraktär. Detsocial t.ex.mer
ekonomiskfrågorbegravningochkostråd,service, samttestamente av

tillvänder siganhörigaderaspatienter ellerhänderDet även attart.
vården.klagomålcentralen med

detefterOdense 1993gjordes iutvärdering attDen som
underförsöksverksamhetdrivitspatientinformationscentralen som en

verksamheten. Detnöjda medmycketbrukarnaår, visade atttre var
övrigafrån denviktenbesökarnablandenighetrådde stor enom av

inneliggandedeverksamhet. Föroberoendesjälvständig ochsjukvården
betydelse. Avinforrnationscentralentillnärhetenhadepatienterna stor

ochPersonalpatienter.inneliggandetrettioen stu-brukarna procentvar
på generella kommentarerExempeltjugofemutgjordederande prooent.

"Personalen påalltid tid",inforrnationscentralen hari"Personalenär:
tidspressade".oftavårdavdelningarna är

i brukamn-deltogoch anhörigapatienterdeSjuttio procent somav
ansågfyragång. Trecentralenhade besöktdersökningen än avmer en

tillfrågadedebra ochinformationsmaterialurvalet restenatt avvarav
Åttioåtta fåttansåg sig haacceptabelt.detansåg procentatt var

intressera-Sex tiocentralen.vid besökinformationtillräcklig varav
Bland demföreläsningarna.ochtemadagarnaoffentligadede somav
fyrtioenkvinnor ochfemtioniocentralenbesökte procentprocentvar

år.besökarna 30-49Femtiofemmän. procent varav
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Bland de förslag till förbättringar framställdes fanns önskemålsom om
fler böcker för hemlån, inforrnationsläkare skulleatt knytas till
centralen centralen skulle hållasamt att på helger föröppet anhöriga.

Patientinforrnationscentralen spelar, liksom sina brittiska motsva-
righeter, viktig roll i sjukhusets kvalitetsutveckling. Man har bl.a.en
tillsatt samarbetsgrupp för återföring de förfrågningaren av som
centralen får. De tillika med den kritikär, framförs, värdefulla isom
sjukhusets arbete med kvalitetsutveckling.

Patientinfonnationscentraler finns vid fyra Köpenhamnssjuk-även
hus. Dessa emellertid inte integreradeär i sjukhusens patientinforrna-
tion på i Odense.sätt Arbetet administreras och utförssamma som
uteslutande bibliotekarier till skillnad från i Odense där centralenav
leds sjuksköterska med vårdlärarutbildning ochav personalenen i
övrigt består både bibliotekarier och sjuksköterskor.av

4.3.2 Utvecklingen i Sverige

Sverige har lång tradition med telefonservice till allmänhetenen om
hälsa och sjukdom, t.ex:

Sjukvårdsupplysningar-
Giftinformationscentralen Allmänna frågor akuta förgift-- om-
ningar, dagtid
Giftinforrnation Akut förfrågning tfn 112- -
Dopingjouren, Huddinge sjukhus OZO-nummer-
Apotekens läkemedelsupplysning 020-numn1er, dygnet runt-
Cancerupplysningen vid onkologiska kliniken vid Karolinska-
sjukhuset
Cancerupplysningen inom sjukvården i Göteborg, Lund, Umeå och-
Uppsala.

Även patient- och handikapporganisationer, stödföreningar mfl.
bedriver sådan verksamhet. En del dessa har huvudsyfteav attsom ge
stöd till drabbade, andra råd och informera. Blandatt exempelge
sådan telefonservice kan nämnas:

AIDS-Jouren OZO-nummer-
Barnens hjälptelefon BRIS OZO-nummer-
Cancerfondens inforrnationstjänst OZO-nurmner-
EpiTel, Svenska Epilepsiförbundet OZO-nummer-
Riksförbundet för trafik- och polioskadade OZO-jourtelefonnummer-
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efter andraemellertidSverigeliggerjämförelseinternationellI en
patientinformationscentraleruppbyggnaden etc.gällerdetländer när av

patientin-nationelletablerasskulledetdiskussionemaSedan att enom
lokala patient-dock allt flerharinleddes år 1991formationsdatabas

patientinformations-deFlertaletetablerats.infonnationscentraler av
sjukhus-förinomutvecklatsharSverigeifinnscentraler ramensom

biblioteken.
tillfällenantalvidSprilandet harilägetbild ettfåFör att aven

kart-förstaEnpatientinfonnationsaktiviteter.kartläggningargjort av
patientin-åttadå fannsdetvisadeDenår 1994.gjordesläggning att

planering. Enundermångalikadrift ochiformationscentraler upp-
farmstillfälletVid dethösten 1995.gjordeskartläggningendatering av

patientinforma-antaletkartläggningförnyadcentraler. Endet 14 av
Kartläggningen1996-1997.årsskiftetundergjordestionscentraler

medanlandetipatientinforrnationscentralerdå farms 17detvisade att
uppgick till 16.centralerplaneradeantalet

platssammanhangi dettapatientinformationscentralMed enavses
sjuk-ochhälsainformationsökaallmänhet kanochpatienterdär om

patientinfonnations-beteckning saknas. Begreppetenhetligdom. En
vänderenbartinteinforrnationscentralendåadekvatheltcentral inteär

hälsainformationsökerandraockså tilltill patienter,sig omutan som
tillanledningenräkning. Dettaeller attärforsjukdomoch annansegen

för"Avdelningenbenämningar,andrasigsjukhus t.ex.flera använt av
Mölndalsvid"Infoteket"sjukhus,Västerviksvidsjukdom"ochhälsa
"Infonna-Linköping,iUniversitetssjukhusetvid"Meditrina"sjukhus,

hälsoin-föroch "CentrumVäxjöiCentrallasarettetvidtionsbanken"
Lycksele.isjukhusetforrnation" vid

utgåttkartläggningarsinahar Spri idefinitionbättrebristI en
försärskiltavdelatharsjukhusenvilka utrymmevidfrån ettorter

1996-1997Kartläggningenpersonal.särskildmedpatientinformation
följ andevidplanerasellerfinnspatientinformationscentralervisade att

orter:
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Befintliga centraler Planerade centraler
Borås Alingsås
Falun Finspång
Helsingborg Gävle
Huddinge Göteborg
Jönköping Motala
Karlshamn Norrköping
Karlskoga Norrtälje
Karlskrona Skene
Karlstad Stockholm, Södersjukhuset
Lindesberg Stockholm, Karolinska sjukhuset
Linköping Sundsvall
Lund Umeå
Lycksele Uppsala
Mölndal Varberg

ÄngelholmVästervik
ÖstersundVästerås

Växjö Enköping

På infonnationscentralema finns personal kan bistå besökarnasom
med finna den information de söker.att Flertalet patientinfonnations-
centraler bemannade med enbartär bibliotekarier, framför allt de som
har utvecklats inom för sjukhusbiblioteken. Det förekommerramen
dock patientinfonnationscentralemaatt bemannas både sjuksköter-av
skor och bibliotekarier.

Centralema utrustade med böcker, tidskrifter,är artiklar, broschyrer,
kassettband, videoprogram, infonnationsmaterial från apotek samt
patient- och handikapporganisationer, litteraturlistor inom olika
ämnesområden, referenser i databaser och i växande utsträckningen
multirnediaprograrn. Adressregister till patient- och handikapporganisa-
tioner stödföreningar med uppgift kontaktpersonersamt finns ocksåom
liksom möjlighet söka i patient-Fass.att

Infonnationscentralemas verksamhet komplement tillutgör denett
information patienterna får de olika professionema inomsom av
vården. Därför samarbetet mellan vårdavdelningama/klinikemaär och
inforrnationscentralema mycket viktigt. Flertalet centraler har ett
nätverk kontaktpersoner på sjukhusen stöd för sitt arbete. Ettav som
formaliserat samarbete finns också ofta i form biblioteksråd,av
referensgnrpper eller brukarråd medverkar i bedömningensom av

lPlanen inrätta central iatt Enköping har tillkommit sedan Spri gjorde sinen
kartläggning vid årsskiftet 1996/97. En motsvarande utveckling kan ha skett på
andra platser.

i
l
l
I
l
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material. Kontakt-inforrnationscentralemaskvalitetochaktualitet av
införskaffandetroll förocksåspelarklinikernapå stor avpersonerna

patientinforrnations-personal fråningårVästervikmaterial. I ävennytt
ocksåCentralen harvårdutvecklingsgrupp.sjukhusets etticentralen

vid sjukhuset.patientutbildares.k.med 150samarbeteaktivt
sjukhus-samarbete medhar vidarePatientinforrnationscentralema

förtroendenämnder-handikapporganisationema,ochpatient-apoteken
vårdcentraler ochfalli mångaochförsäkringskassoma ävenna,

föreläsningar,anordnar allmännacentralerFlertaletfolkbibliotek.
kliniker ochmed sjukhusetssamrådutställningar iochtemadagar

organisationer.patienternas
närvarande driverförlänKronobergsexempel kanSom nämnas att

Kronoberg".kunskapscentrum"Handikapprörelsens idéprojektet
tillvaraskallProjektetdeltar.handikappföreningar taKronobergsAlla

den s.k.med hjälpfunktionshindermänniskor medfrånerfarenheter av
handikappföreningamaimedlemmar000arbetsboksmetoden; lca

medicinsk vård ochgällererfarenheter vadsinaberättaskall t.ex.om
och forskningkunskaptillgänglighet,och service,stödbehandling,

Med hjälpunder 1997.avslutaskommerProjekten att svarenavm.m.
kommentera,fårmedlemmarnaarbetsbokframskall ta somnyenman

skall haslags konsensusi vilkenarbetsboktredjedärefter etten
byggerArbetsböckernabehöver förbättras.vaduppnåtts somom

människor medförjämlikhetdelaktighet ochstandardreglerFN:s om
funktionshinder.

Erfarenheter

föremål förvaritharpatientinformationscentralema ännuIngen av
någradramöjligtdagsläget intevarför det iutvärdering är attnågon

samladNågonverksamheten fungerar.hurslutsatserentydiga om
frånErfarenheterinte heller.finnserfarenheternadokumentation av

ständigt ökar.besökareantaletdockvisarcentralerenskilda att
vårdpersonal ochallmänhet ochanhöriga,patienter,Besökare ävenär

vårdstuderande.
verksamhetsberättel-detexempelkanVidare nämnas attett avsom

framgårLinköpingMeditrinä ipatientinforrnationscentralenfrånsen
fördjupadedemintresserade litteraturbesökarna är mestatt gersomav

läkeme-sigockså läravillolika sjukdomar. Dekunskaper mer omom
desjukdomarbroschyrerönskareffekter. Mångaoch derasdel somom

frågor förekommermedicinskamed sig hem. Utöver ävenkan ta
fåförhurrättigheter,patienternasförfrågningar gör attt.ex. manom

vårdavgiftervårdgarantin,patientförsäkringen,sin journal,läsa om
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klagomål vården. Besökarnassamt ålder varierar kraftigt, de flesta
dock och medelålders.är yngre

4.4 Handikapporganisationemas insatsen

detNär gäller handikapporganisationemas insatser områdena
information och patientstöd kan skilja mellan insatser riktasman som
till organisationernas medlemmar deras närstående och organisa-samt
tionernas utåtriktade insatser till olika målgrupper bl.a. hälso- och
sjukvårdspersonal.

4.4.1 Att stärka den enskilde och anhöriga i mötet
med vården

Handikapporganisationeras insatser för stärka den enskilde ochatt
anhöriga i med vården imötet sin olika områden.rör Det handlartur

psykosocialt stöd, kunskapsförrnedling och infonnationsmaterial.om

Psykosocialt stöd till den enskilde och hans/hennes närstående

Dessa insatsers syfte "hjälp till Självhjälp",är dvs. medlemsstödett
sträcker sig från informellt träffa andraatt i motsvarande situationsom

till formaliserat kunskapsutbyte.ett Hit hör också olika slagmer av
uppsökande insatser och besöksverksamhet, rådgivar- och om-
budsverksamhet, telefonjour diverse fritidsaktivitetersamt med en
blandning rekreation och kunskapsfönnedling.av

Stödinsatsemas syfte visaär inteatt med sittatt ärman ensam
funktionshinder eller sin sjukdom, något i sig stärker i utsattsom en
situation. Det för organisationernas kontakt- ellergemensamma
stödpersoner, föräldrarådgivare begreppen skiftar mellanetc. olika
organisationer är:

det handlar stöd frånatt medlemmar med erfarenhetom- egen av
funktionshinder/sjukdom

zRedogörelsen i detta avsnitt bygger i huvudsak dokumentetpå Patienten -Värdefull för vården Handikappförbundens samarbetsorgan har överlämnatsom
till kommittén.
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anordnadutbildningkompletteraserfarenhetunikadennaatt genom-
organisationrespektiveav

kvali-ochokonventionelltindividuellt och attarbetssättet äratt-
organisation.respektiveformulerastetskrav av

känslomässigtenskildedenmedi dialogHuvuduppgiftema är att geen
gällerdetvägledaoch kunskapertips närpraktiskaförmedlastöd, samt

kräverställa krav Detvårdorganisationen,ihitta etc.rätt senareatt
ochöverblicksamhällsinformation,aktuellochtill godtillgång

och efterVid behovsjukvården.medkanaler bl.a.upparbetade egna
kontakterdirektavidpersonligtbiträdasenskildeönskemål kan den

eller olikaskall länmasbeskedsvårasjukvården,med närt.ex.
behandlingsaltemativ diskuteras.

utbildats inomrättsombudkalladesåspecialuppgift harEn som
handikappreformen. Församband med närvaran-iorganisationerolika

med såförsöksverksamhetbeslutriksdagensenligtpågårde även
psykiskalångvarigamedförombudpersonligakallade personer
RSMHHälsaMentalSocial ochförRiksförbundetfunktionshinder.

aktivocksåharförsöksprojekten ochde tioförhuvudman ettär enav
andra.roll i flera

Sådangruppverksamhet.Psykosocialt stöd även genomges
diagnosprecis fåttofta förfinnsverksamhet somenpersoner som

med visstillför anhörigaegenvård elleromfattandekräver enpersoner
ochrekreationsverksamhetförocksåfinnsdiagnos. Det grupper

och läger förastrnaskolorkanexempelSomkunskapsutbyte. nämnas
alltorganisationerFleramed diabetes. ettrapporterarungdomar
ochför smånätverkgruppaktiviteter,olikaförintressestarkare t.ex.

kändamindre grupper.

kunskapsutvecklingtill medlemmarKunskapsförmedling -

sina medlem-kimskapsförmedling tillorganisationemasförFormema
spelarberörsgruppverksamhetdenvarierar. Förutom ovansommar
viktiglängestudieförbund sedanmed olikasamverkanstudiecirklar i en

konferenser,anordnaskimskapsutvecklingen. Därutöverroll för
Hela förloppetfrågor.specifikahearings iochutställningartemadagar,

livskvali-diagnos-behandling-eftervård-hahiliteringlrehabilitering-från
tillfällen.behandlas vid dessaolika delari vardagens ämnenärtet som

frågoravanceradeoch"handgripliga tips"Andra är som nyteman mer
behandlingsaltemativ,läkemedel,forskning/erfarenhet prognoserom

innehåll.motsvarandeharAnhörigutbildningarm.m.
organisatio-mångaharerfarenheteroch spridasystematiseraFör att

forskningsprojekt.ochutvecklings-i olikaoch deltarinitieratner
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Informationsmaterial till medlemmar

Samtliga handikapporganisationer skriftlig information iut olikager
frågor böcker, småskriñer, faktablad och i sina medlemstidning-genom

Därutöver har beskrivs i avsnitt 4.2.5 påbörjatar. man som
infonnations- och upplysningsverksamhet teknik.genom ny

I samband med utåtriktade kampanjer nationell, regional eller
lokal nivå utformas informationsmaterial patientperspektivettur som

bredda allmänhetensutöver och vårdgivarnasatt kunskaper också är ett
stöd till enskilda medlemmar.

4.4.2 Att påverka hälso- och sjukvårdens innehåll

Handikapporganisationemas arbete för påverka hälso- och sjukvår-att
dens innehåll sker olika bl.a. handlings-sätt, och vårdpro-genom

utbildningsverksamhet, direkta vård- och rehabiliteringsinsatsergram,
och infonnationsspridning.genom

Handlings- och vårdprogram kravspecifikationer detsamt i
utåtriktade arbetet

Organisationerna har formulerat kvalitetskrav täcker helasom
vårdprogram, vårdkedjor, bemötande, omvårdnad och infonnation.
Kvalitetskraven utgår från kunskapen patienternas behov ochom

patientens ochpoängterar närståendes inflytande. Dessa kvalitetskrav
formuleras i handlings-, vård- rehabiliterings- och habiliterings-som

syftar till;etc.program

upplysa enskilda kravatt hon eller han kan ställa vårdenom som-
stöd i det lokala/regionala/nationellaatt ett intressepolitiskavara-

arbetet för kvalitetenvärna i vårdenatt om
instrument föratt uppföljningett och utvärderingvara för att-

utveckla vårdkvalitet och utjämna skillnader landetöver
underlag för kvalitetsarbetetatt ett i vårdenvara-

På många håll också försökgörs med så kallade brukarråd där före-
trädare för berörd handikapporganisation har möjlighet förmedlaatt
synpunkter viss verksamhet. Brukarråden också plattformen är en
för fördjupad samverkan.

arbetetI med utveckla vårdprogramatt på nationell, regional och
lokal nivå deltar också handikapporganisationema i viss utsträckning.
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vid framtagan-varit aktivharDiabetesförbundet partSvenska t.ex. en
diabetes.förriktlinjernanationelladedet av

närvarandeutreder förPolioskadadeTrafik- ochRiksförbundet för
amerikanskenligtrehabiliteringmedicinskförackrediteringssystemett
AccreditionRehabilitionTheCARFutveckladModellenmodell. är av

ackrediteringochgranskningmodell förComission och är aven
behov.från vårdtagarensutgångspunktmedfastställsKriteriervården.

ochhälso-mfl.personaltillriktadUtbildningsverksamhet inom
sjukvården

personalutbildningfortlöpande imedverkarHandikapporganisationema
organisationernaspatientbehov,kunskapspridernivåer.olika De om

Utbildningsmateri-medlemmarförstödresurserverksamhet samt m.m.
vissasammanhang. Inomi dessaförfogandeockså tillställs

upplysnings-utåtriktadförinformatörersärskildafinnsorganisationer
tagitharhandikapporganisationerinforrnationsverksamhet. Någraoch

också varitdärutbildningsinsatsersystematiskatillinitiativ manmer
uppläggningen.delaktiga i

projekt medtillinitiativtagitharReumatikerförbundet ettt.ex.
primärvår-iSIDdemonstrationspatienterinteraktivaspecialutbildade

skeromstruktureringdenbakgrundskallProjektetden. mot somavses
vårdfonnervårdfrån slutensjukvårdenoch öppnahälso-inom mot mer

vård ochgodfåskall kunnareumatikerprimärvården. Förbl.a. i att
primärvår-höjaprojektetsyftet medprimärvårdenrehabilitering i attär

isittharModellenreumatologi.inomkompetensdens ursprungsom
utbildare. EnSID-konsultenpatientenidén medUSA bygger som

hälso-undervisaförutbildatsreumatiker harSID-konsult attär somen
skallkonsulten,Utgångspunktensjukvårdspersonal. är attoch som

sjukdom, lärreumatiskspeciellasinklassiska fyndbesitta typ avav
andraföljerDäreftergår till.ledundersökningpersonalen hur mo-en
konsultenoch erfarenhetden kompetensutgångspunkt imed somment

Projektetsjukdom.reumatiskmedunder sinabyggt genom-enupp
reumatologklinikema.medsamverkaniförs nära

rehabiliteringsinsatserochDirekta vård-

vård-bedriverhandikapporganisationernaocksåförekommerDet att
ellerfonnantingen irehabiliteringsverksamhet, permanentoch som

Psoriasisför-Svenskainomavdelningardriverförsöksverksamhet, t.ex.
behandlingsanläggningar.i landetmånga hållbundet egna
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Ett projekt har lyfts fram inom för HSUs arbete ärsom ramen en
försöksverksamhet drivs Hjärt- och lungsjukas länsförening isom av
Malmöhus län. Försöksverksamheten handlar fördjupatettom
samarbete i eftervården mellan Ystads lasarett och Hjärt- och Lungsju-
kas Förening i Ystad-Sjöbo-Skump. Målet för verksamheten är att
lasarettet och lokalföreningen tillsammans skall för så långtsvara en
möjligt heltäckande eftervårdskedja. lasarettetsI ingår denansvar
medicinska och behandlingstekniska delen medan lokalföreningen

for långsiktig eftervård bl.a. hjärt- och lungskola ochsvarar genom en
stödkontakter.

Övrigt

sammanhanget kanI också handikapporganisationemanämnas att
påverkar hälso- och sjukvårdens innehåll olika spridaatt sättgenom
informationsmaterial till verksamheter inom hälso- och sjukvården.
Patientinfonnationscentralema beskrivs i avsnitt 4.3 har storsom
betydelse det gäller sprida denna information vidare.när att

Även sitt intressepolitiska arbete påverkar handikapporgani-genom
sationema hälso- och sjukvårdens innehåll. Organisationerna ingår ofta
i referensgmpper och utredningar deltar remissinstansersamt etc.som
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Allmänna utgångspunkter5

5.1 Uppdraget

grundläggandeEn utgångspunkt för utvecklings- och fömyelsearbetet
inom svensk hälso- och sjukvård patientens ställning skallär att
stärkas, något också kommer till uttryck i kommitténs direktiv.som

ocksåDetta utgångspunktema för den s.k. Dagrnaröverens-var en av
kommelsen för år 1997 slutits mellan Socialdepartementet ochsom
Landstingsförbundet. Av överenskommelsen framgår bl.a. det finnsatt
bred enighet svensk hälso- och sjukvård också fortsättningsvisattom
skall ligga i framkanten den medicinska utvecklingen samtidigtav som

vill utveckling leder till patientens ställningattman gynna en som
stärks. God tillgänglighet, valfrihet, god omvårdnad och till brarätt
information enligt överenskommelsenär viktiga delar i patientfoku-en
serad utveckling.

Flera dessa områden ingår också i kommitténs uppdrag,av
nämligen vårdens tillgänglighet och välja vårdgivare. frågarätten Iatt

till information bl.a.rätten kommittén skall redovisasägs attom
förslag till förbättringar det möjligt nå patientengör medattsom
balanserad information sjukdomen och medverka i valetattom av
behandling det medicinska beslutsfattandetnär erbjuder alternativ.
Vidare bör hur patienternas erfarenheterprövas ochegna resurser
bättre kan till i vården och rehabiliteringen. Allmänttas gällersettvara
för kommitténs uppdrag i fråga patientens ställning prövaattom
frågan vilka avvägningar bör mellan statliga åtgärder igörasom som
form lagstiftning och tillsyn och sådana åtgärdert.ex. sjuk-av som
vårdshuvudrnän och vårdpersonal själva kan vidta. Kommittén har så-
ledes brett uppdrag området.ett

Landstingsförbundets styrelse beslutade i maj 1997 särskiltom en
rekommendation landstingens och medlemskommunemas arbeteom
med stärka patientens ställning. I denna behandlasatt bl.a. frågor om
vårdens tillgänglighet, valfrihet, bemötande patientenssamtom om om
inflytande och delaktighet i det medicinska beslutsfattandet. Av
beslutet framgår bl.a. det ambition med stödatt är atten av nuvaran--
de hälso- och sjukvårdslagstiftning och 1997 års Dagmar-
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utvecklingsarbe-landstingsfortsättaöverenskommelse gemensamtett-
tillgodo-tillgänglig vård,patientfokuserad ochuppnåför att somte en

inflytandeindividuelltökatmöjliggörbehov ochmänniskors ettser
vården.denöver egna

fömyelsearbetet ipolitisk enighetbredsåledesfinns attDet omen
ställning skallpatientensinriktassjukvården skallochhälso- att

stärkas.

kommitténsUtgångspunkter för5.2

förslagochöverväganden

deöverväganden och förslagför kommitténsutgångspunkt är attEn
sinvill så mycketsituationeri allapatienterflestaallra veta om

delaktigapatienter vill ocksåflestabehandling.och Desjukdom vara
idenna regel finnerfrånBland undantageninflytande.och utöva man

patienter.och svårt sjuka Defrämst äldrestudiervissa yngrepersoner
sjukvården de äldre,hälso- ochkritiskagenerationerna änär motmer

informationochbehandlingengäller inflytandedetframför allt övernär
välutbildadepatienter liksom debehandlingsaltemativ. Yngre merom

ochde äldredelaktighet och inflytandekrav påockså högreställer än
samband medstarktinflytande harEftersom kravenlågutbildade. ett

äldrekommandeutbildningsnivå det troligtbefolkningens är att
ställakommervälutbildade dagensgenerationer attänärsom mer --

i kontakternasituationinflytande sinkravbetydligt överstörre egen
och sjukvården.hälso-med

patientinformation och denkliniskförolikaUtvecklingen systemav
ocksåinforrnationsteknologin skaparinomutvecklingensnabba nya

hapatienter kommermorgondagensochförutsättningar. Dagens att
kunskap ochkan sökade självaolika kanaler därtilltillgång ny

betydelse för hälso-avgörandedetEnligt kommitténinformation. är av
befolkningenilegitimitet hossjukvårdssystemetsoch attstora grupper

det modernaoch delaktighetinflytandede kravden kan möta som
ställa.informationssamhällets medborgare kommer att

ochövervägandenutgångspunkt för kommitténsviktigtEn annan
vård lika villkorsjukvårdslagens kravochförslag hälso-är som

valfrihet,tilltillförsälcrasdekräver rättenävenatt svagare grupperna
riskuppenbarvården. finnsoch delaktighet i Detinformation annars en

patienterna haroch inflytelserikade välinformeradeendastatt som-
får möjligheter väljahävda sina intressenförutsättningarbättre attatt -

sjukvården. Rättvisekravetinflytande i hälso- ochvårdgivare och utöva
till inflytande ochutformas sådärförförutsätter rättenattatt systemet
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delaktighet kommer alla patienter till del. Vikten hälso- ochattav
sjukvården förmår leva till kravet lika behandling stärks ocksåupp

allrade flesta patienter uttryck för önskemål inflytandeattav ger om
och delaktighet. såledesDet angeläget så långt möjligt motverkaär att

socioekonomiska faktorer påverkar graden delaktighet ochatt av
möjligheterna inflytande valet vårdgivareutöva ochatt över av
behandling.

svenska hälso-Det och sjukvårdssystemet

direktivenI vidare i de allmänna utgångspunktema för våra olikaanges
uppdrag kommitténs överväganden och förslag "skall utgå frånatt
dagens med landsting och kommuner finansiärer ochsystem som
tillhandahållare hälso- och sjukvård". Vidare framgår deattav
systemlösningar kommittén skall förenliga medövervägersom vara
sjukvårdshuvudmärmens planeringsansvar för hälso- och sjukvården
enligt hälso- och sjukvårdslagen och möjligheter sjukvår-att styrage
dens kostnadsutveckling.

uttalandenDessa i direktiven således de allmänna föranger ramarna
kommitténs överväganden och förslag. Dessa skall således ha sin
utgångspunkt i det demokratiska inflytandet hälso- ochatt över
sjukvården till del kommunala politiska församlingarstor utövas av
med beskattningsrätt och betydande självständighet i förhållande tillen
regering, riksdag och statliga myndigheter. förhållandetDet att storen
del de politiska besluten flyttats från till landsting ochstatenav
kommuner styrka eftersom det ökar möjligheternaär till lokalen
anpassning. Det samtidigt ofrånkomligt det finnsär inbyggdatt en
motsättning mellan sjukvårdshuvudrnärmens för hälso- ochansvar
sjukvården och intresset ingripa från nationell nivå instru-medattav

skall effektivitet, återhållsamhet iment offentliggaranterasom
konsumtion och tillförsäkra medborgarna vårdgod på lika villkor.en
Staten följer också utvecklingen inom hälso- och sjukvården genom
uppföljning, utvärdering och tillsyn Socialstyrelsen hargenom som
mandat från riksdagen vidta korrigerande åtgärder.att

Kännetecknande för hälso- och sjukvården också verk-är att
samheten i hög grad hälso- och sjukvårdspersonalen, bl.a.styrs av som

följd legtimeringsförfarande har delegeratatt staten etten av genom
till definierade yrkesgrupperrätten tillämpa sinaatt eget ansvar

förvärvade kunskaper. Dessa yrkesgrupper har således storen
självständighet förväntas i gengäld följa vissa spelregler därmen
egenkontrollen intar central plats. I frågor gäller hälso- ochen som
sjukvårdens organisation och resursanvändning vårdpersonalenär
underställd landstingens och kommunernas politiska Detta ärorgan.
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behandlingfråga diagnostik eller vård ochemellertid inte fallet i om av
självständigt medicinsktpatienter i syfteenskilda att garantera ett

och sjukvårdspersonalen direktbeslutsfattande. stället har hälso-I en
tillsynsmyndighe-till i medicinska frågor, dels i formrelation staten av

form Hälso- och sjukvårdensSocialstyrelsen, dels iten av ansvars-
ställning till ärenden enskildaHSAN harnämnd röratt ta somsom

och legitimeringsfrågor.patienter
betyder således det två sjukvårdshuvudmän ochDet äratt parter -

bli föremål för statlig styrning i syfte stärkaprofessioner- kan attsom
patientens ställning.

har i det här sammanhanget varit försökaKommitténs strävan att
awägning mellan statliga åtgärder och sådana åtgärderfinna rimligen

sjukvårdshuvudmän och vårdpersonal själva kan vidta. Det ärsom
lokala demokratin ochkommittén avgörande betydelse för denenligt av

finnsgrundvalen för det svenska sjukvårdssystemet det betydan-att ett
för politisk och sjukvården i landstingde styrning hälso-utrymme av

stärka patientens ställning måste därföroch kommuner. Arbetet med att
där. På några punkterha sin främsta bas i de politiska församlingarna

lagstiftning det medel börhar emellertid för ärstannat att som
patienten har ställaanvändas i syfte tydliggöra vilka krav rättatt att

vilka skyldigheter sjukvårdshuvudmän ochhälso- och sjukvården och
vårdpersonal har. viktig utgångspunkt har därvid varit läggaEn att
förslag förenliga med sjukvårdshuvudmännens planeringsan-ärsom

hälso- och sjukvårdensoch möjligheterna kostnads-att styrasvar
utveckling.

Ekonomiska restriktioner

finns således också ekonomisk dimensionDet på frågan ökaten om
patientinflytande i hälso- och sjukvården. HSU skall enligt sina
direktiv beakta de beslut riksdagen fattar samhällsekono-detsom om
miska för offentlig verksamhet. Kommittén gjorde iutrymmet ett
tidigare betänkande Behov och analys SOUvårdeniresurser en-
1996: 163 bedömningen vård- och framöveromsorgsbehovenatt
kommer tillgängliga Vidare konstateradesstörre änatt vara resurser.

det finns brister och otillfredställda behov. inte minstDet gälldeatt
vården de äldre och de kroniskt sjuka. Kommittén orde bedöm-av

detningen inte realistiskt förlita sig på resursproblemenäratt att att
skulle kunna lösas enbart organisatoriska förändringar ochgenom
verksamhetsutveckling det också krävdes sektorn tillfördesutan att att
ytterligare resurser.

Regeringen föreslog bl.a. den bakgrunden i års1997 ekonomi-mot
ska vårproposition 1996/97: 150 kommuner och landsting skulleatt
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tillföras ytterligare medel höjning de allmänna statsbidra-genom en av
För 1997 föreslogs nivåhöjning miljarder4 kronor och förgen. en om

1998 ytterligare nivåhöjning med miljarder4 kronor. ökadeDeen
statsbidragen skulle enligt regeringen leda till antalet sysselsattaatt
inom den kommunala sektorn ökar och resurstillskottet tillförsatt
vården, och skolan. Regeringen framhöll vidare inrikt-attomsorgen
ningen bör resurstillskottet leder till kommuner ochatt attvara
landsting vidtar åtgärder så väntetidema i vården blir kortare,att
kvaliteten i äldreomsorgen blir högre, de psykiskt störda bättreges en
vård och och vården i livets slutskede förbättras. Problem kravstår dock
och regeringen aviserat den bakgrunden i års1998 budgetproposi-mot
tion 1997/98: Utgiñsområde 25, allmänna bidrag till kommuner ett
ytterligare tillskott till kommuner och landsting miljarder4 kronorom
för år 1999 och ytterligare miljarder4 kronor år 2000 i syfte ökaatt
sysselsättningen och förbättra kvaliteten i vården, ochomsorgen
skolan. Regeringen har för avsikt återkomma i vårpropositionenatt

hur1998 medlen skall tillföras sektom. Sammantaget innebär redanom
fattade och aviserade beslut statsbidraget till kommuner och lands-att
ting kommer ha höjts med 16 miljarder kronor jämförtatt 2000 med
år 1996.

Regering och riksdag har därmed för statsbidragensangett ramarna
utveckling under de kommande åren och därmed också restriktionema
för kommitténs överväganden och förslag i enlighet med vad sägssom
i direktiven. En osäkerhet i det här sammanhanget det ekonomi-är att
ska för hälso- och sjukvården i hög grad hängerutrymmet medsamman
den samhällsekonomiska utvecklingen i sin helhet och bara delvis styrs

statsbidragens utveckling. Den ekonomiska situationen i kommunerav
och landsting emellertid fortsatt ansträngd.är Mot den bakgrunden är
det inte realistiskt räkna med förslag leder tillatt kraftigaatt som
kostnadsökningar för hälso- och sjukvården i kommuner och landsting
kan finansieras inom för de landsting och kom-ramen resurser som

kommer förfoga under de åren. Dettaatt över närmastemuner manar
enligt kommittén till återhållsamhet i fråga kostnadskrävandeom nya
reformer.

Etiska förprinciper prioriererin gar

En utgångspunkt kommitténs förslag skallär stå iattannan överens-
stämmelse med de allmänna riktlinjer för prioriteringar riksdagensom
har lagt fast med anledning propositionen l996/97:60 Prioritering-av

inom hälso- och sjukvården. Enligt dessa riktlinjer bör prioriteringarar
baseras på etisk plattform grundläggande principer,treen genom
nämligen människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och
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etiska principer grundkostnadseffektivitetsprincipen. Med dessa som
hälso- ochprioriteringar inomriktlinjer förfast vissadärefter lagtshar

fyra prioriteringsgrup-angelägenhets gradfördelade eftersjukvården
sjukvårdshuvudmännensinom förockså skall beaktas ramenper som

sjukvården.ochplanering hälso-av
förutsättningen stärka denbl.a. pådirektiv byggerKommitténs att

Utgångspunktenvården.inflytande denpatientensenskilde över egna
i det syftet balanserasde förslag läggsemellertidmåste att somvara

skallangelägna behov. Dettatillgodose andrakunnaintresset attmot av
individuella valsammanlagda effektendenbakgrund attmot avavses

dvs.behovs-solidaritetsprincipen,konflikt medkomma ikan att
verksamheter, individer därområdenbör desatsasresurserna

Även den enskildevälmotiveratdet såledesbehoven är attär störst. om
ofrånkomligt detså detställning i vårdenfår starkarepatienten är atten

kan sträckaenskildes inflytandelångt denför hurmåste finnas gränser
blir individen stärkskonsekvensernariskerarsig. Annars attattman

högrehelhet och andra ochpatientkollektivetbekostnad attsomav
inom för dekan tillgodosesprioriterade behov inte resurser somramen

förfogaroch sjukvårdenhälso- över.
direktivende enligtmed dettaKommittén har angett gesramar som

betänkande.och förslag i dettaövervägandenför våra

tydligt ledarskapregelverk ochTydliga ett

överväganden och förslag dei kommitténsgenomgående dragEtt är att
tydliga.patienterna har skallvilkenregelverk rätt varaangersom

vilka kravklart framgår såvälUtgångspunkten bör detatt manvara
skyldighetersjukvården dehälso- ochpatient kan ställa somsom
gäller bådevårdpersonal har. Dettasjukvårdshuvudmän ochsom
huvudmän-sjukvårdslagstiftningen ochhälso- ochbestämmelserna i

regelverk.nens egna
harframhålla sjukvårdshuvudmännenocksåKommittén vill ettatt

ioch lokala regelverken implementerasnationellaför deattansvar
reglernaför uppföljningensjukvårdsorganisationen liksom attav

lagbestämmelsergäller självfallet detillämpas Dettasätt.avsett som
riktlinjerhar också de beslut ochvilken patientenrätt sommenanger

fast fråga vårdensälva har lagt isjukvårdshuvudmännen om
tillgänglighet, valmöjligheter etc.

Landstingsförbundets styrelsei sammanhangetVärt är attatt notera
ställningrekommendation arbetet med stärka patientensi sin attom

trovärdighetsfråga hur patientensframhåller det avgörandeäratt en
landstingen.möjligheter till inflytande hanterasrättigheter och av
arbetet skallförbundsstyrelsens uppfattning. FörKommittén delar att
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förbundstyrelsen också framhållerframgångsrikt krävsbli ensom --
målen ochoch de övergripande visionematydlighet i organisationen att

såväl den politiska styrningen hälso-ställer kravtydliggörs. Detta av
tjänstemannaledning.hälso- och sjukvårdenssjukvårdenoch som

ställa krav ochsitt intresse i konkret handling,Ledningen måste visa
långsiktigt stärkaaktivt utvecklingsarbete med syftestimulera till attett

andra nationellaSåväl Landstingsförbundetställning.patienten som
har också tagitprofessionemas yrkesorganisationeraktörer samt

arbete med den inriktningen.för påskynda och stödjainitiativ att ett
bred mening banar förhandlar således ledarskap iDet vägsomom

delaktigai hälso- och sjukvården i vilket patienternaarbetssätt görsett
också initiativ och skapahandlaroch Det att taomsom en resurs.ses

så värderingar och börförutsättningar för personalen de synsättatt som
ställning slärarbetet med stärka patientens iatt rotgenomsyra

organisationen.
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patientfokuserad6 En

lagstiftning

KommitténKommitténs överväganden: har det finnsövervägt om an-
frångå dagens med skyldighetslagstiftningledning till för-systematt
lagstiftning rättighetsbaserademån för bygger principer såsomen

sakpatienten kan sin prövad domstol hon inte får sinutatt av om
svårigheterna införa rättigheter kan domstolöverprövasrätt. att som av

sjukvårdsområdetpå hälso- och emellertid betydande och bör inteär
underskattas för- och nackdelar med olika lag-när övervägerman
stiflningstelqiiska lösningar. Kommittén den bakgrunden storamotser

svårigheter med införaprincipiella legala patienträttigheter inomatt
områden i dag baseras på skyldigheter,alla de dvs. åliggandensom

för sjukvårdshuvudmän ochoch personal. Därtill kommer attansvar
prövningen målrättsliga detta slag skulle bli både tidsödandeden av av

resurskrävande såväl för rättsväsendet för hälso- ochoch sjuk-som
och i anspråk drabbar den sjukvårdandevården verk-ta resurser som

enskildesamheten. den har ställa hälso- och sjuk-Krav rätt attsom
skyldighetslagstiftningvården utifrån måste självfallet respekteras.en

det fallet ingen skillnad mellani rättighets- och skyl-Det är en en
grundförutsättningdighetslagstiftning. En för patienten skall kunnaatt

kräva sin och hälso- och sjukvårdspersonalen leva till sinarätt upp
emellertid lagstiftningen överskådligskyldigheter och tydlig.ärär att

Lagstiftningen har i dag brister i detta avseende. inte sinDen tar
utgångspunkt perspektiv. Därtill kommeri patientens de bestäm-att

har för ställning imelser betydelse patientens vården utspriddaärsom
antal olika vilket regleringeni lagar, otillgänglig och svår-görett

överskådlig for såväl hälso- och sjukvårdspersonal.patienter Vissasom
lagbestämmelsema dessutom oprecisa och allmänt formulerade,ärav

vilket kan det svårt för de berörda förstå vadgöra parterna att som
egentligen Detta gäller bl.a. inforrnationspliktens omfattning ochavses.
patientens lagstadgade valmöjligheter. Patientens möjligheter utövaatt

reellt inflytande valet behandling också begränsade.överett ärav
Patientens ställning kan således både klarare och starkare pågöras ett
flertal punkter förändringar i lagstiftningen.genom
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Kommitténs förslag: Det finns behov dagensett översynav en av
hälso- och sjukvårdslagstiftning. En utgångspunkt för den översynen
bör lagstiftningen utgår från patientens situation, dvs. denatt attvara
rättsliga fokuseringen förskjuts från personalens och sjukvårdshuvud-

skyldigheter till vad patienten bör kunna kräva hälso- ochmännens av
sjukvården. sådan förändring innebärEn emellertid inte personalensatt
och sjukvårdshuvudmärmens minskar. Skyldighetema för dessaansvar
måste fortfarande framgå lagstiftningen. En utgångspunkt börav annan

alla de bestämmelser har betydelse för patientens ställningattvara som
samlas i lagi stället för de spridda fleraär lagar.atten som nu

fördelenDen uppenbara med detta bestämmelsernaär bliratt
tillgängliga och överskådliga för såväl patienter och personal försom
allmänheten. Det blir därmed också lättare sprida kunskap vadatt om

faktiskt gäller på område.dettasom
Lagtekniskt kan detta åstadkommas på olika sätt, t.ex. genom en

patientlag eller i hälso- och sjukvårdsbalk. Oavsett vilken vägen man
väljer har frågan lagstiftningstekniska komplikationer fallersom
utanför kommitténs uppdrag. Det slutgiltiga ställningstagandet till
vilken form lagstiftning lämplig måste utifrånär görasmestav som

grundlig lagstiftningsteknisk analys för- och nackdelar meden av
olika lösningar. Kommittén föreslår regeringen initiativ tillatt tar en
samlad hälso- sjukvärdslagstiftningenochöversyn i syfteav att

patientfokuseradskyndsamt åstadkomma och tydlig regleringen av
patientens ställning.

Uppdraget6.1

Allmänt gäller för kommitténs uppdrag i fråga patientenssett om
ställning frågan vilka avvägningar bör mellanprövaatt görasom som
statliga åtgärder i form lagstiftning och tillsyn och sådanat.ex.av
åtgärder sjukvårdhuvudmän och vårdgivare själva kan vidta.som

Prioriteringsutredningen föreslog i slutbetänkandet Vårdens svåra
val SOU 1995:5 bl.a. hälso- och sjukvårdslagen skulle bli föremålatt
för Prioriteringsutredningen övervägde också fråganöversyn.en om en
rättighetslagstiftning på hälso- och sjukvårdsornrådet. Utredningen
bedömde emellertid skälen rättighetslag inom hälso- ochatt mot en
sjukvården starkare skälen för. Regeringen inte ställning tillän togvar
Prioriteringsutredningens förslag i denna del i propositionen prop.
1996/97:60 Prioriteringar hälso- och sjukvården med hänvisningi
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HSU har regeringens uppdrag hurtill 2000 patientensövervägaatt att
kan stärkas i hälso- och sjukvården.ställning

den bakgrunden har kommittén kommit till slutsatsenMot detatt
vårt för- och nackdelarnabl.a. ligger i uppdrag med införaprövaatt att

hälso- och sjukvårdsområdet.rättighetslagstiftning
fråga kommittén har haft ställning till hurEn äratt taannan

skall den rättsvetenskapligauppdraget Av analys haravgränsas. som
inom för kommitténs arbete framgår det finnsutförts att ettramen

antal frågor i dag oklart reglerade eller oreglerade i lagstiftning-ärsom
en. sammanhang bör Europarådets konventiondetta bioetikI om

Konventionen syftar till föruppmärksammas. skydd den enskildeatt ge
samband med forskning och medicinsk behandling. Konventioneni

öppnades för undertecknande i april Sverige hörde då till det1997. 20-
länder undertecknade konventionen. Avsiktental är attsom senare

ratificera konventionen.
Konventionen innehåller bl.a. bestämmelser informeratom

forskning och medicinsk behandling särskildasamtycke vid samt
individer inte kan lämna Såledesbestämmelser för samtycke.egetsom

flerabehandlas i konventionen de problem lyfts fram i denav som
rättsvetenskapliga analysen 7-1 I samband med ratificeringsarbe-

måste i vilken utsträckningdet svensk denutrönas rätttet motsvarar
beskrivs i konventionen och vilkastandard eventuella förändringarsom

behöver i lagstiftningen med anledning konventionen.görassom av
arbete pågårEftersom detta kommittén dessa frågor fallerattanser

utanför vårt uppdrag.

Kommitténs överväganden och förslag6.2

Skyldighets- eller rättighetslagstiftning6.2.1

hälso- och sjukvårdslagstiftning uppbyggd kring sjukvårds-Dagens är
huvudmännens och personalens skyldigheter, vilka i första hand

hälso-regleras i och sjukvårdslagen 1992:763 och lagen 1994:953
åligganden för inom hälso-personal och sjukvården åliggande-om

lagen. Vad patient kan förvänta sig vården kan indirekt utläsasen av
dessa bestämmelser. Legala rättigheter för patienterna förekommerur

endast undantagsvis i lagstiñningen. Socialstyrelsen tillsynutövar över

Bilaga "Patientens rättsliga ställning probleminventering".2 en-
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hälso- och sjukvården och kontrollerar bl.a. de lagstadgadeatt
skyldighetema avseende god vård efterlevs. Genom lagen 1996:786

tillsyn hälso- och sjukvården trädde i kraft den januarilöverom som
har tillsynen förstärkts1997 och Socialstyrelsen fått ökade befogenhe-

i sin tillsynsfunktion.ter
redovisatzKommittén har tidigare vad med legalsom avses en

rättighet inom svensk förvaltningsrätt. förmånFör skallatt en
betecknas legal rättighet fordras normalt för det första denattsom en

preciserad i lagen, så dels kan vad förmånen innefattar,är att man se
förstårdels vilka förutsättningar skall uppfyllda för attsom vara man

skall berättigad till förmånen fråga.i det andra fordrasFörvara av en
rättighet den skall utkrävbar. betyderDet i regel skallatt attvara man
ha möjlighet överklaga till förvaltningsdomstol inte fåratt utom man
sin Ibland uppställs ytterligare krav, det skall finnas statligrätt. t.ex. att
tillsyn och tillgång till rättsliga sanktioner.

frågaDen kommittén har haft anledning ställning tillatt ta ärsom
det finns anledning frångå den nuvarande konstruktionen medattom

skyldighetslagstiftning hälso- och sjukvårdsområdet och i stället
lagstiftning i utsträckning bygger rättighetsbaserademot storen som

såprinciper patienten tillförsäkrasbl.a. till vård ochatt rätten
behandling kan bli föremål för rättslig prövning.som

motiv förEtt från skyldighets- till rättighetsbase-överatt en en
rad lagstiftning det kan kraftfullt styrinstrument förär att ett attvara
tillförsäkra patienten tillgång till viss vård eller behandling. Ettt.ex. en
sådan lagstiftning skulle också kunna den grundläggande principenge

vård lika villkor i hälso- och sjukvårdslagen tydligareettom
innehåll.

motiv förEtt rättighetslagstiftning flera andra förmånerannat är att
inom välfärdssystemet i dag baseras på legala och således också
överprövningsbara rättigheter. kan i sinDetta medföra hälso-tur att
och sjukvården lägre prioritet andra välfärdsområden iänges en
konkurrensen de krympande i kommuner och landsting.om resurserna
En rättighetsbaserad lagstiftning för hälso- och sjukvården skulle enligt
det garanti för hälso- och sjukvårdenssynsättet utgöra atten resurser
fredas.

finns samtidigtDet rad svårigheter med införa utkrävbaraatten
rättigheter på hälso- och sjukvårdsområdet. Till dessa svårigheter hör
framför allt möjligheterna förmånens innehåll ochpreciseraatt göraatt
den rättsligt utkrävbar.

Kapitel avsnitt2 2.2 bilaga 2 Patientens rättsliga ställningsamt en-
probleminventering avsnitt
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Möjligheten preciseraatt

och sjukvårdsförrnånerHälso- låter sig inte preciseras lika enkelt i lag
ekonomiska förmåner. Det komplicerad fråga ställningär att tasom en

vilkentill medicinsk vård och behandling viss patient behöver ochen
på meningsfullt definiera de rättigheter skall isättett garanterassom
lagen. En rättighetslagstiftning med formulerade bestämmelservagt
innebär lagstiftaren i princip överlämnar till domstolarnaatt att genom
praxis lagen innehåll.ge

förekommerDet visserligen mindre väl preciserade begrepp på
områden i dag rättighetsbaserade, beträffande sjukdoms-är t.exsom
och arbetsofönnågebegreppet i socialförsäkringslagstiftningen. Man
torde dock kunna konstatera svårigheterna definiera rättigheteratt att

hälso- och sjukvårdens område betydande, bl.a. för sjukvårdenär att
i utsträckning bygger medicinska bedömningar parad medstor en
snabb medicinsk-teknisk utveckling.

I detta sammanhang bör för övrigt hälso- och sjukvårds-nämnas att
lagstiftningen skiljer sig från lagstiftningen exempelvis inom socialtj än-

Detta fullt konsekvensnaturlig den skyldighetsinriktadeärsten. en av
grundvärdering hälso- och sjukvårdslagstiftningen bygger på.som
Hälso- och sjukvården omfattas således olika regelverk innebärav som

den enskildes behov trygghet och säkerhet skall tillgodoses. Föratt av
första finnsdet tydligt definierade kompetenskrav kopplade till den

legitimering krävs för flertalet yrken inom området. För det andrasom
omfattas hälso- och sjukvården lagen 1996:786 tillsyn överav om

sjukvården.hälso- och Vid misstanke felbehandling eller liknandeom
kan hälso- och sjukvårdens personal anmälas till Hälso- och sjukvår-
dens ansvarsnänmd HSAN.

Möjligheten domstolsprövning kräva rättighetatt utgenom en

andra kriterietDet för legal rättighet förmån skallatt ut-en en vara-
krävbar den enskilde har möjlighet överklaga avslags-att att ettgenom
beslut för så sin kräver kompetens bedömasätt rättatt ut att-
såväl rättsliga medicinska frågor det skall överprövasom av organ som
beslut inom hälso- och sjukvårdsonirådet.

Ett problem i det sammanhanget också det svårt utformaär äratt att
adekvata sanktioner till för den enskilda patienten. Bl.a.är nyttasom

tidsaspekten i allmänhet viktig överprövningen skall ha någotär om
praktiskt värde för patienten. efterhandsprövningEn patientensom ger

till viss vårdinsats medför inte patienten får den vårdrätt hanatten
eller hon behöver vid den aktuella tidpunkten. Detta problem särskiltär
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torde gälla i många andra vårdsitua-vid akut vård,påtagligt ävenmen
tioner.

Även finns det skillnader mellan legaladetta hänseendei stora
sjukvård jämfört med rättigheter eko-för hälso- ochrättigheter av

överprövning i fråga ekonomiska förmånerkaraktär. Omnomisk omen j
ersättningen betalas retroaktivt.enskildes fördel kanutfaller till den ut

skadeståndsansvaroch sjukvård utvidgatdet gäller hälso-När är ett ett
sjukvårdshuvudmannen inte fullgör sinaalternativtänkbart om

skadestånd innebär dock inte patientenenligt lagen.åtaganden Ett att
inte patienten omgåendehan eller hon behöver,får den vårdinsats om j

beredd den ekonomi-vårdgivare och älvñnna privatkan är att ta 1en
leventuellt skadestånd.för vården i avvaktanrisken betalaska ettatt
l

demokratiskaDet utrymmet

och definiera sanktioner hälso-precisera rättigheterSvårigheter att
för Prioriteringsutredningensjukvårdsområdet också motivoch attvar ,

SOU 1995:5 kom till slutsatsenslutbetänkandet Vårdens vali svåra
hälso- och sjukvården starkarerättighetslag inomskälen motatt varen

flertalet remissin-Utredningens bedömning deladesskälen för.än av
remissbehandlingen slutbetänkandet.vidstanser av

Prioriteringsutredningen emellertid fram andra motivlyfte även
rättighetslagstiftning. rättighetslagstift-Den konstaterade attmot enen

olika vård-innebär det domstolarna bedömerning ärytterstatt som
åtgärder blivit riktigt utförda behov i för-ochbehov, vägeravgör om

resursutnyttjande sliter tvister inom i hälso-hållande till och ochnytta
rättighetsbaserat inskränks såledessjukvården. Ioch ut-ett system

prioriteringarfattade demokratiska beslutför kommunaltrymmet om
övergång fråntill befintliga Envården i förhållandei ettresurser.

skyldigheter för huvudmän och sjukvårdsper-byggersystem som
genomgående bygger på rättighetsbaseradesonal till ett system som

svårt förena med sjukvårdshuvudmännensblir därmedprinciper att
planeringsansvar för hälso- och sjukvård.lagstadgade generella

Slutsatser

lagtekniska problemen med införa rättigheter kanDe överprö-att som
hälso- och sjukvården såledesdomstol i betydande och börärvas av

underskattas för- och nackdelar med olikainte när övervägerman
lagstiftningstekniska lösningar.tänkbara

I
|
ll
l
l
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också framgår avsnitt kommitténsTill saken hör 5.2 attsom av
förslag "skall utgå från dagens med landstingöverväganden och system

tillhandahållare hälso- och sjuk-finansiärer ochoch kommuner avsom
de systemlösningar kommitténvård. Vidare framgår övervägeratt som
sjukvårdshuvudmännens planeringsansvar förförenliga medskall vara

enligt hälso- och sjukvårdslagen och möjligheteroch sjukvårdhälso- ge
sjukvårdens kostnadsutveckling. Kommitténs övervägandenstyraatt

utgångspunkt i demokratiskaförslag skall således ha sin detoch att
hälso- och sjukvården till del kommuna-inflytandet utövasöver stor av

med beskattningsrätt och betydandepolitiska församlingar en
riksdag och statliga myndig-självständighet i förhållande till regering,

heter.
principiella svårigheterden bakgrunden kommitténMot storaser

patienträttigheter inom alla de områden i daginföra legalamed att som
åligganden och för sjukvårdshu-skyldigheter, dvs.baseras ansvar

frågan rättigheteroch personal. följ ande kapitelvudmän I prövar om
någon någradomstol kan införas inom ellerkan överprövas avsom

sjukvårdslagstiftningen. Enligt kommitténhälso- ochdelar gagnarav
rättighetslagstiftning inte långsiktig, stabil ekonomiskemellertid en en

hälso- och sjukvården till för patienten.utveckling Dom-nyttaav
stolsprövningar detta slag med mycket komplicerade medicinskaav

skulle kräva omfattande expertmedverkan och därmed blibedömningar
såväl för rättsväsendet förbåde tidsödande och resurskrävande som

sjukvården. skullehälso- och Det ofrånkomligt deär att resurser som
anspråk for domstolsprövningarna skulle drabba den sjukvårdandeitas

verksamheten.
vill också framhålla krav enskilde har ställaVi den rätt attatt som

och sjukvården utifrån skyldighetslagstiftning självfalletpå hälso- en
rättighets-respekteras. Det i det fallet skillnad mellanmåste ingenär en
har i bådaoch skyldighetslagstiftning. Landsting och kommuneren

förtjänarfallen för tillämpa lagstiftningen på Detsätt.att avsettansvar
framhållas det förhållandet förmån utformadäräven att att att somen

garanti förlegal utkrävbar rättighet inte alltid tillräckligutgör atten en
skall kanden enskilde sin illustrera dettaFör nämnasrätt. attut att

till enligt tidigare gällandedet gäller gruppboende, dennär rätt
stöd och service till vissa funktions-omsorgslagen och enligt lagen om

hindrade LSS, har domstolsavgöranden varit tillräckliga förinte att
säkerställa den enskildes i praktiken landstingen och kommu-rätt när

inte räckt till. Socialstyrelsens utvärderingInernas resurser av
handikappreforrnen redovisades för regeringen i april 1997som

också förkonstateras drygt 30 länsrättemas, den enskildeatt procent av
åren och hargynnande domar, 1994 1995 inte realiserats.

grundförutsättning för skall kunnaEn patienterna kräva sin rättatt
och hälso- och sjukvårdspersonalen leva till sina skyldigheter ärupp
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lagstiftningenemellertid överskådlig och tydlig. Som framhållitsäratt
ochi kapitel 2 i den rättsliga analysen i bilaga 2 den svenska hälso-ger

sjukvårdslagstiftningenoch redan i dag teoretiskt patienten goda
möjligheter inflytande vården. Patienten skall erbjudasutöva överatt

fågod vård, den information hon behöver, samråda vården,om
med omtanke ochbehandlas respekt sakkunnig ochsamt ges omsorgs-

full vård. Socialstyrelsen skall sin tillsynsverksamhet verka förgenom
vårdgivare och personal fullgör åliggandensina i dessa hänseenden.att

någotSkulle allt fel har patienten möjlighet både till visstrots
ekonomisk ersättning och upprättelse.annan

Likväl kan konstatera det finns brister i lagstiftningen. Denattman
inte sin utgångspunkt i patientens perspektiv. Därtill kommer detar att

bestämmelser har betydelse för patientens ställning i vården ärsom
utspridda i antal olika lagar, vilket regleringen otillgänglig ochgörett
svåröverskådlig för såväl patienter hälso- och sjukvårdspersonal.som

Vissa lagbestämmelsema dessutom oprecisa och allmäntärav
fonnulerade, vilket kan svårtdet för de berörda förstågöra parterna att
vad egentligen gäller informationspliktensDetta t.ex.som avses. om-
fattning. Många patienter tycker sig för lite information och upplever
sig inte ha något reellt inflytande vården. kan vidareManöver notera

patientens lagstadgade valmöjligheter i vården relativt begränsa-att är
möjligheternade. Vad gäller klaga och begära ersättning kan detatt

svårt för patienten skaffa kunskap vad gäller ochatt vartvara om som
skall vända sig.man

kan således konstaterasDet patientens ställning kan bådegörasatt
klarare och starkare flertal punkter förändringar i lag-ett genom
stiftningen.

Samlad lagstiftning6.2.2 med patienten i fokus

62.13Som beskrivs i avsnitt bygger dagens hälso- och sjukvårdslag-
stiftning sjukvårdshuvudmännens och personalens skyldigheter. Vad

patient kan förvänta vårdensig kan endast indirekt utläsasen av ur
lagtexten. Samtidigt det framgår innehållet i de aktuella lagarnasom av

patienten skall möjlighet till aktiv medverkan i vården haratt ges
patienten i den lagtekniska utformningen tilldelats tillbakadragenen
position objekt för huvudmännens och personalens aktiviteter.som
Lagstiftningen således inte sin utgångspunkt i patientens perspektiv.tar

problem med dagensEtt hälso- och sjukvårdslagstiftningannat är
iden utspridd antal olika lagar. Detta illustreras i bilaga 3 däräratt ett

33e kapitel patientens2 rättsliga ställning i dag.även
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befintliga bestämmelser i lagstiftningen relevans för patientensav
ställning exemplifieras. Att bestämmelserna utspridda påär ett stort

fårantal lagar till följd det svårt för såväl patienter personaläratt som
och vårdgivare få överblick gällande bestämmelser ochöveratt atten
orientera sig vilka regler gäller i vården.om som

Kommittén har den bakgrunden funnit finnsdet behovmot att ett av
dagens hälso- och sjukvårdslagstiftning. utgångs-Enöversyn aven

denpunkt för bör lagstiftningen utgår från patien-översynen attvara
situation, dvs. den rättsliga fokuseringen förskjuts fråntens att per-

sonalens och sjukvårdshuvudmännens skyldigheter till vad patienten
kunna kräva hälso- ochs sjukvården.bör Genom denna förskjutningav

lagstiftarens fokus riktas uppmärksamheteni patienten, vilket kanmot
medföra psykologisk förstärkning patientens ställning. Detsägas en av

samtidigt understrykasbör sådan förändring inte innebäratt atten
personalens och sjukvårdshuvudmännens minskar. Skyldigheter-ansvar

för dessa måste fortfarande framgå lagstiftningen.na av
utgångspunkt börEn alla de bestämmelser harattannan vara som

förbetydelse patientens ställning samlas i lag i stället för deatten som
utspridda flera lagar. Den uppenbara fördelen med dettaär är attnu

bestämmelserna blir tillgängliga och överskådliga för såväl patienter
och personal för allmänheten. Det blir därmed också lättare attsom
sprida kunskap vad faktiskt gäller detta område. Kommitténom som

dessutom det viktigt för rättssäkerheten med klar ochärattanser en
lättillgänglig lagstiftning, särskilt områden där bestämmelserna i
första hand skall tolkas och tillämpas juridiskutanav personer
utbildning.

inteDet bara i Sverige denna fråga har aktualiserats. deIär som
nordiska länderna, har lagstiftning bygger liknandesom en som

vår,principer har olika åtgärder vidtagits utifrån det grundläggan-som
de motivet åstadkomma tydligare patientfokuserad lagstift-att en mer
ning Finland har sedan infört lag1992 patientens ställningen om
och rättigheter. I Norge och Danmark pågår lagstiftningsarbete i mot-
svarande riktning.

Även i Sverige har andra lagar omarbetats med denna utgångspunkt.
Vid tillkomsten åliggandelagen betonades det önskvärda it.ex. attav
samla reglerna personalens skyldigheter och Socialstyrelsens till-om

i särskild författning för åstadkomma bättre överskådlighet.attsyn en
Regler olika åligganden farms tidigare utspridda på antalett stortom
författningar, vilket ansågs det svårt för den enskilde yrkesutöva-göra

få sitt yrkesansvar. dettaI sammanhang påpeka-att egetren grepp om
ocksådes patienterna kunde ha svårt klart för sig vilkaävenatt att

Bilaga 2 "Patientens rättsliga ställning probleminventering" avsnitt 3.5.en-
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skyldigheter och vilket personalen hade. liknandeEttansvar resone-
rörande fördelarna med samlat regelverk fördes i betänkandetettmang

behörighetsreglering hälso- och sjukvårdens områdepåNy m.m.
där Behörighetskommittén föreslog samlad lagSOU 1996: 138 en om

yrkesverksamhet hälso- och sjukvårdens område.
Behörighetskommittén pekade också alternativ möjlighet,en

skapa hälso- och sjukvårdsbalk. Enligt Behörighets-nämligen att en
skulle sådan balk kunna "hälso- och sjukvårds-kommittén en rymma

tillsynslagen,lagen, tandvårdslagen, den den föreslagna lagennya om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område övrig lag-samt
stiftning på området dvs. i princip all lagstiftning berör hälso-som

sjukvårdsverksamhet.och
samlad patientfokuserad lagstiftning kan således åstadkom-En mer

Som harolika redovisas i Finland valtsätt. t.ex. attovan manmas
utarbeta särskild patientlag, Behörighetskommittén pekadeen

hälso-möjligheten skapa hälso- och sjukvårdsbalk. ochIatt en en
sjukvårdsbalk skulle bestämmelser rörande patienterna kunna samlas

kapitel. alternativ omarbeta delar hälso-i Ett ochärannat attett eget av
sjukvårdslagen och där samla regler patienterna ställe.rör ettsom

vilken väljer för åstadkomma patientfoku-Oavsett väg attman en mer
lagstiftning det sig i princip redaktionell omstrukture-serad rör om en

ring dagens lagstiftning. sammanhanget får dock inte de lagtek-Iav
svårigheterna underskattas.niska

Som tidigare har konstaterat innebär tillkomsten av en mer
samlad patientlagstiftning inte kan den lagstiftningatt man avvara som

har i dag. Vi måste fortfarande ha lagstiftning sjukvårds-t.ex. en om
huvudmännens och personalens skyldigheter. Generellt det ianses
lagstiftningssannnanhang olämpligt bestämmelser medattvara samma
innebörd flera ställen. förekommer redan i dagDet vissupprepas en
dubblering i hälso- och sjukvårdslagstiftningen, vid jämförelset.ex. en

ÅL,mellan HSL och 2-3 bl.a. reglerar hur patienten2 § §§ soma
skall bemötas vården. samlad patientlagstiftningi En skulle, beroende
på vilken konstruktion väljs, kunna komma medföraatt tre-som en

vissadubbling bestämmelser.av
Omfattningen sådan upprepning skulle kurma minskasav en genom

hänvisningar mellan olika lagar. Denna hänvisningar bör docktyp av
användas med viss försiktighet, eftersom de fullständigalagar där
bestämmelser med sådana hänvisningar, i sin förlorar iersätts tur
överskådlighet och tillgänglighet. Samtliga berörda lagar/bestämmelser
måste också samordnas sådant det inte uppkommerett sätt att
motsägelser eller oklarheter i lagstiftningen.

således inte möjligt utarbetaDet samlad patientlagstiftningär att en
hänsyn till lagstiftning. Som framgår bilaga det3 inteutan ärannan av

enbart lagstiftning hälso- och sjukvårdsområdet berörs, utansom
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lagstiftning, tryckfrihetsförordningen och sekretessla-även t.ex.annan
gen.

Kommittén kan således konstatera det finns uttalat behovatt ett av
dagens hälso- och sjukvårdslagstiftning för åstadkom-översyn attaven

patientfokuserad och tydligare lagstiftning där patientens rättenma
klart framgår. Samtidigt kan konstatera det finns olika tänkbaraatt

för åstadkomma detta. Oavsett vilken väljervägar haratt väg man
frågan lagstiftningstekniska komplikationer faller utanför kom-som
mitténs uppdrag. Det slutgiltiga ställningstagandet till vilken form av
lagstiftning lämplig måste utifrån grundligär lag-mest görassom en
stiftningsteknisk analys för- och nackdelar med olika lösningar.av

den bakgrundenMot föreslår kommittén regeringen initiativatt tar
till samlad hälso- och sjukvårdslagstiftningenöversyn i syfte atten av
skyndsamt åstadkomma patientfokuserad och lättillgängligen mer
rättslig reglering patientens ställning.av

förhållandet kommitténDet inte lägger något förslag dettaatt nu
område utesluter inte vidtar andra åtgärder för förbättraatt attman
informationen till patienterna den lagstiftning i dag finns. Somom som

tidigare dagens lagstiftning den svårtill-noterat även ärger om-
gänglig patienten förhållandevis goda möjligheter inflytandeutövaatt-

vården. Kommittén har därför med tillfredställelseöver noterat att
Landstingsförbundet sini rekommendationen patientens ställningom
också har tagit sådant initiativ landstingen bl.a. rekom-ett attgenom
menderas tydligt informera patienterna de regler i dag finns.att om som

Vi har tidigare konstaterat avsnitt 6.2.1 det finns andraävenatt
brister i lagstiftningen. T.ex. vissa lagbestämmelsema oprecisaär av
och allmänt fonnulerade, vilket kan det svårt för de berördagöra

förstå vad egentligen gällerDetta bl.a.parterna att som avses.
informationsplilctens omfattning och patientens lagstadgade valmöjlig-
heter. Patientens möjligheter reellt inflytande valetutövaatt ett över av
behandling också begränsade. Vad gäller möjligheternaär klaga ochatt
begära ersättning kan det svårt för patienten skaffa kunskapattvara om
vad gäller och skall vända sig. Kommittén därförvartsom man avser

kommandei kapitel lämna förslag till förstärkningar lagstiftning-att av
dessa ornråden. De lagförslag här aktuella kan, enligtären som

kommitténs uppfattning, föras i hälso- och sjukvårdslagen isamt
angränsande lagstiftning för sedan arbetas in i lagstiftningatt en ny
efter det den föreslagna genomförts.att översynen
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Vårdens tillgänglighet7

Kommitténs förslag: utvecklingsarbeteDet har inletts med attsom
nationellautarbeta riktlinjer för god medicinsk praxis i syfte atten

likvärdig, kunskapsbaserad vård kan komma betydelse föratt storen
Ävenoch sjukvårdenshälso- utveckling framöver. inom landstingen

pågår, sidanvid detta arbete, utveckling systematisktmot ettav en mer
kunskapsbaserat beslutsfattande i hälso- och sjukvården. Genom
utarbetande lokala vårdprogram och vårdkedjor avsiktenär attav
tillvarata bättre samtidigt patientperspektivet skallresurserna som
stärkas. torde bidraDetta till förbättrade möjligheter försammantaget
den enskilde patienten god vård inom rimlig tid.att

Kommittén lyfter fram viktiga aspekter kunskapsbaseradtre en
hälso- och sjukvård.

angeläget skapaDet för individualiserat omhän-är att utrymme ett-
dertagande patienterna inom för nationella riktlinjer,av ramen
lokala vårdprogram och vårdkedjor olika slag.av

och deras intresseorganisationerKommunerna bör delta aktivt i-
programarbetet. Detta ställer krav nytänkande, gemensam
planering och strukturerat samarbete mellan kommuner ochett
landsting där patienten/vårdtagaren i fokus.sätts
Patienterna och deras organisationer bör involveras i arbetet, vilket-
kräver förändringsvilja såväl från patienterna, derasstor orga-
nisationer och sjukvårdssystemet. Arbetet måste därför ses som en

där inblandade delaktiga och får möjlighetärparter växaattprocess
med uppgiften.

finnsDet starka skäl för avstå från lägga förslagatt att attom
tillgången till vård skall regleras tidsfrister i lag. ställetI börgenom

bygga vidare det med överenskommelser mellansystem statenman
och landstingen utvecklats inom för Dagmaröverenskom-som ramen
melserna. Systemet flexibelt och kan successivt kan tillär anpassas
aktuella behov och i hälso- och sjukvården. skaparDet ocksåresurser
förutsättning för hälso- och sjukvårdspolitikens mål ochen samsyn om
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Vårdgarantin börlokal nivå.nationell ochpolitikermellaninriktning
ställning.stärka patientenssyfteutvecklas iemellertid att

behovpatientersallasiktevårdgarantigällandeNu tar avsom
behandling kanskall fåpatientenintevård, när upp-angersommen

inte enbartbehandlingsgarantigenerellotydlig. Enfattas somsom -
medicinskåtgärderockså andraoperationer naturomfattar utan av -

harmånaderbehandling inompatienternatillförsäkrar ettoch tresom
ställ-starkarepatienternaonekligenskullesignalvärde ochtydligt enge

utvidgadinriktasarbetetföreslårKommitténvården.ning i attatt en
Arbetetför år 1999.Dagmaröverenskommelseningå ivårdgaranti bör

påbörjasreformen börförberedamed snarast.att
uppgifter förpåkravenmed preciserainledda arbetetredanDet att

införfortsättabörolika diagnosgrupperförväntetiderochfölja köeratt
uppgifterfå frami syfteför 1999Dagmaröverenskommelsen att av

tillgängligheten iuppföljningenochredovisningenförkvalitethög av
väntetider.form av

olika dia-väntetider förochköeruppföljningmeningsfullEn av
patientervilka grunder sättsförutsätter vetatt sommangnosgrupper

uppdragiSocialstyrelsen böråtgärd.vissväntelistan för enupp
godindikationsställningarallmänna rådutforma motsvararatt somom

sjukdomsgrupperinriktasbör främstsjukvård. Arbetetochhälso-
kirurgiskasåväloch omfattaresurskrävandeoch/ellermånga ärrörsom
råden börallmännamedicinsk Deandra åtgärderåtgärder natur.avsom
Socialsty-vården.inomtill utvecklingenrevideras med hänsynlöpande

gjortriksdagenställningstagandenfråndärvid utgå deskallrelsen som
Uppdragetssjukvården.hälso- ochprioriteringar i närmareom

för 1998.Dagmaröverenskommelsenfastställas ibörinriktning
analyser deförberedasVårdgarantireforrnen bör vidare avgenom

förfinnsekonomiska hinderlogistiska ochorganisatoriska, ge-som
bör under 1998,sjukvårdshuvudmännenStaten ochnomförandet. ge-

bedömning situa-underlag,kompletterande göra avgemensamennom
före-för deninitiativ krävsdeoch kommationen attöverens somom

januari 1999.i kraft den lträdavårdgarantin skall kunnaslagna

Uppdraget7.1

olikakan främjastillgänglighetsjukvårdensHälso- och sätt.
HSUstillgängligheten. Iviktig aspekt föri vårdenEgenavgiftema är en

läkemedelsför-samladingåtthar bl.a.uppdrag översyngöraatt aven
vårdi ochhögkostnadsskyddet för sjukvårdinklusivemånen öppen
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läkemedel. anledningMed detta uppdrag har kommittén i tidigareettav
delbetänkande Reform SOUpå 122 föreslagit1995: detrecept att
nuvarande högkostnadsskyddet för sjukvård i vård och läkeme-öppen

viktig utgångspunktdel reformeras. En för förslaget skyddaattvar
behov sjukvårdmed och läkemedel högastora motpersoner av
utfommingkostnader den föreslogs subventionssyste-genom som av

läkemedelför och högkostnadsskyddet. Förslaget innebärmet att
subventionema i högre grad riktas till de har högagrupper som
kostnader för läkemedel. Regeringen överlämnade i september 1996 en
proposition prop. l996/97:27 Läkemedelsförmåner och läkeme-
delsjörsörjning till riksdagen i huvudsak bygger förslagenm.m. som

kommitténs delbetänkande.i
kommitténs delbetänkande Behovl och vårdeniresurser en-

SOUanalys 163 redovisar kommittén1996: sina överväganden och
de delarförslag i uppdaget hälso- och sjukvårdensrörav som resurs-

behov. betänkandet kommitténl bedömningen, frågan ökadgör när om
avgiñsñnansiering ytterligare kostnadsöverföringar frånövervägs, att

offentliga till de enskildadet medborgarna skulle medföra allvarliga
risker för människor avstår från sjukvård och läkemedelatt av
ekonomiska skäl. Kommittén har således i sina tidigare uppdrag

frågan vårdensbehandlat tillgänglighet ekonomiskt perspek-ettom ur
t1v.

Av budgetpropositionen för 1998 1997/98:1, Utgiftsområde 25
framgår det under den tiden har framkommit uppgifteratt senaste om

barnfamiljer i fallvissa avstår från söka vård ekonomiskaatt att av
skäl. Regeringen allvarligt dessa uppgifter då framför alltser yngre

infektionskänsligabarn och kan ha behov hälso- ochär ett stort av
sjukvård. inteFör barnfamiljer skall avstå från vård grundatt attav
de inte sig ha råd med patientavgiftema har flera landstinganser
tidigare beslutat reducera eller helt avskaffa patientavgiftema föratt
bam. syfte allaI barn i hela landet, hänsyn till familjens privataatt utan
ekonomi, skall kunna erbjudas god vård kommer patientavgiftemaen

avskaffas för samtliga bam och ungdomar till år19att t.o.m.upp
fr.o.m. den l januari Regeringen1998. delar landstingens bedömning

värdet denna reform.av av
kommitténsI direktiv det aktuellaför uppdraget patientensnu om

ställning inte uttryckligen HSU skall frågansägs övervägaatt om
vårdens tillgänglighet. pekasDäremot i direktiven på vårdgarantiåta-
gandena exempel åtgärder har vidtagits för stärkaattsom som
patientens ställning. den s.k. vårdgarantin,I delutgörsom en av
Dagmaröverenskommelsen mellan och Landstingsförbundet, harstaten
nationella riktlinjer for ökad tillgänglighet i vården lagts fast attgenom

i garantin tidsgränser för väntetider i vården. Kommittén harman anger
den bakgrunden tolkat uppdraget så bör frågan demot prövaatt om
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vårdensområde för öka tillgäng-i dag finns på dettariktlinjer attsom
tillräckliga.lighet är

Bakgrund7.2

Gällande7.2.1 rätt

HSL reglerar huvudmannens skyldighetoch sjukvårdslagenHälso-
god vård finns i HSLvård. den definition 2erbjuda I §att av som a

vården skall lätt tillgäng-utmärkande dragbland andranämns att vara
däremot inget vilkaoch sjukvårdslagstiftningenlig. hälso-I nämns om

vårdgod Enligtkan förenliga med kravetväntetider som anses
vård rimligskall patienterna tillgång till god inomförarbetenlagens ges

tid.
föreslog slutbetänkandet VårdensPrioriteringsutredningen i svåra
målparagrafen i HSL skulle kompletterasSOU 1995:5 delsval att

bygger de etiska principerna för priorite-formuleringarmed som
förkriterierna för god vård skulle preciseras bl.a.ringar, dels attatt

prioriteringar på etiskt godtagbart Komplet-bidra till sätt.görs ettatt
målparagrafen bl.a. de patienter har detteringarna innebar att somav

till vården.behovet hälso- och sjukvård skall företrädestörsta av ges
vård handladei den delen kriterierna för godFörslagen omsenare om

och sjukvårdendet i lagen skulle införas skyldighet för hälso- attatt
bedöma varje patient, akut vård för livshotande ellerattsnarast ge

omvårdnadinvalidiserande tillstånd, lindring och vidatt snarast ge
tillstånd palliativ vård livets slutskede.obotliga isamt att ge

instämde i propositionen prop 1996/97:60Regeringen Priorite-
hälso- och sjukvården i Prioriteringsutredningens bedöm-ringar inom

påning HSL bör kompletteras med formuleringar bygger deatt som
skall ligga till grund för prioriteringar i vården.etiska principer som

regeringen föreslog tillägg till målparagrafen föreslog denFörutom att
också deti HSL skulle skrivas skyldighet för hälso- och2 §att a en
sjukvården bedöma vårdbehovet för den söker vård.att snarast som

för föreslåSom motiv lagändring detta område anfördeatt en
bl.a. förutsättningregeringen för adekvat omhändertagandeatt etten
och kvalificerad bedömning vårdbehovet och värdin-är en snar av

Vidare framhölls det bra första bedömning kansatsen. att utan en vara

ISe kapitel avsnitt2 2.4.
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tillämpa de etiska principerna för prioriteringar.svårt Riksdagenatt
har sedemera ställt sig bakom regeringens förslag 1996/97:SoU 14,
rskr. 186.

tillägg HSLDetta 2 kan innebära visst förtydligande§ sägas etta
lagstiftningen det gäller frågan vårdens tillgänglighetnärav om genom
varje patient vänder sig till hälso- och sjukvården skallatt snarastsom

medicinsk bedömning sitt hälsotillstånd, det inte ärges en av om
uppenbart obehövli gt.

ocksåsammanhanget finns skäl SocialstyrelsenI närmaatt att
den hartillsynslagen fått ökade befogenheter i sin till-nyagenom

synsfunlctionz. Socialstyrelsen har med stöd tillsynslagen14 18av -
fått möjlighet använda vitesförläggande och i vissa allvarligareatt -
fall förbud fortsatt verksamhet för komma till medrättamot att-
missförhållanden betydelse för patientsäkerheten. Socialstyrelsensav
möjligheter enligt dessa paragrafer torde kunna omfatta vissa falläven

väntetiderdär i vården medför allvarliga risker eller svårare lidande för
patienten. lagförarbetena l995/96:176I prop. bl.a. allvarliganges
försummelse vårdtagarens vård,behov behandling, omvårdnadav av

tillsyneller exempel situationer där vårdgivares verksamhetsom en
kan avvika kraven god vård sådant patientsä-sättett attanses
kerheten riskeras. Socialstyrelsens beslut föreläggande förbudellerom

fortsatt verksamhet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.mot
Tillämpningen emellertid inte prövad i domstol eftersom någotär ännu
föreläggande hittills inte har utfärdats.

7.2.2 Vårdgarantins utveckling

Under mitten 80-talet uppstod problem med tillfredsstäl-att ettav
lande tillgodose kraven god tillgänglighet i hälso- och sjuk-sätt en
vården. För förkorta och utjämna köerna inom områden medatt
speciellt omfattande problem kom regeringen och Landstingsförbundet
i april 1991 införa vårdgaranti. Vårdgarantin träddeöverens attom en
ikraft den januaril och avsedd gälla i första hand1992 år.att ettvar
Vårdgarantin olikaomfattade tolv insatser, tio operativasom varav
ingrepp, patienter bedömts läkare och placerats vänte-gav som av
lista till behandling inom månader. Kunde inte det sjukhusrätt tre
patienten vände sig till klara denna väntetid hade de skyldighet att om
patienten så önskade hjälpa honom eller henne till vård hos annan

landsting3vårdgivare. Det där patienten bosatt fick förvar svara

kapitel 2 avsnitt 2.2 2.4.1samt
3Med landsting i detta kapitel de landstingsfria kommunerna.ävenavses
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vården måste utanför landstinget. Samtligakostnaderna om ges
beslöt följa vårdgarantirekommendationen och ficklandsting att

miljoner kronor för ändamåletdärmed del de 500 avsattesta somav
bl.a. köerna inom vårdgarantiområdenabakgrund1992. Mot attav

och Landstingsförbundetunder kom regeringen i de s.k.minskade 1992
Dagmarförhandlingarna för år rekommendera1993 överens attom

förlänga garantin ytterligare år. Några centrala medellandstingen ettatt
för detta år. Samma överenskommelse träffades för årenutgick inte

fortsatte undantag följa vård-och Landstingen1994 1995. utan att
åren har några landsting beslutatgarantirekommendationen. Under att

vårdgarantin till gälla andra områden de omfattasutvidga änatt som av
överenskommelsen.

den utvärdering har gjorts vårdgarantin SocialstyrelsenAv som av
vårdgarantin kortade köer och väntetider,1997 kan utläsas att attmen

kortvarig. När garantin varit i kraft år fanns det endasteffekten ettvar
fåtal kliniker inte kunde leva till garantins målsättningett som upp om

månader. Under vårdgarantins år, årväntetid under andra dvs.treen
i oförändrade. Köproblemenköerna ökade under1993, stort settvar

och Av de analyser gjorts i anslutningåren 1994 1995. tillsom upp-
de ökade köproblemen huvudsakligen följdföljningen synes vara en av:

kombination med oförändrad ökadminskade i eller efter-resurser-
frågan
minskat för rationaliseringarutrymme-
vårdkonflikten i slutet 1995av-
försvagade incitament i kombination med prioriteringsdiskussioner.-

Dagmaröverenskommelsen för år komI 1996 överensparterna attom
den centralt rekommenderade vårdgarantin successivt skulle utvidgas

överenskommelsenoch förändras. för innehållakom därför1996 att
dels vårdgaranti för de tolv insatsernatidigaresätten samma som
och dels regler tillgänglighet sjukdom- till primärvårdenoavsettom

specialistvården.och
Dagmaröverenskommelsen för år fortsatte förändringsar-I 1997

betet. överenskommelsen konstateras vårdgarantin i sin ursprimgli-l att
utformning på många har spelat sin roll. vårdga-Densätt utga nya

skall ökarantin i stället sikte tillgängligheten för alla patienterta att
följande sätt:
Primärvården ansvarig för de första kontakterna skallärsom

erbjuda hjälp dag antingen telefon eller besök.samma per genom
Läkarbesök skall erbjudas inom dagar. så erfordras skallåtta När
primärvården biträda med hänvisning till Specialistvård för patientbe-
sök inom månader. För patienter med oklar diagnos skall besökettre
hos specialist ske inom månad. Utifrån de bedömningar gjortsen som
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påbörjasspecialistläkare skall behandlingprimärvården elleri utanav
principer för urval och prioriteringar. Omdröjsmål enligt vägledande

kan erbjuda vård inom nämnda tidsramardet landstingetinte ovanegna
söka vård hos landsting.patientenhar rätt annatatt

Vårdprogramsarbete

sjuka patienters ställning i vården ingick ocksåstärka kronisktFör att
utarbetande nationellaDagmaröverenskommelsen för 1996i av

skulle gälla för diabe-och vårdkontrakt, det förstavårdprogram varav
riktlinjer tidigare benämnda vårdprogram för diabetesNationellates.

ligga till grund förfärdigställdes i december Riktlinjerna skall1996.
överenskommelseroch lokala vårdprogram och individuellaregionala

benämnda vårdkontrakt. Dagmaröverenskommelsen förtidigare I
detta utvecklingsarbete skall fortsätta1997 överensär attparterna om

hög prioritet för ytterligare diagnoser sjukdomstillståndoch ellerges
finns konsensus adekvata diagnostik ochdär det metoder förom

behandlingsåtgärder.
Kommittén har erfarit Socialstyrelsen avsikt utarbetahar föratt att

nationella riktlinjer för ischemisk hjärtsjukdom har påbörjats,arbetet
ledgångsreumatismstroke, höftiraktur, och för vården patienterav som

nyinsjuknade i psykos. Till skillnad vad gällde deär närmot som na-
riktlinjerna för diabetes utarbetades kommertionella också Svenska

Kommunförbundet delta i arbetet så den kommunala hälso- ochatt att
omfattandesjukvården insatser för dessa patientgrupper beaktas. I

Landstingsförbundets inrktningsdokument med hälso-Patientens möte
sjukvården de vill nationella riktlinjer för deatt presentera treanges
förstnämnda diagnoserna under 1997/98.

framtagna nationella riktlinjerna för vård och behandlingDe nu av
patienter med diabetes på aktuell forskningmellitus baseras och den

råderkunskap och för sjukdomen och innehåller slutsatsersamsyn som
och rekommendationer adekvata och effektiva vårdinsatser. Tyngd-om
punkten har lagts förebyggande åtgärder för hindra utvecklingenatt

senkomplikationer. Riktlinjerna uppdelade i dokumentär ärtreav som
avsedda olika målgrupper;för sammanfattande dokument förett
beslutsfattare, kliniska riktlinjermed med förslag till innehåll iett
individuella överenskommelser för praktisk tillämpning samt ett
dokument för information till patienter.

nationella riktlinjerna har utarbetats Socialstyrelsen.De Samrådav
har skett med särskild referensgrupp med för berördarepresentanteren
professioner, Svenska Diabetesförbundet, Landstingsförbundet och
Socialdepartementet.
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landsting utformar vårdprogram förHuvudmålet samtligaär att
primärvård-, specialistvård- och privat sjuk-diabetesvård omfattande

kategorierfördelningen för vård olika dia-vård, och ansvaretatt av av
primärvård och Specialistvård fastställs i lokalabetespatienter mellan

således lokal anpassning nationellaVårdprogramvårdprogram. är en av
vårdgivarens resursmässigahänsyn till landstingensriktlinjer där tas

uppfylla viss vårdstandard.organisatoriska förutsättningaroch att en
för individuella överenskom-skall också ligga till grundVårdprogram

patientansvarig läkare ellermellan enskilda patienter ochmelser mot-
primärvården. denna överenskommelsefast läkarkontakt i Isvarande

patientens till information sin sjukdomskall bland rättannat om
vilka vårdinsatser tillgängliga och inom vilkaframgå, liksom ärsom

Överenskommelsen skall dessutom innehållatidsintervaller detta sker.
och vad patienten älv kaninfonnation patientens göraeget ansvarom

sin sjukdom.för hanteraatt
ovanstående pågårmed implementera riktlinjerna enligtArbetet att

närvarande. Vilken de nationella riktlinjerna har i detför status som
Dagmaröverenskommel-sammanhanget behandlas dock inte utförligt i

sen.

rekommendationLandstingsförbundets7.2.3

Landstingsförbundet har tidigare redovisats arbetat framsom
inriktningsdokumentet med hälso- och sjukvården.Patientens möte

rekommenderaFörbundsstyrelsen har beslutat landstingen ochatt
ansluta sig till dessa riktlinjer.medlemskommunema att

dokumentet redovisas antal åtgärder för öka vårdens till-l ett att
gänglighet. Ambitionen alla landsting innan år 2000 skall ha nåttär att

till målsättningarna i dokumentet.upp
inriktningsdokumentet understryks vikten hälso- och sjuk-I attav

präglas god tillgänglighet. Landstingen skall därför under detvården av
året arbeta för reducera väntetidema och i det arbetet sökanärmaste att

fördjupad samverkan med privata vårdgivare för tillvarata denatten
totala kapaciteten bättre de tidsgränser förFörutomsätt. vän-ett
tetider i vården framgår den vårdgarantin enligt års1997som av nya
Dagmaröverenskommelse, ambitionen patienten alltid skall haär att

tid angiven för behandlingen skall påbörjas ellerrätt när näratt en
operationen tänkt genomföras.är att

Landstingen åtar sig vidare stimulera verksamhetsutvecklings-att
medför vårdenheterarbete med väntetider successivt förbättrarattsom

Ävensin verksamhet, så också väntetider frågorreduceras.att som
sammanhänger med den ekonomiska tillgängligheten dokumen-berörs i
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vikten vårdavgifter intesammanhang understryksdettaI sättsatttet. av
människor från söka vård.sådant så de hindrar Ipå sätt att attett

också hälso- och sjukvården hardokumenten konstateras att ett stort
för inte kan fonnulera sina krav och uttalagrupper som egnaansvar

Landstingen skall därför i alla verksamheter uppmärksam-sina behov.
och försöka tillgodose de behov.svagaste gruppemasma

överväganden och förslagKommitténs7.3

utarbetautvecklingsarbete har inletts med nationellaDet attnusom
medicinsk praxis i syfte likvärdig,riktlinjer för god att enen

förkunskapsbaserad vård kan komma få betydelse hälso- ochatt stor
utveckling framöver. förtjänst med arbetet densjukvårdens En är sam-

har präglat arbetet.mellan och landstingen Enstaten som annansyn
involverats för svensk hälso- ochförtjänst patienterna harär att ett

Patientorganisationen Svenska Diabetesförbundetsjukvård sätt.nytt -
varit aktiv samarbetspart i det arbetet medhar atten gemensamma-

riktlinjema. har bl.a. resulterat i patienternas kun-utarbeta Detta att
skaper och erfarenheter har kunnat tillvaratas på strukturerat sätt.ett
Förbundet kommer också medverka i granskningen och den löpandeatt
uppdateringen de nationella riktlinjemas patientinforrnationsdel iav
samarbete med medicinska experter.

från Svenska DiabetesförbundetsSett sida har arbetet med de
riktlinjerna inneburitnationella organisationen fått delvis roll.att en ny

tidigare i huvudsak försöktFrån påverka hälso- och sjukvårdenatt
"utifrån" har organsationen i stället blivit tillsammansmedaktören som

myndigheter och professioner påverkarmed i hälso- och sjukvården
vårdens utformning. erfarenheter kan dras arbetetDe är attsom av
samtliga inblandade det ligger värde iatt ett stort attparter anser

kompetens på dettainvolvera och tillvarata patienternas sätt.
nationella riktlinjerna skall implementeras i landstingenDe nu
utarbetande lokala vårdprogram. riktlinjerna konstaterasI attgenom av

stärkt företrädare dåsamarbete med för patienterna bör etablerasett
viktigt medel för öka patientinflytandet i diabetesvården.ett attsom

Kommittén vill understryka vikten lokaladet arbetet präglasattav av
öppenhet patienterna vid framtagandet degentemotsamma som av

nationella riktlinjerna och patienterna och deras organisationeratt
involveras i arbetet.

Samtidigt pågår tidigare redovisats arbete med utarbetaattsom
nationella riktlinjer för fler sjukdomsgmpper. innebärDetta natio-att
nella riktlinjer kan komma utarbetas för flertalet de sjukdomaratt av



tillgänglighet SOUVårdens 1997: 1543 61

betänkandet Behov och vården analyskommittén i iresurser ensom -
identifierade de kostnadskrävande sjuk-SOU 1996:163 mestsom

Prioriteringsutredningen lyft fram dedomarna och mestsom som
sjukdomsutsatta

kunna dras de nationella riktlinjerna förslutsats tordeEn är attsom
medicinsk praxis både bidrar till stärka berörda patientgruppersgod att

möjligheter få likvärdig, kunskapsbaserad vård i hela landet och tillatt
han honpatienten lättare kan bedöma vilka krav eller kan ställaatt

vårdgivarna. det nämnda betänkandet konstaterade emellertidI nyss
ökat antal diabetiker i kombination med denockså 2typatt ett -

resursknapphet råder det nödvändigt utvecklagör attsom en mer-
för diabetesvården riktningkostnadseffektiv vårdstmktur i den som nu

pågår.
dock påpeka långt i från alla patientgmpperDet värtär att att

omfattas nationella riktlinjer. det sammanhanget börkommer latt av
uppmärksammas landstingen pågåremellertid det inomävenatt en

utveckling systematiskt kunskapsbaserat beslutsfattandeettmot mer
i hälso- och sjukvården. Genom utarbetande lokala vårdprogram ochav

avsikten tillvaratavårdkedjor bättre samtidigtär att resurserna som
patientperspektivet skall stärkas. Målsättningen patienter ochär att

skall erbjudas sammanhängande vård tillgånganhöriga och stöd, med
all nödvändig kompetens, problem medtill organisatoriska ellerutan

Samordningenandra kan såväl sjukhusvård och primär-gränser. avse
vård vård privatpraktiserande specialister, liksom vård och stödsom av
från den kommunala sektorn. Syftet i och kedjornaär att programmen

och vårdansvarettydliggöra precisera på de skilda vårdnivåema.
sker oftaVårdprogramsarbetet med utgångspunkt från diagnospers-ett

pektiv.
framkommit tidigare hadeSom patientorganisationen betydelse-en

full roll vid utarbetandet de nationella riktlinjerna för diabetes. Dettaav
allt döma inte arbetet med de lokala vård-synsätt attgenomsyrar av

och vårdkedjoma det uttalade syftet stärkatrots attprogrammen
patienternas ställning. Den studie gjorts inom för HSUssom ramen
arbete visar patientforeträdare involveras i mycket liten utsträckningatt
i programarbetet. Undantag finns dock på sina håll. Kommittén har

Östergötlandserfarit läns landsting har ambitioner ökat.ex. att stora att
patienternas, deras närståendes och allmänhetens delaktighet i arbetet
och landstinget aktivt söker former för åstadkomma detta. dettalatt att
arbete deltar också kommunerna.

Generellt torde dock slutsatsen kunna dras eftersträvanatt en
kostnadseffektiv vård har varit det dominerande skälet för utarbetaatt
lokala vårdprogram och vårdkedjor. Dessa verkar för patienternaatt
skall hand lägsta effektiva omhändertagandenivå och såledestas om
också till lägsta möjliga kostnad. enligtDetta kommitténs uppfatt-är
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ning konstruktiv och nödvändig utveckling. Vi vill emellertiden
samtidigt understryka vikten i arbetet inte åsidosätteratt kva-av man
litet, säkerhet och patientfokus. Kommittén vill särskilt framhålla
risken för samordningssträvandena drivs såatt långt det brister iatt
omhändertagandet enskilda patienter, patientert.ex.av attgenom som

i behov sjukhusensär Specialistvård inte får tillgång till sådan vård.av

Tre viktiga aspekter på kunskapsbaserad hälso- och sjukvården

Allmänt gäller för arbetet med nationella riktlinjer, lokala vårdprogram
och vårdkedjor det finns fara för likriktning;att alla patienteratten tas

hand på enligt de fastställdasättom Enligtsamma programmen.
kommittén det angeläget det skapasär föratt individuali-utrymme ett

omhändertagande patienternaserat inom förav ramen programmen.
Kommittén framhöll i delbetänkandet Behov och vårdeniresurser

analys SOU 1996: 163 hälso- och sjukvården i landstingenatten-
och den kommunala vården kommunicerandeär kärl. pågåendeDen
omstruktureringen inom den sjukvård landstingen finansierarsom
ställer ökade krav kvalificerade medicinska insatser och omvårdnad
i den kommunala sjukvården. Kommittén menade väl avvägdatt en
resursfördelning och förbättrad samverkan mellan landsting ochen
kommuner viktiga förutsättningarär såväl för de samladeatt resurser-

för vård och skall kunna användas optimaltna föromsorg attsom
vården och i fråga den ökande andelen äldreomsorgen medom
kroniska sjukdomar skall kunna kvalificerad medicinsk vård ochges
omvårdnad. Det därför glädjandeär kunna konstateraatt arbetenattnu
med utforma samarbetsavtalatt mellan kommuner och landsting har
kommit i gång flera håll i landet och också konkreta resultatgett
bl.a. i Skåne.

Det således nödvändigtär kommunerna och derasävenatt intresse-
organisationer aktivt deltar vid utarbetandet nationella riktlinjer,av
lokala vårdprogram och vårdkedjor olika slag. Detta ställer krav påav
nytänkande, planering och strukturerat samarbeteett mellangemensam
kommuner och landsting där patienten/vårdtagaren i fokus.sätts T.ex.
måste vårdkedjan fungera för den enskilde i övergången mellan olika
vårdgivare och sjukvårdshuvudmän. I sammanhanget detär värt att

kommunerna intenotera baraatt sjukvårdshuvudmänär för äldre
för iäven deutan särskilda boendefonnemapersoner och föryngre

vistas i dagverksamhet enligtpersoner 10 § socialtjänstlagen.som
Även för övrig hemsjukvårdansvaret kan kommunenövertas av om
överenskommelse har träffats detta mellan kommunen ochom
landstinget, vilket har skett i cirka hälften landets kommuner.av
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metoderfinnafrågakompliceradsamtidigt är attintressantEn men
i arbetet.involveraskanorganisationeroch deraspatienternahurför

här kravocksådetställsförstadetsvårigheter. FörflerafinnsHär
sådantEttarbetssätt.organisationemasgällerdetnytänkande när

emellertidFörändringsarbetetpåbörjats. ärocksåharförändringsarbete
antingenoftai dagorganisationernadärlokaltsärskiltlätt,alldelesinte
från allailångtproblemhelt. Ett är attsaknaseller annatär svaga

kommitténenligtfinnsorganisation. Detföreträddapatienter är av en
företräd-patienterendast ärprioriteringarfelaktigaförrisk somomen
särskildaställerDetidelaktigablirorganisationda processen.enav

ellerpatientersamspelet medförmetoderfinnavårdgivarenkrav att
tredjedetFörorganisationsrepresentanter.saknarpatientgrupper som
bättreföreträdare synsätt attvårdensfråndet ett annatfordras man

förändrings-såledeskrävskunskaper. Det storpatienternassigtilltar
sjukvårdssystemetochorganisationerderaspatienterna,frånbådevilja
därförmåsteArbetetförändring.åstadkommaför som ensesatt en
möjlighetoch fårdelaktiga växaattinblandadedär ärparterprocess

uppgiften.med
står iinriktningdenna över-ocksåbörsammanhanget nämnas attI
människortillförsäkraförstandardreglerensstämmelse med FN att:s

Standardreglernajämlikhet.ochdelaktighetfunktionsnedsättningmed
sig.medlemsstaterrnaåtagandepolitiskt tarmoraliskt ochär ett som

detäcks i 22områdensamhälletsAllabindande.juridisktinteDe är
behandling.ochmedicinsk vårdbehandlasregelnden andrareglerna. I

handlingsprogramskapaförarbetabör"statemaföreskrivs attDär att
uppgiftmedingårkompetensgrupper attolikafrånspecialisterdär

på tidigtsjukdomarellerskadorbehandla ettochbedömaupptäcka,
tillorsakerundanröjaellerminska attförebygga,kanstadium. Detta en

bör kunnaslagdettauppstår. Programfunktionsnedsättning garan-av
familjer kanoch derasfunktionsnedsättningmedmänniskoratttera

utvärde-ochplaneringendelta ibörHandikapporganisationernadelta.
ringen."

Medel förvårdenVärdefull för attpromemorian PatientenI -
Handikappförbun-rollochinflytande ställningstärka patientens som

ocksåbehandlaskommitténtillöverlämnatharsamarbetsorgandens
villhandikapprörelsenkonstaterarSamarbetsorganetområde. attdetta

Med detpatientroll.konstruktivutvecklatillmedverka menasatt en
enskildes behovutifrån denkonstruktiv ävenskallden"att urmenvara

offensivaochpatienterKonstruktivaperspektiv.sjukvårdssystemets
förkampenmedarbetare ibli viktigakan atthandikapporganisationer

funktionshindrade ochsjuka ochtill demlivskvalitet ärsommerge
fungerandebättrekvalitetsmässigtocheffektivareåstadkomma en

sjukvård."ochhälso-
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Vårdköer

Kommittén har konstaterat långt i från alla patientgrupperattovan
kommer omfattas nationella riktlinjer. Alla kommeratt patienter inteav
heller omfattas landstingens och kommunernasatt arbete med lokalaav
vårdprogram och vårdkedjor de inriktas främst patientgrupperutan mot

kroniskamed eller långvariga sjukdomar. Samtidigt således kansom
konstatera många patienter inte kommeratt beröras dessaatt av
prograrnarbeten kan det i dag finns problem mednotera ökandeatt
väntetider inom vården. Signaler kommer också landstingen harattom
svårt klara tidsfristema i vårdgarantin. budgetpropositionenatt I för år
1998 1997/98:1 utgiftsområde 9 redovisas uppföljning vänte-en av
tidema har genomförts vid 25-tal sjukhus i hela landet underettsom en
vecka i april. Uppföljningen visar drygt hälften patienterna medatt av
oklar diagnos får träffa specialist inom månad, medan cirka 90en en

patienterna med fastställd diagnos fårprocent träffa specialistav en en
inom vårdgarantins månader. Det konstateras ocksåtre väntetidemaatt
varierar mellan och inom sjukhus. Därtill kommerstort det i mångaatt
landsting långa väntetider till vissaär operationer, höft- ocht.ex. starr,
knäleder operationer vid framfall.samt

Problem med ökande väntetider inom vården i och för sig inteär
anmärkningsvärda bakgrund utvecklingen inommot hälso- ochattav
sjukvården under 1990-talet har varit mycket omdanande. Den präglas

kraftiga besparingar och omstruktureringar inom sjukhussektom,av en
kraftig omfördelning från sluten vård till vårdforrner ochöppna
hemsjukvård liksom omfördelningar förstora vården ochansvaretav

de äldre och inom psykiatrin. demografiskaDen utveck-omsorgen av
lingen med ökad andel äldre har också spelat viktig roll liksomen en
den teknologiska utvecklingen bl.a. gjort det möjligt erbjudaattsom
allt äldre patienter aktiv behandling. Brister i vårdens organisation och
felaktiga prioriteringar andra förklaringar tillär köer uppstår.att

Även detta kan bidra till förklara landstingens svårigheterattom
aktualiseras under alla förhållanden frågan hur vårdens tillgäng-om
lighet skall kunna säkras för de patienter inte berörs de natio-som av
nella riktlinjerna och vårdprogramrnen eller omfattas landstingensav
och kommunernas lokala vårdprograrnsarbete.

Överenskommelse eller lag

finnsDet två olika vägar villatt regleranärmare tillgångenom man
till vård. Antingen kan bygga vidare på modellen medman överens-
kommelser mellan och landstingen eller så kanstaten välja i lagattman
ställa vissa för väntetidergränser i vården. Den grundläggandeupp
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fastställasskallvårdtillgång tillförtidsfristersåledes avfrågan är om
ensidigtellertillsammans staten.landstingenoch avstaten

vilkalagregleringskälstarkadetfinnskommittén motEnligt aven
vissadetfinnsförstadetvården. Föriförekommafårväntetider som

riskeraskulleSystemetlagreglering. attmedsvårigheterpraktiska en
riksdags-fordrasskulledeteftersom nyttosmidigt,ochoflexibeltbli en

harkomitténvadEnligttidsgräns.ändravillgångvarjebeslut enman
ställaendastlageniframkomliginte vägnämligen attdeterfarit är en
rikt-itidden närmareinomskallvårdkrav angesatt somgesupp

Socialstyrelsen.ellerregeringenmeddelaslinjer avsom
uttryckstidsgränserrisk förfinnsdet attkommerTill detta somatt

lagenminiminivåer;tolkaskommakanlagstiftningen att omi som
uppfattasdetkandagar attåttainomskallvården somatt gesanger

anledningnågonfinnsdet inteochambitionsnivånskall attdetta vara
praktisktskulledettidigarevårdpatienten ävenerbjuda varaomatt

möjligt.
invändningarprincipiella attmotocksåemellertidfinnsDet mer

vårdensmedsammanhänger attvården. Dessaitidsfristerlagreglera
ochhälso-förmedsambandstarkthartillgänglighet resursernaett

kommitténenligtskulleområdethärdetlagregleringsjukvård. En
deteftersomälvstyrelsen,kommunalai deningreppalltförbli stortett

resursanvändning.sjukvårdensochför hälso-konsekvenserfår stora
förlegitimitetskapasvårtförhållandenalla atttorde under enDet vara

förtidsfristerfastläggerensidigtinnebärordning statenattsom
bereddsamtidigtinte attsjukvård ärhälso- ochtilltillgången statenom

vårdenresurstillskott förkrävsdet attmedelytterligaretillskjuta om
sjukvårdshuvud-Omförpliktelser.dessaskall kunna motsvara upp

tidsfrister-tilllevaförutsättningarekonomiskahar attinte uppmännen
meningslös.blirlagstiftningenförriskuppenbarfinnsi lagen attenna

starkafinnsdetförbakgrundenden attKommittén har starmatmot
skallvårdtilltillgångenförslagläggaavstå från attskäl för attatt om

på detvidarebyggabörställetlag. Itidsfrister iregleras mangenom
landstingenochmellan ut-överenskommelsermed staten somsystem

Dagmaröverenskommelsema. Det systemetförinomvecklats ramen
successivt kanochflexibeltdetfördelenuppenbaraden ärhar an-att

förhållandebåde isjukvårdenochi hälso-problemaktuellatillpassas
fördelEn ärtillgängligaochotillfredsställda behovtill annanresurser.

ochhälso-förförutsättningarskaparsystemet samsyn omatt en
ochnationellpolitikermellaninriktningmål ochsjukvårdspolitikens

utvecklaskäldäremotdetfinnskommitténnivå. Enligt attlokal
återkommervilketställning,patientensstärkai syftevårdgarantin att

nedan.till
detemellertiddetfråganbehandlar den attvärt att noteraInnan är

vidtaförmöjligheterlegalafinnsjanuari 1997 attstatensedan den l
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korrigande åtgärder oacceptabla väntetider i hälso- och sjukvården.mot
Som redovisades inledningsvis har Socialstyrelsen fått förstärkta
tillsynsmöjligheter. En förutsättning för Socialstyrelsen skall kunnaatt
ingripa i form föreläggande vårdgivare enligt till-ett 14 §motav en
synslagen missförhållandet betydelse för patientsäkerheten.är att är av
Socialstyrelsen kan således inte använda sig den möjligheten i allaav
de fall då brister i vården konstateras. Däremot kan föreläggandeett
enligt tillsynslagen tillgripas då köer inom vården fara förutgör en
patientsäkerheten. Var går för Socialstyrelsens ingripagränsen rätt att

inte klarlagt i lagstiftningen. Tillämpningenär den lagen inteärav nya
heller prövad i domstol eftersom inget föreläggande hittills har
utfärdats. Vid de fall frågan har aktualiserats har huvudmännen enligt-
vad kommittén har erfarit själva vidtagit nödvändiga åtgärder utan att-
avvakta eventuellt föreläggande. Det antyder detett värdetatt största
med tillsynsmyndighetens befogenheter ligger i dess preventivanya
effekter.

Socialstyrelsen har således med den lagstiftningen fåttnya en
tydligare tillsynsroll och kraftfulla sanktionsmöjligheter medom man
stöd vetenskap och beprövad erfarenhet kan visa viss åtgärdattav en

eller utebliven vård innebär från kravet på god vård i HSLavsteg- -
och fara för patientsäkerheten. Det förhållandetär riksdagen inteatten
bör lägga fast tidsfrister för tillgången till vård i lag innebär således
inte frånhänder sig möjligheten vidta åtgärderatt staten att mot oaccep-
tabla väntetider i hälso- och sjukvården.

Vårdgarantin bör förstärkas

Dagens vårdgaranti skiljer sig från den tidigare så målsätt-sätt att
ningen öka tillgängligheten för allaär patienteratt erbjudaattgenom
patienter hjälp dag i primärvården, antingen telefon ellersamma per

besök. Läkarbesök skall erbjudas inom åtta dagar. såNärgenom
erfordras skall primärvården biträda med hänvisning till specialistvård
för patientbesök inom månader. För patienter med oklar diagnostre
skall besöket hos specialist ske inom månad. Utifrån de bedömning-en

gjorts i primärvården eller specialistläkare skall behandlingar som av
påbörjas dröjsmål enligt vägledande principerutan för urval och
prioriteringar.

Vårdgarantin således inte några tidsfrister för hur längeanger en
patient skall behöva den behandling läkarenvänta bedömt attsom
hon har behov kanDet självfallet uppfattas brist, särskiltav. som en

bakgrund väntetider och köer påmot vissa hållatt oacceptabeltärav
långa och patienter lider eller har svåraatt it.ex. starr smärtorsom av
sina höftleder kan i många månader påvänta operation.
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kom-tillfredsställandemycketbakgrundendenbl.a. attDet är mot
höjningarytterligaretillförslandstingoch genom avresursermuner

innebär redanSammantaget2000.under åren 1997statsbidragen -
ochtill kommunerstatsbidragenbeslutaviseradeochfattade att

jämförtår 2000miljarder kronormedha höjts 16landsting kommer att
leda tillbl.a. börresursförstärkningarnaAvsikten1996.med är att
vårdenväntetidema isååtgärdervidtarsjukvårdshuvudmärmen attatt

avsnitt 5.2.blir kortare
intensivtpåbörjatsdet harockså konstaterakanKommittén ettatt

växande köernadeproblemen medmedtillrättakommaförarbete att
själva.landstingenLandstingsförbundetinitiativsåväl på som avav

medtillkommaåtgärder förfrånbreda insatser; rättasig attDet rör om
variationema isynliggörabelysa ochochvårdorganisationenbrister i
medelsärskildaområden tillolikainom avsättstillgängligheten att

antaleteffektenväntetidema. Den är attför förkorta sammantagnaatt
förbättras.successivttillgänglighetenochökaroperationer att

lokalautarbetamedockså arbetepågårlandstingnågra attl ett
vårdgarantidenlångtgåendevårdgarantier parternaänär sommersom

Jönköpings länsDagrnaröverenskommelsen för 1997.ienades om
för dehandlingsplanoktober 1997i början när-landsting antog enav

Innehållet i planensjukvården.ochutveckling hälso-årensmaste av
Dagmaröverenskommelsen och denmeddelartill storaöverenstämmer

patientensmed stärkaarbetelandstingensrekommendation attom
majbeslutade i 1997.styrelseLandstingsfönmdetsställning omsom

behandlings-generellden innehålleremellertidVärt är attatt notera en
sjukhusvårdunder rubrikenframgår nämligenbeslutetAv attgaranti.

samråd medbehandlande läkareåtgärder patienten"de isom
överenskom-månader,inledas 3skabeslutat inteinom annatomom

sjukhusvård inomerbjudainte landstingetpatienten". Kanmedmits
sjukvårdshuvud-söka vård hospatientennämnda tid har rätt att annan

remitterandelandstingsavtal.med Denvårdgivareeller privatman
möjligheter finnsvilkapatientenupplysaläkaren skall attsomom

utanför landstingeti eller detmottagningarvård sjukhus eller egna
väntetider förinformation ungefärligaPatienten har också rätt att om

deleninom landstinget. Denbehandling/operationkonsultation och av
deijanuari 1999. Denfrån denvårdgarantin skall enligt beslutet gälla 1

vårdpersonalochbesök hos läkaregarantin gäller annan :somav
vårdgarantin imed Dagmar-primärvården och överensstämmersom-

den januari kraft tidigare, dvs. löverenskommelsen träder ett-
1998.

förberettskommittén erfaritvårdgarantin har enligt vadBeslutet om
i syfteolika sjukhusspecialitetemakartläggningar de at;genom av

inför ikraft-klara åtagandet i garantinförutsättningarnaklarlägga att
klara tids-bedömdes ha problemspecialiteterträdandet. De attsom
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fristema i garantin kommer tillföras ytterligare Jönköpingsatt resurser.
läns landstings exempel följs andra landsting.nu av

Kommittén mycket positivt de initiativ har tagits i dessaser som
landsting och skulle välkomna fler landsting väljer attom samma

Den vårdgaranti gällde föreväg. 1997 och knuten tillsom som var
vissa särskilt angivna medicinska insatser hade den hartrots att-
kritiserats andra aspekter den fördelen den tydligt vilkenattur angav-

Ävenpatienten hade. för sjukvårdspersonalenrätt garantin tydlig.var
ocksåDet uppskattad refonn. Nu gällande vårdgarantivar en tarsom

sikte alla patienters behov vård innebär visserligen normalt attav
patienten får vård och behandling inom de tidsgränser isom anges
garantin och inte enbart medicinsk bedömning. Den uppfattasen
emellertid inte lika tydlig den tidigare vårdgarantin eftersomsom som
den inte patienten har kräva behandling.när Enligträtt att attanger
kommittén det uppenbar svaghet dagens vårdgarantiär otydligatt ären
på denna punkt. En generell behandlingsgaranti inte enbartsom-
omfattar operationer också andra åtgärder medicinskutan naturav -
och tillförsäkrar patienterna behandling inom månader hartresom ett
tydligt signalvärde och skulle onekligen patienterna starkarege en
ställning i vården.

Kommittén har den bakgrunden föreslåmot övervägt att att
Dagmaröverenskommelsen för 1998 bör innehålla sådan utvidgaden
vårdgaranti. Erfarenheterna från Jönköpings läns landsting visar
emellertid sådan reform måste förberedas väl detatt skall finnasen om
förutsättningar den reellt innehåll. Som framgåttatt harettge ovan
landstinget också gjort bedömningen vårdgarantin i den delatt rörsom

till behandling kräver ytterligare förberedelserrätten under år 1998 och
därför skall gälla först fr.o.m.den januari1 1999. Kommittén har stor
respekt för detta.

Enligt kommittén det inte patienterna landstingen ställerattgagnar
löften till befolkningen sedan inte förmårut leva till isom man upp

praktiken. vårdgarantiEn skall i den meningen ha tyngd ochstor ge
patienten tydliga besked vilka krav hon har ställa på hälso-rätt attom

sjukvårdenoch och dess personal skall har rimliga förutsättningar att-
tillgodose patientens till vård och behandlingrätt inom angivna
tidsramar. En vårdgaranti inte har något reellt innehåll skapar barasom
frustration hos vårdpersonalen och missnöjda patienter.

Vi har den bakgrunden för detmot realistisktstannat äratt attmer
inrikta arbetet på utvidgad vårdgaranti bör ingå iatt Dagmaröve-en
renskommelsen för 1999. Arbetet med förbereda reformen böratt
emellertid påbörjas så de underlag behövs försnarast att attsom
överenskommelsen skall kunna träffas inför finns1999 tillängliga för

under 1998. Detta bör enligt kommitténparterna komma till uttryck i
den Dagmaröverenskommelse skall gälla inför 1998. Av Dagmar-som
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skallockså framgå vilka underlagböröverenskommelsen for 1998 som
skall följoch hur refonnenframtas as upp.

Dagmaröverenskommelse komgällande överensI parterna omnu
tillgänglighetenvariationema ioch synliggöramed belysaarbetet attatt

Landstingsförbundet har, imåste intensifieras.områdenolikainom
och lands-Samverkansnänmden i den södra regionenmedsamarbete

preciserasyftat tillbedrivit projektregion,i dennatingen attett som
olika diag-och väntetider förfölja köeruppgifter förpåkraven att

ochdel uppfölj ningenskall ingåuppgifterDessa en avsomnosgrupper.
nivåer.övergripandenivån påden lokalasåvälstyrningen mersom

också iväntetider harregional uppföljningmodell för prövatsEn av
skall leda tillliknande projektdetta ochAvsiktenprojektet. attär att

tillgång till informationfårinklusive patienterna,olika intressenter, om
väntetider i landet.ochköer

avslutatregionenerfarit projektet i södrakommitténEnligt vad är
Enligt kom-påbörjats regionen.motsvarande arbete har ioch västraett

bedrivas införmed den inriktningenfortsatt arbetebörmittén ett
uppgifterfå framDagmaröverenskommelsen för år i syfte1999 att av

tillgängligheten iuppföljningenredovisningen ochförhög kvalitet av
förreglera formernabör enligt kommitténväntetider.form Parternaav

Dagmaröverenskommelse.detta i nästa
köer ochmeningsfull uppföljningförutsättning förEn vän-aven

vårdenheter inomolikaolika diagnosgmpper mellantetider för ett
på vilkalandsting ocksåoch mellan olikalandsting är att vetman

för viss åtgärd.väntelistan Hurpatientergrunder sätts enuppsom
för hurbetydelsehanterar detta har nämligenenskild Vårdenhet storen

vårdenhetviss åtgärd. Enlånga köer får förrespektivekorta enman
patienter förlånga köermycketkan skapa sättaatt uppgenom

medan enhetindikationsställningarpå mycket vidaoperation en som
Socialstyrelsen arbetar medfår korta vårdköer.snävtsätter gränserna

medicinska faktadata-med arbetet med denfrågor inomdessa ramen
kunskapslägetinformationinnehåller aktuellMARSbasen omsom

information detskalloch sjukdomar och bl.a.för vissa diagnoser omge
och dess praxis.medicinska handlandet

medSocialstyrelsen får i uppdragKommittén föreslår attatt -
indikationsställ-utforma allmänna rådhjälp expertgrupper omav -

bör främst in-god hälso- och sjukvård. Arbetetningar motsvararsom
många och/eller allmäntsjukdomsgrupperriktas på ärrörsom

andra åt-såväl kirurgiska åtgärderresurskrävande och bör omfatta som
Socialstyrelsenmedicinsk allmänna råd börgärder Dessanatur. avav

utvecklingen inom vården. Sty-fortlöpande revideras med hänsyn till
utgå från ställningstaganden riksdagen gjortskall därvid derelsen som

in-och sjukvården. Uppdragetsprioriteringar i hälso- närmareom
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Dagmaröverenskommelsen förifastställasbörriktning parternaav
1998.

deanalyserförberedasvidarebörVårdgarantircformen avgenom
förfinnshinderekonomiskaochlogistiskaorganisatoriska, som

uppmärksammassärskiltbörsammanhanget attdetgenomförandet. l
mellankraftigtrelativtvarierarförutsättningarnaekonomiskade

för-bakgrunden hadenkan sämrelandstingVissahuvudmännen. mot
behand-rekommendationföljaandrautsättningar än att om enen

under 1998börsjukvårdshuvudmännenochStatenlingsgaranti. genom
situationenbedömningunderlagkompletterande göra avgemensamen
kommitténför denkrävsinitiativde attoch komma överens avsomom

januari 1999.kraft den lträda iskall kunnavårdgarantinföreslagna
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innebärHSU harEnligtförslag:Kommitténs attett system mansom
tillhänvisningvårdcentral medläkaretilldeladblir vissviss enen

befolkningen. Hälso-hosinteområdesansvarprimärvårdens acceptans
framgår baraså detförtydligasdärför intesjukvårdslagen böroch att

alla bosattasåprimärvårdenorganiseraskall ärlandstinget attatt som
enskildesdenocksåläkarkontaktfastväljaskall kunna attdär utanen

landstinget.område inomgeografisktvisstfår tillval inte begränsas ett
vilka kravdelsklargöralagändringenmotiven förfrämsta ärDe att

frågasjukvården iochställa på hälso-enskilde harden rätt att omsom
sjukvårds-skyldigheterdels vilkaprimärvården,läkare ival somav

sjukdo-med kroniskaPatientersjukvårdspersonal har.huvudmän och
läkarkontakt med andrasin fastavälja hakunna fåbör attmar

möjligtprincipbör iallmänmedicin.läkare i Detspecialister attän vara
landstingsom-utanför detprimärvårdsenhetläkarevälja egnaenen

liksomönskemål landstingensådana börtillgodoserådet. För att var-
överenskommelserkraft träffahusläkarlagen ifallet när somvar -

landstingenVidare börlandstingsgränsen.val läkaretillåter överav -
väljafallet verka förhittills varitmed kraft rätten attattänstörre som -

ochsjukvårdsorganisationeniprimärvården implementerasläkare i
måsteBefolkningenpåreglerna tillämpasfölja sätt.avsettattupp

och hurväljabådebättre information görockså få rätten att manom
utnyttja sinvill rätt.när man

och specialistmot-välja sjukhusingen lagstadgadIdag finns rätt att
möjlighe-relativtemellertid patienternaLandstingentagning. storager

och ilandstingetdetvårdgivare både inomvälja angränsan-attter egna
väljaremiss.krav på Rättenlandstinglandsting -i flertaletde attutan

viktig frågaockså framlyftsoch specialistläkaresjukhus avsom en
till landstingen.rekommendationstyrelse iLandstingsförbundets en

sjukhus och specialist-väljaHSUDärför har rätten attattsom anser-
ochställning i hälso-för patientensbetydelsemottagning är storav

något behovför det inte finnssjukvården rätten attattstannat att av-
uttryckligt lagstöd.fåroch specialistmottagningvälja sjukhus ett
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emellertidDet avgörande trovärdighetsfråga landstingenförär en
det inte diskrepans mellan formella och reella valmöjligheter. Iäratt

dag de remissregler tillämpas ofta otydliga och de ekonomiskaär som
hindrar i viss mån patienten utnyttja sina valmöjlig-styrsystemen att

heter.
Åtta landsting kräver remiss för specialistvård. I övriga landsting

Ävenfinns inga fonnella beslut remisskrav sådantill vård. i dessaom
landsting tillämpas i praktiken krav på remiss för patienten skallatt
tillgång till vård på sjukhusens specialistmottagningar. sådanEn
tillämpning remissförfarandet har inte stöd gällande lagstiftningav av

området. Det blir också otydligt för patienterna vilka regler som
faktiskt gäller.

HSU har mycket skeptisk inställning till generella remisskraven
både legitimitets- och kostnadseffektivitetsskäl. emellertidDet ärav
inte lämpligt i lag generellt förbjuda landstingen ställa kravatt att
remisser för specialistvård. Remisser kan behövas professionellasom
instrument i syfte kunna prioritera patienterde har behovatt störstsom

sjukhusets specialiserade och hushålla med knappaattav resurser
Remisskrav för vård specialistmottagningar utanförresurser.

sjukhusen svårare försvara. skallDetta bakgrundär att mot attses av
det håller fram och kostnadseffektiv rollfördel-växaatt en ny mer
ning mellan sjukhusens specialistmottagningar och offentliga/privata
mottagningar utanför sjukhusen. Patienter inte kräver sjukhusenssom
specialiserade i ökad utsträckning till specialist-styrs öppnaresurser
mottagningar utanför sjukhusen. De nuvarande remissreglema bör
därför ändras i syfte möjlighet för landstingen ställaöppnaatt atten
krav remisser till sjukhusens specialistmottagningar hautan att
remisskrav för motsvarande specialistmottagningar utanför sjukhusen.
Därmed kan patienterna tillforsälcras välja Specialistvård utanförrätt att
sjukhusen krav remiss vilket ökar tillgången till Specialistvårdutan
liksom möjligheterna välja mellan offentliga och privataatt mottag-
ningar.

inteDet acceptabelt tillämpaär innebär lands-att system attsom
tingen på central nivå beslutar fritt val sjukhus ochatt av annan
Specialistvård skall gälla och samtidigt tillämpar och ersättnings-styr-

medför befolkningen i praktiken inte kansystem utnyttja sinaattsom
valmöjligheter. Politiker och administratörer måste för deta attansvar
beslut fattas implementeras i sjukvårdsorganisationen och följasom

de tillämpas på Befolkningen måste ocksåatt sätt.avsett öppenupp ges
och ärlig information de begränsningar gäller, val-t.ex.om som om
möjlighetema i praktiken begränsas till de vårdgivare beställarensom
har avtal med och det ställs krav remiss för få tillgång till vissattom
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väntetider hosochinformation köerocksåbörvård. Patienten om
vårdinnehåll förochvårdprograminformationvårdgivare;olika om

tillgänglig.ochutvecklasbördiagnoserolika göras
kombinationiregelsjukvårdenochkommunala hälso-Den ges som

SoLbistånd enligt 6ofta beslutet §socialtjänstinsatser. Detmed är om
densocialtjänstsåvälskall få delenskildedenavgör att somavsom

dagverksamhet.ellersärskilt boendeisjukvårdochhälso- som ges
finnsinsatsereller andraboendeformväljalagstadgadNågon rätt att

valden enskildeshänsyn tillbehovetunderstrykerHSUinte. att taav
i den kom-välja vårdgivaremöjligheternaboendeform liksom attattav

habi-rehabiliterande ochbehandlande,sjukvårdensochmunala hälso-
såviktenframhållsVidaretillgodoses.verksamhet börliterande attav

vårdformvalönskemålenskildestill denmöjligt hänsynlångt ta om av
vård isjukdomstillstånd ellerallvarligafrågadetsärskilt är omom

slutskede.livets

Uppdraget8.1

reforrnsträ-mål förframhålls centraltHSU 2000tilldirektivenI att ett
varitharoch sjukvården undersvenska hälso-i denvandena senare

ökade möj-individenbl.a.ställning,stärka patientens attatt genom ge
olikaochvårdgivare inom primärvårdväljaligheter typert.ex.att av

Regeringenvård.välja sjukhus vid slutenSpecialistvård liksom att
bakgrund denutvecklingen bl.a. skalldenframhåller motatt avses

efterkrigstidensblandvärderingsförskjutning skett, framför alltsom
möjligheterochkrav inflytandeställer pågenerationer attstörresom

vanligt. Möjlighetenvaritvad hittillspåverka sin situation attän som
patientinflytan-aspektdirektiven viktigenligtvälja vårdgivare är aven

likahittills inteviktigväl såSamtidigt konstaterasdet. att menen -
förpatientinflytandet möjligheternauppmärksammad aspekt på är-

medicin-behandlingsmetod då detmedverka i valsjälvpatienten att av
alternativ.beslutsfattandet erbjuderska

således bådeaktualiserasvalmöjligheterFrågan patientens närom
olika behandlings-vid val mellanvårdgivaregäller valetdet samtav

patientenskommittén frågankapitelmetoder. dettaI överväger om
möjlighetFrågan patienternasvälja vårdgivare.möjligheter attatt om

behandlas i kapitelbehandlingsmetodermedverka i valet mellan olika

organisatoriska grundenl980-talen innebar denochUnder 1970-
oftast vårdcentralenprimärvården för sjukhusensåväl inom attsom
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och sjukhuset hade angivet geografiskt upptagningsområde. Somett
patient kunde inte svårigheter välja tillutan stora attman en
vårdcentral eller söka sig till sjukhus utanför dessa upptagningsom-ett
råden.

Utvecklingen ökade möjligheter välja vårdgivare påbörjadesmot att
landstingens initiativ i slutet l980-talet. Redan 1988 hade Lands-av

tingsförbundets styrelse rekommenderat medlemmarna öka val-att
möjlighetema för de långvarigt sjuka i syfte patienter med behovatt av
långvarig vård skulle ha möjligheten flytta till sjukhem elleratt
sjukhusanknuten långvård anhöriga. slutetI 1989 utökadesnära av
rekommendationerna till gälla hälso- och sjukvård allmänt.att mera
Från och med 1989 skulle hela befolkningen ha möjligheter väljaatt
vårdcentral, och vid remiss, sjukhus. Enligt undersökningäven en av
Landstingsförbundet i början 1989 det 17 26 huvudmänav var av som
tillät fritt val vårdcentral; hade16 fritt val inom landstingetav av
sjukhus Landstingsförbundet, 1990. Många landsting träffade också
regionala överenskommelser medgav fritt val inomsom samma
vårdnivå landstingsgränsema. Någraöver nämligen 1993,senare,
tillät- enligt studie gjordes uppdrag HSU 2000 samligaen som av -
huvudmän fritt vårdsökande vårdcentral. Vad gäller sjukhusen tillätav

landsting17 fritt val länssjukhus remiss, och resterandeutanav
landsting med remiss. De ökade vahnöjlighetema gällde generellt sett

grannlandstingen. Begränsningar farms framföräven allt det gälldenär
den högspecialiserade vården vid regionsjukhusen Anell Svarvar,
1994. Många landsting hade också tagit initiativ till införa någonatt
form husläkarsystem. landsting17 hade vid årsskiftet 1992/93 införtav
eller fattat beslut införa husläkar- eller familjeläkarverksam-attom en
het enligt riktlinjer de själva prop. 1994:95: 195. Rättensom angav av
välja läkare i primärvården har varit lagfäst sedan den januari1 1994,
först lagen husläkare, och efter den januari1 1996genom närom -
husläkarlagen upphört gälla bestämmelse i HSL.att genom en-

Frågan välja läkare och sjukhusrätten behandlas ocksåatt iom
Landstingsförbundets styrelses rekommendation landstingens ochom
medlemskommunemas arbete med stärka patientens ställningatt som
lades fast i maj 1997. Av denna framgår bl.a. patienten haratt rätt att
välja vilken offentlig vårdcentral och läkare, privat läkare med
landstingsavtal eller sjukhus landstingsägt eller med landstingsavtal

han/hon vill söka inom sitt landsting. Vidare patienten börsägssom att
utnyttja sin välja fast läkareatt rätt i primärvården.attuppmanas en

direktivenI inte uttryckligen HSUsägs skall2000att överväga
frågan patientens välja vårdgivare.rätt Däremot konstaterasattom som

möjlighetennämnts välja vårdgivare viktigatt aspektärovan av en av
patientinflytandet. Kommittén har tolkat direktiven så viktigatt en
utgångspunkt för våra överväganden och förslag bör patientensattvara
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bakgrunden hardenMotskall settvårdgivarevälja värnas.rätt att
möjligheter-utformatlandstingenhurföljauppgiftvårdet att uppsom

specialistnivåpåoch vårdgivareprimärvården samtläkare iväljaattna
åtgärdereller andralagstiftningändradbehovdet finnsöverväga avom

välja vårdgivare.patiententillförsäkraför rätt attatt
studiegenomförtsbakgrundendenarbete harkommitténsI mot en

harvälja vårdgivaremöjligheterpatienternasbelysa hur attsyftei att
materialet baserasempiriskasituation. Dettill dagensutformats sett

angåen-kommunerlandstingsfriaochlandstingsamtligatillenkäten
vård-valpatienternasgäller i frågaformella beslutde de avomsom

landsting syfte belysaiintervjuundersökning i fem attdelsgivare, en
Valmöjlighetematillämpningenfaktiskaden av

primärvårdenläkarkontakt ifastväljaFrågan rätten att enom
för valreglerhur debelysesavsnitt 8.3avsnitt Ii 8.2.behandlas av

beslutatsjälvalandstingenoch sjukhusspecialistmottagning omsom
hälso-kommunaladeniValmöjlighetemaoch tillämpas.utformatshar

avsnitti 8.4.behandlassjukvårdenoch

läkarkontaktfastvälja8.2 Rätten att en

primärvårdeni

Bakgrund8.2.1

beslutadehusläkare riksdagen1993:58lagenGenom omsomom
fast i lag.primärvårdenläkare iväljalades1993våren rätten av

införas i helaskullehusläkarsysteminnebarRiksdagsbeslutet ettatt
vid utgångenutbyggtfulltjanuari för1994landet fr.o.m. den l att vara

organisera denlandstingenskullehusläkarlagenEnligt1995.av
väljatill och kanfår tillgångbosatta därvården så alla äröppna att som

denhurbestämmelserfanns bl.a.husläkarlagenhusläkare. I omen
behörig-uppgifter,husläkarenshusläkare,bytaenskilde kan välja och

konstruktionersättningssystemetsomfattning,verksamhetenshetskrav,
vid utgångenupphävdesHusläkarlagenetableringsbestämmelser.och

1 Västerbottens och Västman-Stockholms, Värmlands,Malmöhus,Landstingen i
län.lands

2 breda samtal efter detgenomförts i formfördjupade studien har attDen av
sjukhusdirektörer och chefläkaresjukvärdsdirektörer,tillintervjumall har säntsut

landstingen.i femde
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år Riksdagens1995. och regeringens motiv för upphäva hus-av att
läkarlagen framför allt den onödigt detaljerad ochatt varjevar attvar
landsting måste organisera primärvårdenrätt efter lokalaattges
förutsättningar centrala påbud. Däremot ansågsutan det fanns skälatt

slå vakt den enskildes välja läkareatt i primärvården.rätt attom
Mot den bakgrunden har riksdagen efter förslag från regeringen-

prop. 1994/951195 -lagt fasti HSL 5 st§ 2 alla bosattaatt ärsom
inom landstinget skall möjlighet välja fast läkarkontakt iattges en
primärvården. I propositionen betonas det för patienten finnsatt ett
värde i kunna välja vill ha kontaktatt med inom hälso- ochvem man
sjukvården. Där också förtroendefullsägs relation mellanatt läkareen
och patient förutsätter den enskilde själv fritt kan välja sinatt läkare i
primärvården, patientens valfrihet ökar detsamt finnsatt möjlig-om
heter välja mellan primärvårdsenheteratt med skilda driftsformer,
såsom offentliga vårdinrättningar, personalkooperativ och privatprakti-
ker 42. Det framgår emellertid inte klart vilket urval skallsom
erbjudas den enskilde patienten. Av lagförarbetena framgår att
landstinget har för "det finns möjlighetett valatt attansvar genom

fast läkarkontakt" det landstingets sak beslutaäratten attmen om
organisationens utformning hurnärmare valet läkare skall skesamt av

81. Det betonas vidare "valmöjligheten faktiskt kanatt rent vara
begränsad olika i glesare bebyggdasätt, delar landett.ex. eller förav
den vill ha läkarkontakt hemmet". Landstingennära får ocksåsom en
själva bestämma benämningen dessa läkare, kan kallas primär-som
vårdsläkare, husläkare, familjeläkare, distriktsläkare eller något annat.

Nu gällande regler således för de enskildaett stort utrymmeger
landstingen välja hur vill utformaatt för val fastsystemetman av
läkare i primärvården jämfört med den tidigare husläkarlagen.

8.2.2 Befolkningens upplevelser och erfarenheter av
tillgänglighet och kontinuitet i primärvården

En särskild delegation Husläkardelegationen hade under perioden- -
i uppdrag följa utvecklingen och effekternaatt husläkarrefonnen. Iav
delbetänkandet Husläkarrefonnens första halvår SOU 1994: 126
framgick andel befolkningenatt fastastor på erbjudandettogen av att
välja husläkare. I genomsnitt hade 75 befolkningen hör-procent av

erbjudandet. Förvånansvärtsammat omkring l valde ståprocent, att
utanför och genomgåendesystemet andelen valt lista sigattvar som
hos husläkare högre förväntat.änen

Husläkarlagen byggde tidigare redovisats på principensom att
välja inte skullerätten begränsas tillatt visst geografiskt område.ett
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Husläkardelegationens uppföljning visade emellertid det på fleraatt
håll i landet fanns begränsningar i det geografiska område utgjordesom
underlag for valet. Detta bl.a.uttrycksig i invånarna endast ficktog att
sig tillsänt information husläkare verkar i vissa områden;om som
den vårdcentralen/husläkannottagningen 5 huvudmän,närmaste i
kommunen 12 huvudmän eller i sjukvårdsdistriktet l huvudman.
Endast sjukvårdshuvudinän3 informerade samtliga husläkare inomom
landstingsonirådet. I de övriga landstingen fick de önskade infor-som
mation samtliga verksamma husläkare rekvirera sådan informationom
från landstinget.

Socialstyrelsen har också haft regeringens uppdrag följa ochatt upp
utvärdera husläkarreformen. Efter det lagen upphörde gällaatt att
breddades uppföljningen och korn omfatta hela primärvården.att

deEn publicerats inom för primärvårds-rapporterav som ramen
uppföljningen beskriver befolkningens upplevelser och erfarenheter

tillgänglighet och kontinuitet i primärvården Socialstyrelsen, 1996.av
empiriskaDet underlaget består postenkät tillställts ettav en som

slumpmässigt urval befolkningen 20-84 år i nio områden vårenav
1995, dvs. under period då husläkarlagen fortfarande i kraft.en var
Totalt omfattade urvalet 9 018 83 deltog.procentpersoner, varav

Resultatet visar 63 sig ha bestämdatt läkareprocent uppger en som
de brukar vända sig till. Detta kan jämföras med resultatet i SCB:s
undersökning levnadsförhållanden ULF 1988-89 då andelenom som

sig ha bestämd läkare 42 Det förefaller såledesprocent.uppgav en var
ha skett markant ökning andelen uppfattar sig haen av personer som

bestämd läkare vända sig till under 1990-talets första hälft.atten
Slutsatsen i det ligger till handsärrapporten att nära att tro att
diskussionema husläkare och husläkarsystemets listningsförfarandeom
har bidragit till denna ökning. För de flesta sig hauppgettsom en
bestämd läkare gäller denne verksam husläkare.äratt som

Undersökningen visar vidare det flesta tycker det viktigtatt äratt
med läkarkontinuitet både vid återkommande kontroller 96 procent
och då det gäller träffa läkare anledning tillatt besökoavsettsamma
76 procent. Många också det viktigt träffaäratt attanser samma
distriktssköterska vid upprepade kontakter och kontroller, inte likamen
många ansåg det viktigt med läkarkontinuitet. Allmänt gällersom att
kontinuitet uppfattas viktigare hos kvinnor, äldre 64änsom personer
år och med långvarig sjukdom.personer

slutsatsEn dras i undersökningen visarärrapporten attsom att
befolkningens inställning till primärvården i grunden positiv.är
Samtidigt konstateras befolkningens relativt benägenhetatt stora att
etablera fast läkarkontakt inom primärvården inte nått tillännuen upp
de politiska visioner fanns vid husläkarsystemets införande.som
Resultaten visar enligt det finns för primärvår-rapporten att utrymme
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fleråstadkommaoch därmedställningsinstärka attattytterligareden
sjukvårdsbehov.basalaförstahandsval vidprimärvården ettsomser

husläkarlagenefterutfonnningValfrihetens8.2.3

studiedeningår ilandstingentillenkätundersökningDen omsom
inomgenomförtsvårdgivareväljamöjligheterpatienternas att som

befolkningenbetänkande, visarmed dettaarbeteHSU:sför attramen
läkarkontakt påfastväljamöjligheterformellaregel har att ensom

mångalandstinget. Iivårdcentraler/husläkarmottagningarsamtliga
läkare påväljamöjligheterocksåbefolkningenlandsting har att en

framgårenkätemalandstingsornrådet. Avdetutanförmottagning egna
fastavälja sinrekommenderaslandstingi fyrapatienterna attatt

till denförhållandemottagning ividläkarkontakt närmaste egna
fallet hus-med vadlikhetsåledes -i närfinnsbostaden. Det som var

förgeografiska urvalettill dettendenserkraftiläkarlagen attvar -
håll.sinaläkare begränsasvalpatienternas av

landstingde femitjänstemänmed ansvarigaIntervjuer som
liknandetillämparlandstingenpåtyderstuderades systemattnärmare
tillämpadesdeprimärvårdeniläkare närval fastför som somav

Skillnaden ingetlandsting.respektivekraft ii ärhusläkarlagen attvar
passivmed s.k.husläkarlagenstillämparlandstingen systemnumeraav

aktivt avståttintedemhusläkarelistning hosdvs.listning, somaven
tecknasliknande bildhusläkare.själv valt Enoch intelista sigfrån att

samverkanDelegationen förfrån1996:175betänkande SOUi ett
1995:10.sjukvård S Denochprivat hälso-offentlig ochmellan

sjukvårdshuvudmän.hos allaprincip upphörthar ilistningenpassiva
återinfört formelltharlandstingenstuderadede ettTre närmareav

vårdcentralen harprimärvården, dvs.förornrådesansvar ettatt ansvar
geografiskt område. Detfastställtinombefolkningenför ett samma

nämndaenligt deti landetsjukvårdsområdeni de flestagäller nyss
offentlig ochsamverkan mellanförDelegationenfrånbetänkandet

kombineraförsökerflesta hållsjukvård. På deochhälso-privat man
landsting i HSU:sfemläkarval. samtligafritt Imedområdesansvar ett

val pri-gjort aktivtinte harpatientergäller destudie ettatt avsom
vårdcentral/husläkarmottagning.hänvisas tillmärvårdsläkare närmaste

landstingenambitionerna iframgårintervjuernaAv ettatt av -
vårdcentralen.patienterna till denVästerbotten närmasteär att styra-

förekommit vård-detVärmland harlandstingen attI annatett av --
med hänvis-läkare/vårdcentralvälja visspatientercentraler nekat att en

patien-begränsningarmotsvarandeNågratill ornrådesansvaret.ning av
enligtprimärvårdenläkare imöjligheter väljaattternas uppges
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respondenterna inte förekomma i de övriga studerade landstingen.
Andra uppgifter tyder emellertid det i andra sjukvårdsområdenatt
i Stockholms läns landsting förekommer både patienter inte fåratt
behålla sin husläkare flyttar utanför vårdcentralensnär geografiskaman
område och patienter nekas möjligheten fritt välja allmänläkareatt att
och mottagning med hänvisning till områdesansvaret.

Sammanfattningsvis visar studien samtliga landsting har införtatt
regler för val fast läkarkontakt igenerösa primärvården i formellav

mening. Samtidigt tyder erfarenheterna vårdcentralerlhus-att
läkarmottagningar på sina håll har svårt kombinera patienternasatt
valfrihet med ornrådesansvar. I de fem landstingtre närmareav som
studerats finns det eller mindre uttalade ambitioner från vårdcen-mer
tralemas/husläkarmottagningamas sida patienternas valatt styra av
läkare till mottagning. förekommerDetnärmaste också patienteratt av

skäl nekas möjligheten få välja läkare och mottagning medattsamma
hänvisning till områdesansvaret. Dessa inskränkningar valmöjlig-av
hetema har stöd de formella politiskainget beslut fattats i deav som
studerade landstingen.

8.2.4 Kommitténs överväganden och förslag

Kommittén kan inledningsvis konstatera det under lång tid rått bredatt
politisk enighet nationellt och lokalt värdet i patienten skallattom
kunna välja läkare i primärvården. Den enskildes möjligheter frittatt
välja sin läkare också grundläggande utgångspunkt detnärvar en
nationella husläkarsystemet utfonnades. När husläkarlagen upphävdes
lades välja läkare fasträtten särskild bestämmelseatt i HSL.genom en

Valmöjligheterna skapar förutsättningar för kontinuitet kontakteni
mellan läkare och patient

Som patient befinner sig alltid i och känsligt läge. Detett utsattman
ligger därför värde i kunna välja villett stort ha kontaktatt vem man
med i primärvården. Inte minst viktigt det patienten kan väljaär att en

läkare hon inte har förtroende för den hon eller denarman möterom om
Ävenläkare hon valt inte längre tillgänglig. läkarenär kan uppleva det

positivt bli vald patienten i stället föratt "bli tilldelad" patienterattav
med traditionella metoder. Den enskildes frihet själv välja läkareatt
tillsammans med läkarens vetskap vald bidrar till skapaatt attom vara

förhållande trygghetett gott och kontinuitet i behandlingen.som ger
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husläkarsyste-dåperioddenunderhar gjortsuppföljningarDe som
harbefolkningendelocksåinfördes visarsuccessivt storatt avenmet

primärvården.iläkarkontaktfastfåmöjlighetenutnyttjat att en
landsting. Somolikamellanemellertid relativtVariationerna storaär

inteharprimärvårdsuppföljning ännuSocialstyrelsensiframhålls man
införande.husläkarsystemetsvidfannsvisionerdetillnått somupp

andelhögreväsentligtemellertidtyderUppföljningen att aven
vända sigbrukardebestämd läkareharbefolkningen somennumera
Generella1980-talet.i slutetförhållandenamedjämförttill av

utsträckningi någotkvinnor änframkommit störretendenser är attsom
sambandtydligtocksåfinnsvälja. Detmöjligheten ettutnyttjar attmän
intressetBland devälja. ärbenägenhetochåldermellan att yngre

läkarebesökeräldre oftarede äntroligenförklaringmindre. En är att
sjukvårdskonsumtion män.högre änhar någotkvinnoroch attyngre

läkarkontaktfastförkontinuitet inomtillMöjligheten somenramen
äldreviktig försärskiltdärför upplevaskanälv valt somman

kontakteråterkommandemedpatientgrupperför andraliksompatienter
sjukvården.med

primärvårdsuppföljningSocialstyrelsensstödfårslutsatsenDen av
medochmed kvinnortillsammansäldrevisar personerattsom

personkontinuitet ividviktsärskiltsjukdomar läggerlångvariga stor
hus-erfarenheternatyderVidareprimärvården.medkontakten av

regionsju-ochinom läns-personalsåvälpåläkarverksamheten att
värdefulltdetockså kan finnadistriktssköterskor att vetakvården som

patient.för vissharprimärvårdenläkare inom ansvaretvilken ensom
effekter vidpositivadärmedoch harinformationsbytetunderlättarDet

iregeringenframhöllsocksånågotfråga,ibehandlingen avsom
vårdgivarePrimärvård, privata1951994/95:propositionen prop.

m.m.
geografiskeffekter visarvalfrihetensuppföljningar attFlera av

flestaallraläkarval. Depatienternasroll förviktigspelatnärhet har en
liggervårdcentral/husläkarmottagninghusläkare på denväljer somen

detförekommerstorstadsområdenaiSärskiltbostaden.närmast
Geografiskmottagning.väljermångarelativtemellertid att annanen

vårdsökande; detpatienternasviktig roll för närspelatnärhet har en
skälpraktiskadelfritt utnyttjarläkareväljamöjligtblev att aven

dennärhetenmottagning iläkareväljamöjligheten egnaatt avenen
relativtha varithittillsåtminstoneförefaller detarbetsplatsen. Däremot

grunder. Detandramottagninghar valtpatienternaovanligt att
inomläkarebytapatienter väljervanligtemellertidförefaller attattvara

mottagning.och sammaen
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Viktigt slå vakt det fria valet läkare och vårdcentral/hus-att om av
läkarmottagning

Enligt kommitténs bedömning talar erfarenheterna för det finnsatt
starka skäl slå vakt såväl välja fast läkarkontaktatt rätten iom av en
primärvården välja läkarerätten att mottagning änsom en annan
den ligger den bostaden.närmast Detta enligt kommitténärsom egna
grundläggande förutsättningar för förtroendet för primärvården och
därmed också för möjligheterna verka för befolkningen skallatt att

primärvården förstahandsvalacceptera vid basala sjukvårds-ettsom
behov. Det också angeläget befolkningenär informerasatt sinaom
valmöjligheter och rekommenderas utnyttja välja fastatt rätten att en
läkarkontakt. Detta gäller särskilt äldre patienter liksom andra
patientgrupper med återkommande kontakter med hälso- och sjukvår-
den därmed får fast replipunkt i hälso- och sjukvårdensom en som
helhet. Primärvårdsläkaren kan både till dessa patienters basalaattse
sjukvårdsbehov tillgodoses inom primärvården och medverka till deatt
vid behov får tillgång till specialistvård.annan

Rättten välja läkare i primärvården gälleratt boräven personer som
ide särskilda boendeformema i kommunerna. Enligt kommittén finns
det skäl slå vakt detta. Vi villatt samtidigt framhålla den ökadeom att
vårdtyngden i de särskilda boendeformema förutsätter det finnsatt en
läkare kan övergripande medicinsktta ett för de boende ochsom ansvar
stödja den personal arbetar På flera håll i landet har landstingsom
och kommuner valt organisation innebär särskildatten som en
primärvårdsläkare knyts till visst sjukhem och andra särskildaett
boendeformer med för dem bor där och stödet tillansvar som persona-
len. Kommittén välkomnar den utvecklingen har samtidigt erfaritmen

problem kvarstår många håll.att Enligt kommittén det mycketär
angeläget landstingen, haratt för läkarinsatsema i deansvaretsom
särskilda boendeformema, träffar överenskommelser med kommunerna

hur problemen kan lösas.om
Kommittén vill också framhålla patienter med kroniskaatt och

långvariga sjukdomar ofta behöver regelbunden och långvarigen mer
kontakt med andra specialister allmänläkare.än Enligt kommittén är
det därför angeläget hälso- och sjukvårdenatt medverkar till att
patienter har behov det kan välja ha sin fasta läkarkontaktsom attav
med andra specialister läkare i allmänmedicin.än

Det fria valet har nedtonats

Kommittén kan konstatera informationen valmöjlighetemaatt harom
ned i många landsting eftertonats det husläkarreformen upphördeatt
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omfattandenaturligtviskanförklaringnaturlig attgälla. En varaatt
och i månganivånationellbådeinformationsatsadesresurser

kanhusläkarreforrnen. Detgenomförandetsamband medilandsting av
informationenbedömningenhandstill attgöradärför ligga att omnära

inte krävsdetochbefolkningentillnåttredan attvalmöjlighetema ut
landstingde flestasynnerhetiinitiativ;särskildanågra somnya

deprimärvårdeniläkarefastför valliknandetillämpar system somav
i kraft.husläkarlagentillämpades när varsom

emellertidtyderkommitténinomgenomförts attstudieDen som
informationtillräckliginte harlandstingi mångabefolkningen numera
någotuppståtttycks det hahållmånga ettPågäller.vad avsomom

medochavskaffadeshusläkarlagen ersattesdetefter enatttomrum
primärvården.läkarkontakt ifastväljamöjlighet att en

regelverkLokala

valpatienternasförekommerockså det attVärt attär avnoteraatt
"egna"utanför denläkareväljerpatientenrespekterasinteläkare enom

upptagningsornrådevårdcentralens/husläkarmottagningens trots att
i defattatspolitiska beslutformelladestödharintedetta somavav

möjligtdet intei sakensligger är attlandstingen. Detberörda natur att
överdri-fårinteproblemetochförekommerdettaoftahurbelägga att

vissauttryck förkanvilketdet, attförekommerLikväl ettsomsesvas.
politiskadebryterregelverklokalaskapar motvårdgivare som
finnsdetförefallerDetlandstingen.iintentionerna ensom om

delhosläkarvaletfriadetför värdetförståelsebristande enav
debattinläggaktuelltmedillustreraskan bl.a.allmänläkare. Detta ett

själva deenhetvarje"läkarna påframgår ärvilketläkarefrån attaven
dem eftermellanfördelasskallhur patienternakan lösabästsom

kanvad detellernationalitetområde, efterefterlistning, somvaranu
skall inteFördelningssättetVårdenhet.på denna styrasjustpassar

1997Läkartidningen,uppifrån"påbudellerlagstiftninggenom
ocksåregelverk kanlokalaframdetförhållandetDet växeratt ses

tillkraft hartillräckligmedintelandstingenuttryck för settattettsom
organisationen.ocksåfattatsharpolitiska beslutdeatt genomsyrarsom

befolk-förhållande tilllegitimitetsfråga idetkommitténEnligt är en
frågafast ihar lagtsoch riktlinjerbeslutdeningen omatt som

reglermed devälja läkare överenstämmerpatientens rätt att som
tillämpar.vårdgivareenskilda
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fria läkarvalet ochDet områdesansvaret

förhållandetDet det utvecklas lokala regelverk begränsaratt som
patientens val läkare till vissa geografiska områden har delvis sinav
förklaring i det sina håll svårt kombinera patienter-att attanses vara

valfrihet med det s.k. områdesansvaret. Det kan därför finnas skälnas
särskilt beröra den frågan.att

oftaDet husläkarrefomien kom bryta lång traditionsägs att att en
områdesansvar inom primärvården, något också blev inslagettav som

i kritiken husläkarsystemet. Innebörden i områdesansvaret börjademot
emellertid luckras redan i slutet 1980-talet Landstings-upp av genom
förbundets rekommendation det fria vårdsökandet.om

Kommittén har i flera sammanhang haft anledning konstateraatt att
begreppet områdesansvar leder till oklarheter primärvårdens arbetenär
och uppbyggnad diskuteras. Termen används såväl den sjuk-om
vårdande den förebyggande delen verksamheten. HSU har isom av
delbetänkandet SOU 1997:1 19 En tydligare roll för hälso- och sjuk-
vården folkhälsoarbetet kommit till slutsatsen primärvårdeni böratt
få tydligare uppdrag i det förebyggande arbetet. I betänkandetett
föreslås primärvårdens huvuduppdrag inom det förebyggandeatt
arbetet bör utveckla det individinriktade arbetet. Ansvaretattvara
innefattar enligt kommitténs förslag skyldighet systematisktatten
utnyttja möjligheten i de direkta patientkontaktema genomföraatt
förebyggande insatser. insatserDessa bör redovisas och följas påupp

bättre i dag. Gruppinriktade förebyggande insatsersätt än bör fallaett
inom ansvarsområdet i den mån arbetet kräver hälso- och sjukvårdens
speciella kompetens. det bejfnllaringsinriktadeI arbetet bör primärvår-
den delta förmedla kunskaper, inte huvud-attgenom men ses som en
aktör i genomförandet olika aktiviteter. Sådana insatser kräverav
många gånger kompetens slag den primärvårdenänannaten av som
besitter. Därtill kommer för åtgärderna oftast ligger påatt ansvaret
andra samhällssektorer. Vidare förslås öppenvårdsstatistiken böratt
förbättras registrering diagnos och åtgärd för underlaggenom attav ge
till folkhälsoarbetet och för möjliggöra bättre uppföljningaratt av
verksamheten.

Kommittén konsekvens primärvården inte böratt attmenar en av
åläggas direkt för det befolkningsinriktadeett arbetet är attansvar
begreppet områdesansvar bör för diskussionen primär-reserveras om
vårdens individinriktade sjukvårdande och förebyggande arbete.

Enligt kommittén det den bakgrunden rimligtär primär-mot att se
vårdens områdesansvar skyldighet för de individeratt tasom en ansvar
inom geografiskt område inte harett avgränsat valt sin fastasom
läkarkontakt på någon vårdcentral/husläkarmottagning. I dettaannan

ligger dels individinriktade hälso- och sjukvårdsinsatser, delsansvar att
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ornrådes-åtgärder. Iförebyggandeandraochhälsokontrollererbjuda
olikamänniskorför deocksåligger att ta ett som avansvaret ansvar

behöver,vård deefterfråga denförmågahar t.ex.anledningar inte att
kunskaperoch hamissbrukareochsjukapsykiskt attäldre, om

området.ihälsoläget
läkare inte fårvalpatientensframhållaocksåvillKommittén att av

iandra yrkesgrupperdet gällervalmöjligheterhennesbegränsa när
ha vårdkon-kunnaönskar börsåpatienterprimärvården. De t.ex.som

liggermottagningdistriktssköterska den närmastmedtakter somen
läkarkontaktfastahar valt sinhonbostadenden även enomegna

valmåste patientensmotsvarandePåmottagning. sätt avannan
påverksamdennerespekterassjukgymnast äräven en annanom

finns.läkaredär patientensdenmottagning än
nödvändigtochbåde möjligtdetbedömningkommittén attEnligt är
primärvårdenförområdesansvarmedvalfrihetpatienternasförena ett

patienterde allra flestaeftersommöjligtarbetet;individinriktadedeti
utanför "sitt"läkareväljerochvårdcentral""trogna sinär ensom

det måste finnasskäletsjälvklaradetnödvändigtområde; att enav
påläkareväljaönskar detde patientermöjlighet för att enensom
flyttarsin läkarebehållaellerarbetsplatsen närmottagning nära man

inte längrebedömning går detkommitténsområde. Enligttill annatett
blirpåbyggerbefolkningen attett systemaccepteraattatt mansom

medvetenKommitténvårdcentral.läkaretilldelad ärvissviss enen
vissdimensioneringenförmedföra problemdet kanatt av enom

läkare påväljermånga patientervårdcentral/husläkarmottagning enom
bostaden.denliggermottagning den närmastän egnasomannanen

hand lösasi förstameningbör enligt vårSådana problem genom
val.befolkningens Dettatillhänsynomfördelningar tarsomav resurser

fåroch administratörerpolitikerockså uttryckaskan taattsom
sjukvårdsplaneringen.hjälp ibefolkningen till

läkare begränsasvaletsakensligger det iDäremot attnatur avav
enskildasig självthänseenden. Detskäl i vissapraktiska säger att

glestläkarvalet. lförfallarbetsbelastningi vissaläkares gränsersätter
välja mellanmöjligheternatorde dessutomlandetbefolkade delar attav
begränsade.avståndgeografisktrimligtläkare inomolikaflera vara

ihusläkarlagenfalletockså liksommåsteLandstingen när varvar-
harde fall patientertill hembesök ikunna begränsakraft rätten som-

eller krävabostadsortenläkare långt frånväljeralternativandra atten
till mottagningen.resekostnademaförpatienten själv svarar
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bör förtydligasLagen

Kommittén kan tidigare konstatera Landstingsförbun-nämnts attsom
dets styrelse nyligen har tagit initiativ i syfte verka för befolk-att att

möjligheterningen välja läkare i primärvården inom landstings-attges
området. fråga HSUDen har2000 ställning till dessaäratt ta om
initiativ tillräckliga eller det också finns behov förtydligaär attom av
patientens välja läkare i HSL.rätt att

sammanhanget bör framhållasI motivet för upphävaatt att
husläkarlagen inte begränsa den enskildes möjligheter väljaatt attvar

och vårdcentral/husläkarmottagning.läkare Tvärtom anfördes detatt
fanns skäl den enskildes välja läkare i primär-värna rättatt attom
vården valfrihetpatientens ökar det finns möjlighetersamt att attom
välja mellan olika primärvårdsenheter. Det framgår emellertid inte vare

lagtexten förarbetenasig eller vilket urval skall erbjudasav som
patienten, dvs. skall välja bland landstingets samtliga pri-om man
märvårdsläkare eller begränsad Trots det såledesattur en mer grupp.

"fritt fårtalas val" det vissa begränsningar patien-ett antas attom av
förekomma.valmöjligheter kan Vilka allmänna begränsningartens av

valfriheten organisatoriska beslut kan godtagbara ärgenom som anses
svårt preciserat se bil. avsnitt 5.1. torde såledesDetatt ange mera

förfirmas varierande tolkningar hur valmöjlighetema skallutrymme av
utformas.

kommittén bör hälso- ochEnligt sjukvårdslagen förtydligas så att
framgår bara landstinget skalldet organisera primärvården såinte att

däralla bosatta skall kunna välja fast läkarkontaktäratt utansom en
också den enskildes val inte får begränsas till visst geografisktatt ett

landstinget. sådantområde inom Ett förtydligande ligger saki i linje
rekommendationmed den Landstingsförbundets styrelse nyligensom

medlemmar. främstalämnade till sina De motiven för lagändringen är
enskilde harklargöra dels vilka krav den ställa hälso-rätt attatt som

läkare i primärvården, dels vilkaoch sjukvården i fråga valom av
sjukvårdshuvudmän och vårdpersonal har.skyldigheter som

läkaredet i princip möjligt väljaEnligt kommittén bör att envara
handlaverksam i landsting. Det kanär annat t.ex. attett omsom

läkarkontakt grarmlandsting ellermöjlighet välja fasta isin attatt ett
studerarkunna behålla sin fasta läkarkontakt när ort.man annan

frivilligaSådana möjligheter finns också i de flesta landsting genom
vårdnivåöverenskommelser medger fritt val inom översammasom

landstingsgränsema.
då husläkar-Värt sådana tillämpadesär ävenatt notera att system

lagen i krañ. Visserligen fanns inte några geografiska begränsning-var
bestämmelseni val husläkare därför3 §. i principDetar om av var

möjligt välja husläkare helst i landet. specialmoti-Avatt en var som
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överenskommelserförutsatteemellertid dettaframgickveringen att
landsting fårHSL,med stöd 4landstingen §mellan att ettsom angerav

landstingbosatt idenoch sjukvårderbjuda hälso- annatär ettsom
sådana"Om någradet.kommer överen-landstingen överens omom

landstinghusläkare anställdingås änskommelser inte annatär ettaven
fall inteförhindrad och iprincipbosatt ienskildedär dendet vartär

1992/93, 113.denne" prop.skyldig emotatt ta s.
så långt möjligtlandstingendet angelägetKommittén är attattanser

primärvården i deläkare iönskemål valförsöker tillgodose ävenom av
lands-verksam iläkareenskilde väljerdenfå fall är annatettsomen

liksom falletlandstingensådana val börunderlättating. För att var-
tillåter valträffa överenskommelserkrafthusläkarlagen inär somvar -

landstingsgränsema.läkare överav

domstolbör kunnavälja läkareRätten inte överprövasatt av

såHSL bör preciseraskommit till slutsatsenhar såledesKommittén att
primärvården såorganiseralandstinget skallframgårdet klart attattatt

välja fast läkarkontakt. Denlandstinget kanbosatta inomalla är ensom
område inomtill visst geografisktfår begränsasenskildes val inte ett

landstinget
välja fast läkarkontaktfråganVi har också övervägt rätten attom en

skyldighet för huvudmannen ellerprimärvården bör utfonnasi som en
domstol s.k. förvalt-kanrättighet överprövas av genomsomsom en

ningsbesvär.
starka principiella invändningarredovisat finns dettidigareSom

domstol i hälso- ochrättigheter kaninföra överprövasmot att avsom
innehållet isvårigheterna hör bl.a. preciserasjukvården. Till att

medicinska bedömningar. Detså hög grad byggerrättigheter isom
till vård och i fråga tillsynnerhet i fråga tillgångengäller i rättenomom

i allmänhethör också överprövningbehandling. Till bildenviss att en
får vård inommycket kort tid patienten intemåste ske inom om

kommerförvägras viss behandling. Därtillstipulerad tid eller atten
få långtgående ekonomiskasådana rättigheter kaninförandet av

därför,principiella inställningkonsekvenser. Kommitténs är som
sakliga skäl fördet normalt finns vägandetidigare framhållit, tungtatt

föremål för rättsligavstå från införa bestämmelser kan bliatt att som
prövning.

avstår från införabehöver emellertid inte uteslutaDetta att attman
fråga hälso- och sjukvårdstjänstersådana rättigheter i alla typerom av

förmåner. Problemet precisera innebördenoch med rättenatt attav
i primärvården kan betydligt överkomligtvälja läkare synas vara mer
gäller till vård eller välja mellan olikadetnär rättenän t.ex. att
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Frågan välja läkarebehandlingsaltemativ. viss pårätten attom en en
vårdcentral/husläkarmottagning nämligen iviss grunden admini-är en

strativ och organisatorisk fråga inte kräver medicinska ställning-som
staganden.

finns motiv kan tala för börDet överväga rättenatt att attsom man
välja läkare i primärvården bör kunna domstol.överprövas av

Det grundläggande syftet med patienten valmöjligheter iatt ge
och sjukvårdenhälso- skapa förutsättningar för väl fungerandeär att en

läkarrelation.patient Detta särskilt viktigt för dem gamlaär ärsom
långvarigt sjuka och därför oña behöveroch det stöd och den hjälpsom

sjukvården skallhälso- och Att införa möjlighet till rättsligge. ensom
inte f°arsina önskemål läkareprövning val tillgodoseddaom man om av

lcrañfull markering vikten respekteraskulle den enskildesattavvara en
ocksåönskemål. Till bilden hör sådan lagändring skulle haatt en en

signalfunktion och minimera risken för det utvecklasstark lokalaatt
till frittbryter läkarval.regelverk Lagregelns vikti-rättenmot ettsom

såledesskulle preventiv.funktiongaste vara
också kan anförasemellertid motivfinns be-Det mot attsom

välja läkare skall kunna bli föremål förstämmelsen rätten attom
kräver preciseringmotiv det vilkadomstolsprövning. Ett är att en av

uppfyllda för domstolen skall kunnaskallförutsättningar attvarasom
enskildessjukvården tillgodose den önskemålochhälso-ålägga att om

sakens valfriheten i vissa fallligger iläkare. Detvissval natur attav en
haallmänläkare endast kan visst antalvarjebegränsas ettattav

därför inte väljaenskilde kantill sig. Denanslutna rätt attgespersoner
sådana situationer nöja sig"fulltecknad" måste iläkare är utansomen
ledig kapacitet. Mot denharhänvisad till läkareblimed att som

förhållpunkter dennågralagstiftarenkrävsbakgrunden att anger
mångaför hurprövningen,rättsliga attt.ex. nonnergenom ange

normalt skall ha. Annarsprimärvårdenläkare ipatienter som en
arbetsbelast-tillbidrarbeslutriskerar fattardomstolen attatt somman

primärvår-iverksammade läkareningen blir mycket förojämn ärsom
lämpligtellermöjligtden. Enligt kommittén det varken attär ange

allmänläkaretilllagförarbeten.Tillgångensådana i lag ellernormer
Demografiskalandet.varierar relativt kraftigt mellan olika delar av

mellanAvvägningenförhållanden också.och ohälsopanorama varierar
skiftargeriatrikolika specialiteter, primärvård ochinte minst mellan

landet. sin utgångs-Planeringen primärvården måste därför haöver av
punkt i de förhållanden råder och kan intelokalt styras genomsom
nationellt fastställda såledesför varje läkares åtagande. Det ärnormer
svårt utforma meningsfulla rekvisit för domstolsprövningenatt av

välja läkare i primärvården.rätten att
Därtill kommer den rättsliga prövningen medför kostnads-vissaatt

ökningar för för domstolsväsendet och vissastaten som ansvarar
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Även förhållandetdetför landstingen.administrativa merkostnader om
funktion tordefylla preventivhand skullelagstiftningen i förstaatt en

ändå ofrånkomligtså detkostnaderna kan begränsas,medföra är attatt
väljadomstolsprövningmöjlighet tillinförandet rätten attavenav

sjukvårdandedrabbar denanspråkkommer iläkare att ta somresurser
verksamheten.

detbakgrunden kommit till slutsatsendenKommittén har attmot
bestämmelsenkan uppnås"signalvärde" rätten attatt omgenomsom

domstolsprövning inte kan försvara deföremål förblivälja läkare kan
likartadbl.a. kravenadministrativa problem,merkostnader och en

framhål-uppkommer. Som tidigarehela landet,vårdorganisation i som
vilka kravklargöra delsför lagändringenfrämsta motivenlits de attär

frågahälso- och sjukvården iställa påenskilde harden rätt att omsom
sjukvårds-skyldigheterprimärvården, dels vilkaläkare ival somav

det för-har. Enligt kommitténsjukvårdspersonalhuvudmän och är
den enskildes val primär-framgår lagendet klarthållandet attatt avav

geografiskt område inomfår till visstinte begränsasvårdsläkare ett
enskildes och hälso-markering både denlcrañfulllandstinget rättaven

välja läkare inte kanskyldigheter,sjukvårdensoch även rätten attom
prövning.föremål för rättsligbli

sjukvårdshuvud-viktenvill samtidigt inskärpaKommittén attav
husläkarlagenkraft varit fallet efter detmed änstörre attmännen, som

primärvården imple-för välja läkare iupphörde, verkar rätten attatt
reglerna tillämpassjukvårdsorganisationen och följeri attmenteras upp

också bättre information bådeBefolkningen måstesätt.avsett om
vill utnyttja sinvälja och hur gör när rätt.rätten att man man

ochVal sjukhus8.3 av

specialistmottagning

Bakgrund8.3.1

sjukhuslagstadgad för patienten välja ochdag finns ingenI rätt att
emellertid patienterna relativtspecialistmottagning. Landstingen ger

välja sjukhus och specialistmottagning både inommöjligheter attstora

3 specialistmottagning här sjuhusanslutna specialistmottagningar ochMed avses
övrig öppenvård har sin grund i den specialiserade sjukvården med insatsersom

läkare med andra specialistkompetenser de i allmänmedicin.änav
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landstinget ochdet i angränsande landsting. På flestade håll äregna
avgifterna differentierade syftei patienternas val. De flestaatt styra

Åttalandsting har remisskrav för vård hos sjukgymnast. landsting har
krav remiss för specialistläkarvård.

Om landstinget beslutar remiss skall krävas för viss vård/be-att
handling inom landstinget skall enligt gällande lagstiftningnu samma

förkrav gälla motsvarande vård/behandling utförs vårdgivaresom av
med ersättning enligt lagen läkarvårdsersättning alternativt lagenom

ersättning for sjukgymnastik. En anledning till de bestämmelser-attom
infördes regeringen ansåg förutsättningar skulleatt attna var samma

offentligtgälla för all finansierad vård.
Regeringen föreslog våren i1997 propositionen prop.

1996/97: 123 privata vårdgivare den vård privataattom som ges av
gynekologer, psykiatriker och bamrnedicinare bör undantas vad avser
krav remiss. Den föreslagna lagändringen innebär ävenatt om
landstinget kräver remiss till dessa specialiteter inom den offentligt

vården såbedrivna kan de inte införa remisskrav för motsvarande
specialiteter med ersättning enligt lagen läkarvårdsersättning.om

har beslutat i enlighetRiksdagen med förslaget i propositionen.

Kommitténs8.3.2 överväganden och förslag

Enligt kommittén det betydelse för patientens ställning iär storav
hälso- och sjukvården patienterna har möjligheter välja sjukhusatt att

specialistmottagning.och Det också angeläget patienten harär att
väljamöjligheten mellan offentliga och privata vårdenheter eftersomatt

ökar valmöjlighetema.det Kommittén kan också konstatera att
förmöjligheterna patienten välja sjukhus och specialistmottagningatt

i formell mening i alla landsting. På de flesta håll finnsär generösa
möjligheter sjukhus offentligtvälja och och privat drivna specialist-att
mottagningar både inom det landstinget och i angränsandeegna
landsting. Rätten välja sjukhus och specialistmottagning lyfts ocksåatt
fram viktig fråga Landstingsförbundets styrelse i densom en av
tidigare nämnda rekommendationen landstingens och medlemskom-om

arbete med stärka patientens ställning. finnsDet därförattmunemas
inte heller skäl landstingen kommer begränsa patienter-att anta att att

valmöjligheter. HSU har den bakgrunden för detmot stannat attnas
inte finns något behov välja sjukhus och specialistrnot-rättenatt attav
tagning får uttryckligt lagstöd.ett

Kommittén vill samtidigt i likhet med förbundsstyrelsen fram-- -
hålla det avgörande trovärdighetsfråga för landstingen deäratt atten
regler har beslutat skall gälla i fråga möjligheterna attsom man om
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också praktiken.specialistmottagning tillämpas isjukhus ochvälja
konstateralyfter fram den frågan har kunnattillSkälet är att attatt

i mångamellan formella och reella valmöjligheterdiskrepansdet är
ochremissregler tillämpas ofta otydliga delandsting. De ärsom

hindrar i viss mån patienten utnyttja sinaekonomiska attstyrsystemen
frågor.återkommer i det följande till dessavalmöjligheter. Vi

Remissreglerna

för specialistvård. Av dessa landsting haråtta landsting krävs remissl
för med kronisksärskilda regler för långremisser patienterfyra

sjukdomf giltigaoch Jämtland har långremisserVästerbotten ärsom
långremissema i Gävleborg och Halland giltiga ii fem medan är ett

Örebro, Älvs-fyra landstingen Dalama, Sörmland ochår. de övrigaI
fårsärskilda regler vården specialistnivåborg finns inga tautan

skall fullföljas.lång tid krävs för uppdragetså attsom
finns formella beslut remisskrav tillövriga landsting ingaI om

Ävenspecialistvård. i dessa landsting tillämpas emellertid praktikeni
för patienten skall få tillgång till vård på sjukhusenskrav på remiss att

specialistmottagningar. vanligaste till nybesök vidDen vägen ett
sjukhusens specialistmottagningar går via remiss. Sjukhusmottagning-

tryck sig så långt möjligt begränsa antalet besökhar iett attarna
och därför restriktiva ocksåvård totalt med nybesököppen sett vara

huvudsak endast remiss. praktikenoch i patienter l det iärta emot
omöjligt för patienter inte har kommadet remissnärmaste attsom

nybesök sådan mottagning. Remissen i detta sammanhangären
medicinska professionensden prioriteringsinstrument för föraatt

patienten till specialist och vårdnivå i syfte säkra vården förrätt rätt att
de patienter har behov sjukhusens specialiserade Detsom av resurser.

däremot mycket vanligt specialistmottagningar utanför sjukhusenär att
nybesök remiss."Trösklama" till sjukhusens specialist-emot utantar

mottagningar således normalt mycket högre till motsvarandeär än
läkarmottagningar utanför sjukhusen.

Att det i praktiken vanligt det krävs remiss tillär attnumera
sjukhusens specialistmottagningar bekräftas också i Landstingsförbun-
dets styrelses rekommendation för arbetet med stärka patienternasatt
ställning. Där nämligen "patienten bör upplysas desägs att attom
flesta sjukhusanknutna specialister kräver remittering remiss från

4Uppgiftema hämtade från studie har gjorts Delegationen förär en som av
samverkan mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård S 1995: 10.
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läkare. för kunnaDetta medicinska prioriteringargöra rättattannan
och utnyttja optimalt" 6.resurserna

betyder således skillnadernaDet patienternas perspek-att sett ur-
tiv inte så i de landsting beslutat införa remisskravär stora attsom-
och i de landsting inte infört sådana krav i formell mening. Isom
samtliga landsting krävs i praktiken oftast remiss för nybesök
sjukhusens mottagningar. Skillnaden består i huvudsak i det krävsatt
remiss för nybesök hos de icke-sjukhusanslutna specialistmottag-

åttaningarna i de "remisslandstingen" frånsett för den vård som ges av
privata gynekologer, psykiatriker och barnrnedicinare undantassom

krav remiss fr.o.m.från den januari övrigal 1998. I landsting kan
direktpatienterna vända sig till samtliga specialistmottagningar utanför

sjukhusen.
har tidigareKommittén i detta kapitel föreslagit hälso- ochatt

sjukvårdslagen bör förtydligas så det klart framgår den enskildesatt att
val primärvårdsläkare inte får begränsas till visst geografisktettav
område inom landstinget. Vi har vidare framhållit vikten befolk-attav

informerasningen sina valmöjligheter och rekommenderas attom
välja fastutnyttja läkarkontakt i primärvården. Dettarätten att ären

särskilt viktigt för äldre patienter liksom för andra patientgrupper med
återkommande kontakter med hälso- och sjukvården. Kommittén vill
emellertid inte förorda innebär det generellt krävsett system attsom
remiss från primärvården för besök hos specialist i vård.öppenannan
System bygger primärvården har "grindvaktsfturlction"attsom en

främmande för det svenska sjukvårdssystemet och har enligt kom-är
mitténs bedömning inte legitimitet hos delar befolkningen.stora av

riskerarSådana därmed direkt motverka strävandena fåsystem att att
befolkningen primärvården förstahandsval vidatt acceptera ettsom

sjukvårdsbehov.basala Primärvården måste enligt kommitténs bedöm-
ning skapa förtroende för sin verksamhet meriter.egna

Enligt kommittén måste bygga på patienten kan vändasystemet att
sig direkt till specialistmottagning i situationer där det uppenbartären

det fråga behandling skall utföras viss specialistäratt om som av en
"omvägen" via primärvården. Hälso- och sjukvården måsteutan att

också framhållittidigare kunna medverka till patienterattsom-
med kroniska och långvariga sjukdomar skall kunna välja ha fastatt en
läkarkontakt med andra specialister allmänläkare.än

Generella för vårdremisskrav hos andra specialister allmänläkareän
såledeshar inte legitimitet hos befolkningen, vilket starkt skälär ett att

avråda från bygga allmänläkarna har grindvakts-att systemet att en
funktion förhållandei till övrig specialistvård. Därtill kommer detatt
inte finns några belägg för bygger på generellaatt system som
remisskrav kostnadseffektiva. finnsDet uppenbar risk antaletär atten
läkarbesök ökar totalt och därmed också kostnaderna.sett
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således mycket skeptisk inställning till generellaKommittén har en
kostnads-sjukvården både legitirnitets- ochremisskrav i hälso- och av

helthar den bakgrundeneffektivitetsskäl. Vi övervägt utmöns-attmot
krav remisser för specialistvård.möjligheten tillämpaatttra

det lämpligt iemellertid kommit till slutsatsen inteVi har äratt att
ställa krav remisser förförbjuda landstingenlag generellt att

användas förspecialistvård. Remisser måste kunna instrumentettsom
både syftemedicinska prioriteringar ikunna rättgöra att garanteraatt

behov Specialistvård får tillgång tillpatienter harde störstatt som av
landstingenkunna utnyttja samlade isådan och deatt resurserna

och sjukvården medgerekonomiska situationen i hälso-optimalt. Den
sjukhusrestriktioner fritt kan söka sig till ochpatienter heltinte utanatt

haftspecialistmottagningar. Vi har däremot anledningandra över-att
remissförfarande behandlasskäl reglerna bördet finnsväga att omom

specialistmottagningar och specialistmot-för sjukhusensolika sätt
utanför sjukhusen.tagningar

sjukhusens specialistmottag-skall bakgrundDetta attmot avses
hälso- och sjukvården deökad utsträckning får andra roller iningar i än

specialistmottagningama, oftast privata.icke-sjukhusanslutna ärsom
pågåttutvecklingen resultatet förändringsprocessDen är somav en

år, offentliga sjukhusmottagningarna reducerat sinsedan några där de
tillståndoch koncentrerat den till patienter och kräververksamhet som

specialiserade exempelvis utredning och uppfölj-sjukhusens resurser,
kirurgisk behandling. Patienter kräveri anslutning till intening som

och i ökad utsträckningsjukhusets kompetens tillstyrsresurser
vårdcentralerlhus-specialistmottagningar utanför sjukhusen, tillt.ex.

läkannottagningar knutit till sig läkare med andra specialiteter änsom
allmänmedicin för bredda sitt vårdutbud och öka tillgänglighetenatt

specialistvård. Utvecklingen går också privata specialist-till mot att
legitimerade yrkesgrupper i vården högreläkare och andra i grad än

tidigare i det totala vårdutbudet; det finns ökatettresursses som en
från både huvudmän och privata vårdgivare utöka samarbe-intresse att

effektivabl.a. i syfte patienterna skall hand lägstaatttet tas om om-
händertagandenivå. Till bilden hör också privata specialistmot-att

utsträckning förtagningar i ökad i anspråk planerade operationertas
led i lösa köproblemen i hälso- och sjukvården.ett attsom

Utvecklingen således kunna och kostnads-motsynes en ny mer
effektiv rollfördelning mellan sjukhusens specialistmottagningar och
offentliga/privata specialistmottagningar utanför sjukhusen. Vård som
inte kräver sjukhusens specialiserade med dessmer resurser mer-
komplexa och kostnadskrävande struktur kan renodlas i offentligt-
eller privat drivna specialistmottagningar utanför sjukhusen. Att detta
kan kostnadseffektiv vårdstruktur belagt i flera studier;ärvara en mer
dels i studie förhållandena inom Stockholms läns landstingrören som
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utarbetats uppdrag Landstingsförbundet Svalander mfl.,som av
1997, dels i studie landsting5rör utarbetatsen som sex som
uppdrag Delegationen för samverkan mellan offentlig och privatav
hälso- och sjukvård Olsson, 1997. Resultatet i dessa studier kan tas
till intäkt för landstingen bör i ökadatt överväga uträckning flyttaatt

planerad Specialistvård till offentliga ochut privata mottagningar
utanför sjukhusen och koncentrera sjukhusens verksamhet på de
patienter har behov sjukhusens specialiserade Ensom av resurser.
sådan utveckling har redan påbörjats i många landstingnämnts isom
syfte använda de samlade effektivare.att Det kan, bl.a.resurserna mot
den bakgrunden, finnas skäl annorlunda remisskrav tillatt dese
sjukhusanknutna specialistmottagningama remisskrav tillän
motsvarande specialistmottagningar utanför sjukhusen. Kommittén

således det remissförfarande i dag tillämpas iatt praktikenanser som
i många landsting kan försvaras, dvs. det krävs remisser tillatt
sjukhusen inte till mottagningar utanför sjukhusen. Problemen imen
dessa landsting i dag två slag.är av

För det första har inte det remissförfarande tillämpas stödsom av
de politiska beslut har fattats i landstingen. Kommittén har tidigaresom
understrukit vikten regelsystemet tydligt så befolkningenatt är attav

vad faktiskt gäller. Det svårt hävdavet är attsom att ett system som
bygger remissfrihet i samtidigt sjukhusenteorin i praktikensom
inte patienter remiss uppfyllertar detta krav.emot utan Mot den
bakgrunden blir självfallet och ärligtsystemet befolk-öppetmer om
ningen informeras det oftast krävs remiss för fåatt tillgång tillattom
vård hos sjukhusansluten läkare det i praktiken dettaären om som
gäller. sådanEn tillämning remissförfarandet har emellertid inte stödav

gällande lagstiftning området.av
Den nuvarande lagstiftningen tvingar nämligen de landsting som

tillämpar remisskrav till offentlig Specialistvård ställa krav påatt
remisser för motsvarande privat Specialistvård med ersättning enligt
lagen läkarvårdsersättning alternativt lagen ersättning förom om
sjukgymnastik med undantag den beslutade ändringen närav nyss-
det gäller privatläkare inom specialitetema gynekologi, barnmedicin
och psykiatri.

Kommittén har för de nuvarande remissreglema intestannat att är
ändamålsenliga. De motiv anfördes reglerna infördes harnär intesom
längre giltighet. Det inte längre ändamålsenligtär ha regler haratt som
sin grund i förutsättningar skulleatt gälla för all offentligtsamma
finansierad vård. Sjukhusens specialistmottagningar och de privata

5Uppsala, Halland, Skaraborg, Vännland, Västmanland och Dalarna.
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sjukvården.ochi hälso-olika rollerharspecialistmottagningarna
utvecklingen.till denmåsteRemissreglema anpassas

för lands-möjlighetfördärförharKommittén öppnaattstannat en
specialistmottagningarsjukhusenstillremisserkravställatingen att
specialistmottagningarvårdförmotsvarande kravhaattutan

vinsterkan fleralagändringsådan göras.Medsjukhusen.utanför en

till sjukhusensremisskravinföramöjlighetfårLandstingen atten-
motsvarandetillremisskravtillämpaspecialistmottagningar attutan

utanför sjukhusenspecialistmottagningarprivataochoffentliga som
ändamåls-åstadkommasyfteoch iprioriteringsinsmiment ettattett

resursutnyttjande.enligt
dvs.befolkningen/patientema,tydligt förkanRegelverket göras-

gäller iredanvadbefolkningeninformerakanlandstingen somom
remiss tilloftast krävsdetnämligenhåll,flestadepraktiken att

detta.föroch motivenSpecialistvårdsjukhusanknuten
utanförSpecialistvårdväljatillförsäkraskanPatienterna rätt att-

Specialistvård ochtillgången tillökarvilketremiss,sjukhusen utan
mottagningar.offentliga och privatavälja mellanmöjligheterna att

förslagKommitténs

förändrasremissreglerna börsåledes öppnaKommittén attatt enanser
regler för remisserdifferentieradetillämpalandstingetmöjlighet för att

specialistmottagningarochSpecialistvårdsjukhusanknutenmellan
bestäm-dettaåstadkommsLagteknisktsjukhusen.utanför attgenom

ändras såläkarvårdsersättning165 llagen 1993:melsen i 3 att§ om
vård specialist-för hosremisslandsting får krävaframgårdet att ett

lag underdennaverksamhet enligtprivatmedläkarekompetent
specialisthosvårdför motsvarandegällerremisskravförutsättning att

får tillämpalandstingeninnebärLagändringenlandstinget.inom att
förremisskravtillämpaverksamhetenför denremisskrav utan attegna

omfattasutanför sjukhusmottagningarvidvårdgivareprivata avsom
tillämpainte kanlandstingenemellertidgällerOmväntlagen. att

Lagändringensjukhus.utanförvårdgivareför privataremisskrav enbart
utforma reglerfrihet i dagfårlandstingeninnebär änstörre attatt egna

området.på
lagändring-beslutadedenändringföreslår ingenKommittén nyssav
gynekologibammedicin,specialitetemaprivatläkare inomfrågai omen

specialiteterdessakrävas inomkan således intepsykiatri. Remissoch
motsvaranderemisskrav försådanalandsting införäven ettom

förMotivenverksamheten.i denspecialistmottagningar attegna
detbyggerspecialiteterdessaundanta attsystematt somvar
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generellt krävs frånremiss allmänläkare för vårdkontakt medatt
barnläkare, gynekologer och psykiatriker har legitimitet hos små-svag
barnsföräldrar och kvinnor. Respekten för den enskildes integritet har
spelat viktig roll i sammanhanget i synnerhet i fråga rättenen attom
söka psykiatrisk vård krav remiss. Enligt kommittén dettautan är
också motiv för landsting har privatpraktiserande läkareatt som
inom dessa specialiteter bör särskilt restriktiva med införaattvara
remisskrav till motsvarande offentligt drivna mottagningar.

Vi har också det finns skäl undanta flerövervägt privataattom
specialiteter från remisskrav, bl.a. bakgrund skeptiskamot ärattav
till generella remisskrav i hälso- och sjukvården både legitirnitets-av
och kostnadseffektivitetsskäl. Vår principiella hållning emellertidär att
det landstingen själva bäst kan avvägningarnaär mellan degörasom
för- och nackdelar finns med remissförfarande efter deettsom

Ärförutsättningar finns i respektive sjukvårdsområde. det bristsom
läkare viss specialitet i landsting måste remisser kunnaettav en
användas instrument i syfte prioritera de patienter harett attsom som
de behoven viss vård. Landstingen börstörsta därför inteav vara
bundna bestämmelser gäller generellt landet. Enligtöverav som
kommittén finns det emellertid skäl för de landsting tillämparsom nu
generella remisskrav ändamålsenligt. detpröva Iatt ärsystemetom
sammanhanget bör bl.a. det finns motiv förövervägas göraattom
undantag för andra specialiteter bammedicin, gynekologi ochän
psykiatri. i

Kommittén vill också ånyo understryka det angeläget deäratt att
remissregler landstinget beslutar skall gälla medöverenstämmersom
de regler tillämpas i praktiken så befolkningen vilkaattsom vet
begränsningar gäller. Det vidare angeläget de patienterär attsom som
får remiss till Specialistvård får relevant information deen om
vårdgivare finns och motiven för läkaren remitterar till vissattsom en
vårdgivare. Uttrycker patienten önskemål tillattom en annan
vårdgivare på vårdnivå bör detta självfallet respekteras.samma

Kommitténs rekommendation skall bl.a. bakgrundmotses av
resultaten undersökning SIFO utfört uppdrag HSUav en som av
2000 och Delegationen för samverkan mellan offentlig privat vård.
Syftet med undersökningen, gjordes landstingövåren 1997 i fyrasom

infört generella remisskrav, bl.a. undersöka vilket inflytan-attsom var
de patienten hade i remissförfarandet. Undersökningen visade i deatt
fall patienten har synpunkter eller önskemål hon vill till såom vem

remitterande läkare i mycket utsträckningtar hänsyn till detta.stor tar
de fallI patienten inte uttryck för önskemål fick fyratregav egna av

Ösödermanland, ÖrebroDalarna, och Västerbotten.
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despecialistläkare/sjukgymnasterolikadeinformationingen somom
varför deinformationhälften fickknapptmellan;väljakunde om

specialistläkare/sjukgymnast.till vissremitterades en
landstingensammanfattningsvisinnebärförslagKommitténs att ges

Specialistvårdremisser förpåställa kravkunnalagstöd för att
motsvarandeförremisskravhamottagningarsjukhusanknutna attutan

innebärLagändringensjukhusen.utanförspecialistmottagningar att
reglerutformai dagmöjligheterfårlandstingen än attstörre egna

området.

valmojligheternaochekonomiskaDe styrsystemen

iekonomiskadevidarehar styrsystemenKommittén noterat att
patiententillförsäkrasträvandenamotverkarsällanintelandstingen att
kanvårdnivå. Problemvårdgivareväljamöjlighet t.ex.att samma

specialistrnottag-ellersjukhusväljerpatientenuppstå öppenett enom
demed eftersomhar avtalmotsvarande intebeställaren ellerning som

kanmotsvarandePåför vården.får ersättning sättinteriskerardå att
"tak"fastställdatillämparlandstingetproblembli detdet somom
uppmärk-Nyligenenskilda sjukhus.sjukvårdsutbudetbegränsar

i Stock-sjukvårdsområdehöñledspatienter isammades ettattt.ex.
får redansjukhusvisstopereradevalt bliholms län ettattsom

operationsköntillhänvisasoch i ställetinställdaoperationerinbokade
höft-utfört desjukhusetFörklaringensjukhus.på attett annat var

sjukhusetvalt;beställarstyrelsesjukvårdsornrådetsledsoperationer som
operationema.betalt fördärför intefår

uppenbardetunikt,fallet, interedovisadehärI det är är ensom
gälla i frågaskallhar beslutatvad landstingetmellandiskrepans om

enskilde patientendenden verklighetvalmöjligheter och möter närsom
valmöjligheter.sinavill utnyttjahon

acceptabeltunderstryka det intestarktKommittén vill är attatt
nivå beslutarcentrallandstingetinnebärtillämpa attattsystem som

samtidigtgälla ochSpecialistvård skallsjukhus ochvalfritt annanav
ibefolkningenmedförersättningssystemochtillämpar attstyr- som

välja vårdgivaremöjligheterdekan tillpraktiken inte attta somvara
intekan detEnligt kommitténskall gälla.beslutatlandstinget anses

ställning läggasträvandena stärka patientensmedi linjeligga attatt
vårdgivarefritt väljamöjligheterpatienternariktlinjerfast attsom ger

valmöjligheter-praktikeni begränsarersättningssystemenochstyr-om
med. såhar avtal lbeställarenvårdgivare, denågratill t.ex. somna

föredra patienternabedömningkommitténsdet enligtfall attattär
får utkrävasgäller ochbegränsningarinformeras de att ansvarsomom

och administratörerpolitikerval. Vidare krävsallmännai taratt
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för de beslut har fattats implementeras i sjukvårds-ansvaret att som
organisationen och följer de tillämpasatt sätt.avsettupp

Utvecklad patientinformation

Landstingen måste också för befolkningen infonnerasta attansvar om
de valmöjligheter och de restriktioner finns i fråga kravt.ex.som om

remisser. Det vidare inte tillräckligt patienterna informerasär att om
välja också får tillgång till information kanrätten att utan annan som

ligga till grund för valet sjukhus och specialistrnottagning. detIav
sammanhanget har det självfallet betydelse patienten fårstor att
information köer och väntetider hos olika vårdgivare och attom
information vårdprogram och vårdinnehåll för olika diagnoserom
utvecklas och blir tillgänglig. Ett arbete med den inriktningen har
påbörjats inom för Dagmaröverenskommelsen. Målsättningenramen

vidare jämförbara data från olika vårdgivare, inom landstingsom-är att
ochrådet inom sjukvårdsregionema skall finnas tillgängliga som

förunderlag patienternas ställningstaganden i olika frågor.

Valmöjligheter i den kommunala8.4

och sjukvårdenhälso-

sjukvård kommunen primärt skall förochhälso-Den ansvarasom
skall erbjudas bosatta i deden vårdHSLenligt 18 § är som personer

vistaskommunerna iboendeforrnema isärskilda samt personer som
för övrigsocialtjänstlagen. Avenenligt 10dagverksamhet § ansvaret

överenskommelse harkommunenhemsjukvård kan övertas omav
skett ivilket harlandstinget,ochkommunenmellandettaträffats om

ochkommunala hälso-Denkommuner.landetscirka hälften av
för.landstingetläkarvård,intedocksjukvården omfattar ansvararsom

tillgodosedda i denochvårdbehovfår sinaPersoner omsorgavsom
andrasåledessjukvården har råtthälso- ochkommunala somsamma

primärvården.läkarkontakt ifastväljamedborgare att en
Ädelrefonnen enskildademedgrundläggande syfteEtt attvar ge

betonadessjälvbestämmande. Detökade möjligheter till valfrihet och
byggersocialtjänstlagensåväl hälso- och sjukvårdslagen attatt som

bil.vidareenskilde seinsatserna skall utformas i samverkan med den
emellertidavsnitt 5.1. Någon lagstadgad välja insats finnsrätt att

boendefor-inte. De handikappades och väljaäldres behov kunnaattav
i andra kommuner den frarnhölls i lagförarbetena,änmer menegna
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överenskommelserfrivillighand lösasi förstaansågs väg genom
Svenskarekommendationenlighet med denihuvudmännenmellan som

utfärdat.Kommunförbundet
bemötande äldrefrågaflyttadelbetänkandet RättI att avomen-

äldrebemötandeföreslog utredningen1996: 161SOU av enom
för äldre medflyttamöjligheternastärkareglering förrättslig attatt
frivillighetensBakgrundenomsorgsbehov.ochvård-omfattande attvar
har lett tillUtredningens förslagmindre bra.fungeravisat sig attväg

tillmed flyttningi sambandtill biståndutkrävbar rätt annanen
124.1996/97:socialtjänslagen prop.iinförts 6har §kommun

får delpatienter/vårdtagarekonstaterakanKommittén att avsom
beroenderegel starktsjukvårdenochhälso-kommunala ärden avsom

därför skälfinnsDetmycketdärföroch attvården är utsatt grupp.en
ställning.stärka derasmöjligheternasärskilt attöverväga

kombinationregel isjukvårdenhälso- ochkommunalaDen ges som
SoLenligtbistånd 6ofta beslutet §socialtj Detmed är om

socialtjänst desåvälskall delenskildedenavgör att somavsom
dag-boende eller isärskiltisjukvårdsinsatserochhälso- engessom

rättighet,utkrävbarSoLenligt 6Biståndsbeslutet §verksamhet. är en
lagstagdagnågonförvaltningsbesvär,anföraenskilde kandär menen

deninte frånsettfinnsandra insatserboendeform ellerväljarätt att
generellakommun. Detflytta tillnämnda rätten att en annanovan

sammanhang ii dettanaturligtvissamråd gällerpåkravet även men
alternativa insatser iväljamöjlighetenoftabegränsaspraktiken ettatt

mellanvälja såvälmöjlighetemellertidfallandraakut skede. I attges
särskilda boende-mellan olikasärskilt boendeelleriinsatser eget som

former.
sjuk-hälso- ochkommunalavårdgivare i denvaletFrågan avom

biståndboendefonn,valnormaltsåledes ärhandlarvården somavom
enskildesstärka denFrågan behovetsocialtjänstlagen.enligt attavom

frågadärför inteboendeformvaletinflytande äröver somenav
förhand inomligger i förstauppdragHSU:somfattas utan ramenav

utredningenbemötandet äldre. DenUtredningentilluppdraget avom
stärkaåtgärder föroch föreslåslutbetänkandei sitt attövervägaavser
verk-socialtjänstensställning inomanhörigasenskildes ochden

understryka behovetstarktför sin delHSU villför äldre.samheter av
boendefonn.önskemål vid valetenskildestill denhänsyntaatt av

vårdgivareväljamöjligheternaframhållavillKommittén attäven att
rehabilite-sjukvårdens behandlande,ochkommunala hälso-inom den

börbör tillgodoses. Kommunernaverksamhethabiliteranderande och
hänsynoch sjukvårdsin hälso-och utformningorganisationi sin taav

möjlighet påverkaskallså långt möjligtmärmiskortill attatt vemges
utföra insatserna.skallsom
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enskildes möjligheter påverkaDen sin situation emellertidäratt
lika viktigminst i själva verkställigheten biståndet respektive ut-av

hälso- och sjukvårdsuppgifter.förandet Så den enskildesär t.ex.av
möjligheter påverka skall stiga hur vill ha sinnäratt man upp, man

utförd,morgonhygien vilka kläder skall ha, hur dagen skall dispo-man
och vilken vill ha betydelse för den enskilde pati-mat storneras man av

enten/vårdtagaren. frågorDessa behandlas också den nämndaav ovan
Utredningen bemötande äldre. Kommittén utgår från denattom av
utredningen beaktar behovet stärka den enskildes ställning ävenattav

delar.i dessa
Kommittén vill också framhålla vikten människor får sinattav som

hälso- och sjukvård tillgodoseddalöpande i särskild boendeformen
möjligheter andra invånareskall ha få del landsting-attsamma som av

sjukvård i övrigt. kan, förutomhälso- och Det läkarinsatsema,ets vara
rehabiliterande insatser ellerfråga mottagningsverksamhet i övrigtom

landstingets primärvård eller den vård den psykiatriskainom som
gäller självfalletkan erbjuda. Det den sjukhusbaseradevården även

enskilde patienten och dennes närstående bör informasvården. Den om
och sjukvårdfinns hälso- inom kommunensmöjligheterde attsom

också möjligheterna del landstingetsverksamhet attom avmen
insatser.

så långtframhålla det angeläget möj-ocksåHSU vill är attatt som
vårdfonnönskemål val särskilttill patientenshänsynligt ta av omom

livetssjukdomstillstånd eller vård i slutskede.allvarligafrågadet är om
uppfattningdenkommittén erinravillsammanhangetI somom

rådföreskrifter och allmännaför i sinauttryckSocialstyrelsen omger
vårdplanering SOSFS 1996-samordnadinfonnationsöverföring och

framhålls bl.a. i frågajanuari Där1997.fr.o.m. den lgäller32 som
kunnadet börönskarpatientslutskedelivetsvården i att somenom

livskvalitetökaddet kansjukhuset ävenkvar omstanna ge enom
patientenfärdigbehandlad. Ommedicinsktpatienten bedömts som

boendet börsärskildadeteller ihemmetönskar vårdas i detatt egna
önskan.bistå dennakunnaoch socialtjänstenhälso- och sjukvården

särskildadetellerhemmetfrån detVidare framgår flyttningaratt egna
bedömssjukhusvårdenbör erbjudasboendet till sjukhus endast om

medföra ökad livskvalitet för patienten.en
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till patienten ochInformation9

val mellan

behandlingsaltemativ

infonnationsskyldighetenförslag: BestämmelsernaKommitténs om
skallåliggandelagen lyfts fram och förtydligas. Patientenochi HSL

information sitt hälsotillstånd och deindividuellt anpassad om om
vård och behandling finns såför undersökning,metoder attsom

utsträckning skall kunna tillvara sinai möjligapatienten största ta
informationskravförtydligande detFörslagetintressen. är ett somav

betydelsen kommunikation ochi dag och inskärpergällerredan attav
stärker patientens möjligheterskall lämnas i formerinformationen som

och självbestämmande.delaktighettill
bestämmelse införs i HS Av den bestämmelsen framgårEn nyany

skall avgörande det finns flera behand-valpatientens näratt vara
för hänsynbedöms till patienten med tilllingsaltemativ nyttavarasom

skadan. anspråksjukdomen eller Patienten kan inteaktuelladen göra
ståbehandlingsmetoder inte i överensstämmelse medpå som anses

och beprövad erfarenhet. Patienten kan normalt inte hellervetenskap
till behandling på håll landstinget kanfå tillgångkräva annatatt om

flera behandlingsaltemativ uppfyller dessa kravellererbjuda ett som
aktuella sjukdomen skadan.till den eller Proportionemamed hänsyn
förväntad måste rimliga det finnskostnader ochmellan närnytta vara

får inte ringa eller försurn-alternativ. förväntadeflera Den nyttan vara
visst behandlingsaltemativ kani förhållande till de merkostnaderbar ett

kostnadsökningar bör vid allvarligmedföra. Toleransen för störrevara
allvarliga tillstånd. Diskussionensjukdom eller skada vid mindreän om

skall bakgrund denför kostnadsökningartoleransen attmotses av
individuella val kan komma isammanlagda kostnadseffekten av

Ävenbehovs-solidaritetsprincipen. den enskildekonflikt med om
måstebör få inflytande valet behandling såpatienten ökat överett av

kostnadsökningar kan godtas.finnas för hurdet gränser stora som
konsekvensen blir andra och högreAnnars riskerar att attman

prioriterade behov inte kan tillgodoses.
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den bestämmelsen framgår vidare hälso- ochAv sjukvården iattnya
situationer skyldig medverkavissa till patienten får möjlighetär att att

diskutera sin sjukdom och behandling med ytterligare läkare s.k.att en
opionion. Skyldigheten medverkasecond till patienten fåratt att en

sådan bedömning inträder det fråga livshotande eller mycketnär är om
sjukdom eller skada och stårallvarlig hon inför valet sig förutsättaatt
riskfyllda behandlingarsärskilt eller valet har betydelse förstorom

framtida livskvalitet. Patienten sådanabör i situationer både ha rätt att
träffa läkare Vårdenhet helst i landet och avgöraen en somvar

behandlingen skall utföras hon tillsammans med sin läkare harnärvar
ställning till de behandlingsaltemativtagit finns.som

patientjoumallagen införasI bör stadgande lämnad infor-ett attom
val behandlingsaltemativmation, ställningstaganden angåendesamtav

förnyad medicinsk bedömning skall dokumenteras i joumalen.en
för patienter med allvarliga och mycket ovanliga sjukdomarRätten

skador Specialistvårdoch söka utanför det landstinget böratt egna
Socialdepartementetbehandlas och Landstingsförbundet inför nästaav

Dagmaröverenskommelse. Inriktningen bör därvid fråganattvara om
dessa patienters behov Specialistvård får tillfredsställandeav en
lösning.

Uppdraget9.1

direktivenEnligt bör kommittén bl.a. vilka åtgärder kanöverväga som
vidtas för brygga det underläge patienten naturligenöveratt som
befinner sig i hälso- och sjukvården. Kommittén skall bl.a.gentemot
redovisa förslag till förbättringar det möjligt nå patientengör attsom
med balanserad information sjukdomen och medverka i valetattom av
behandling det medicinska beslutsfattandet erbjuder alternativ.när
Vidare bör det finns skäl vidta särskilda åtgärder förövervägas attom

tillstöd patienter för vilka valet behandling har betydelseatt storge av
för framtida livskvalitet. kanDet gälla valet sig förutsättat.ex. att sär-
skilt riskfyllda behandlingar och där vetenskap och beprövad erfarenhet
inte precisa Vidare bör hur patienternas erfaren-prövasger svar. egna
heter och bättre kan till i vården och rehabiliteringen.tasresurser vara

Allmänt gäller för kommitténs uppdrag i fråga patientenssett om
ställning frågan vilka avvägningar bör mellanprövaatt görasom som
statliga åtgärder i form lagstiftning och tillsyn och sådanat.ex.av
åtgärder sjukvårdshuvudmän och vårdgivare själva kan vidta.som
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HSUefter det 2000regeringenbörsammanhangetI attattnoteras -
primärvårdspropositionen prop.iföreslogdirektivfick sina -

sjuk-i hälso- ochnuvarande bestämmelsenden1994/95: 195 att
genomförasskall utformas ochoch behandlingvårdvårdslagen attom
tillägg: Närmed följandeskulle kompletteraspatientensamråd medi

valskallmöjligabehandlingsaltemativflera patientensär vara
alla situatio-framgå det iklart skulleSyftet detavgörande. attattvar

dembehandlingsmetoder och ingenfinns alternativadär det äravner
skallpatientenställningstaganden,medicinskafrånsjälvklar rent

behandling han ellertill vilkensjälv ställningdem ochinformeras taom
dessa alter-bl.a.författningskommentarenskall Ihon attangavsges.

beprövadvetenskap ochöverensstämmelse medmåste stå inativ
med hänsyn till denekonomiskt försvarbaraocherfarenhet vara

i fråga.skadasjukdom eller ärsom
1994/95:SoU24propositionenbehandlingSocialutskottetsVid av

stärkaangelägetuppfattning detregeringensutskottetdelade är attatt
ocksåvårdgivaredet gäller valinte baraställningpatientens utannär av

behandlingsme-patienten själv väljamöjligheterna förgällerdet attnär
det i propositionenkonstaterade emellertidSocialutskottettod. att

behand-måste beaktas vid valomständigheterfleraframgick att av
det föreslagnaframgick mindre väldettalingsmetod att avmen

förhål-ansåg detsjukvårdslagen. Bl.atill hälso- ochtillägget attman
försvarbaraekonomisktmåste såvälbehandlingsmetoderlande att vara
framgickerfarenhet intevetenskap och beprövadförenliga med avsom

fråganUtskottet menadetill lagtext.förslagregeringens attatt om
sjukvårdslagen patientensbestämmelse i hälso- ochformulera omen

ytterligarekomplicerad och börvårdeninflytande övervägasäröver av
i denna del.förslaget i propositionenoch avstyrkte därförHSU 2000

förslagöverväganden ochKommitténs9.2

övervägandenInledande9.2.1

möjlighet väljainformation ochtillFrågan patientens atträttom
måletgrundläggande betydelsebehandlingsaltemativ ärär attomav

Tillgången tillhälso- och sjukvården.patientens ställning istärka
möjligheteravgörande förutsättning för patientensinformation attär en

information ochsjälvbestämmande vården. Patienten behöveriutöva
behandlingsaltemativenmöjlighet diskutera de tänkbaramåste ha att
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och sina synpunkter och önskemål respekterade. ocksåDetta kravär
hälso- och sjukvårdslagstiñningen ställer infomiation, samrådsom upp:

och respekt.
nuvarande lagstiftningenDen tidigare konstaterats kap. 2ger som

teoretiskt patienten relativt inflytande vården. Patientenöverrent stort
vårdskall erbjudas god och den information hon behöver avseende

både sitt hälsotillstånd och de olika behandlingsmöjligheter finns.som
skall samråda med patienten vården och behandlingenPersonalen om

henne med omtanke och respekt. Patienten skall ibehandla principsamt
behandlingobegränsad möjlighet avböja den erbjuds.ha att som

attitydundersökningarvisar olika studier och anmäl-Samtidigt samt
och för-klagomål till HSAN, Socialstyrelsen landstingensochningar

kritiskaoch anhöriga inte sällan till dettroendenämnder patienter äratt
förhållandehälso- och sjukvården. Dettabemötande de upplever i

och kvinnor iUtredningen bemötandeockså iavspeglas mänavom
konstaterarhuvudbetänkande SOU 1996:33i sittvården attsom

förekom-information de vanligastkommunikation ochbrister i är en av
studiervården. Utredningensanledningarna till klagomålmande

sjukvården.kontakten medvidare vad patienter förväntar sig ivisade
behandling, ansågriktig diagnos och bästa möjligaFörutom att en

bli bemöttasåväl kvinnor det viktigastmän attatt varsom som var
ocksåmed respekt, bli ärliga fannallvar och Man atttagna svar.

sig ha blivit32 kvinnorna och ansåg27 männenprocent procentav av
negativt bemötta. I negativt bemötande inkluderades nonchalant eller
otrevligt bemötande, inte bli trodd, lyssnad till eller allvaratt tagen

Även236. Utredningen bemötande äldre visar i delbetän-ettom av
kande SOU 1997:51 det finns allvarliga brister i bemötandetatt som
bl.a. sig uttryck i brist på öppenhet för enskildas synpunkter hostar en
företrädare för vården och omsorgen.

Omfattningen antalet klagomål i informations- och bemötande-av
frågor svårt beräkna eftersom det bl.a. finns olika kanaler förär att
sådana reaktioner vården. Klagomål kan ofta del i missnöjetvara en
med den medicinska behandlingen. Processuella krav kan medföra att
frågor detta slag i vissa fall inte Vidare diarieförs inte alltidprövas.av
klagomål framförs telefon. Patienters negativa åsikter förmed-som per
las inte heller alltid vidare.

ñnns, bl.a. framgårDet bilaga åtskilliga exempel bri-som av
i infonnationen. Många anmälningar och klagomål till Socialsty-ster

relsen påståenden felbehandling visar sig efter utredning bottnaom om
i bristande information och kommunikation mellan vårdpersonal och
patienter eller anhöriga. Klagomålen handlar till del bristandestor om
anpassning till den situation patienten befann sig i vid det aktuella
vårdtillfället. Information har helt enkelt inte lämnats patientens
villkor. återkommandeEtt problem informationen har givitsär att utan
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ochförutsättningarochbehovefter utanmottagarensatt anpassas
sighar inte förvissatVårdpersonalenuppfattats.hur denuppföljning av

Personalen kankorrekt.har uppfattatsinformationenden givnaattom
förstår eller beskrivitintepatientenordockså ha använt ensom

påverkakommerfrågor hur dennabehandling attattutan omsvarge
information hälso-frågorrenodladedagliga liv. Merpatientens omom

också irisker förekommerbehandlingsaltemativ ochtillstånd, an-
fall handlar det patientenklagomålen. deloch Imälningarna attomen

information försig ha fått tillräckliginte tyckeranhörigeeller den att
vårdpersonalenfall handlar detval. andraIkunna attgöra ett eget om

den enskilde,vårdansvarorimligthar lagt t.ex. attstorett genom
ibehandlingsaltemativ vägleda patientenolikainformera utan attom

alternativen.värderavalet attgenom
de inte harmånga patienter uppleverocksåVärt attär attatt notera

visar missnöjetFlera svenska studiervården.inflytandenågot attöver
gäller informationdetsjukvårdenhälso- ochmed störst närär om

och debehandling. Debehandlingsaltemativ och inflytande över yngre
medicinska behand-kritiska till denpatienternavälutbildade är mermer

äldre och de lågutbildade Kap. 3.bemötandet deochlingen än
totalahälso- och sjukvårdenstill omfattningenförhållandeI av

säkerligen mindre omfattning. Trotsantalet klagomålverksamhet är av
klagomål infor-kommer till uttryck imissnöjemåste detdetta som

kommitténs uppfattningbemötande enligtochmation tas stort
allvar.

genomgångkonstatera denkan vidareKommittén ett stortatt av
patientinflytande vården redovisats tidigareistudier kringantal som

så mycketallra flesta patienter villentydigt visar dekap. 3 vetaatt
Lika entydigt visas desjukdom och behandling.sinmöjligt attomsom

förtroendefull godönskemål ochuttryckerflesta patienterallra om en
och de välutbildade pati-dialog med vårdpersonalen. De yngre, mer

sjukvårdenkritiska hälso- ochoftareär nämnts motenterna som nyss
tillgängligabakgrunden det logisktdenandra Mot attän synsgrupper.
dialog ochkrav infonnation,också ställer högrestudier visar deatt

med kroniskabeslutsfattandet. Patienteri medicinskadelaktighet det
torde ha liknande intressensjukvårdserfarenhetsjukdomar och längre

för direktempiriskt belagt.detta lika väl Intressetinte är attäven om
likamedicinska besluten tycks inteför de stortansvaretta vara som

diskutera behandlings-och möjlighetför infonnationintresset att att
själva det fullaallra flesta patienter värjer sigaltemativ. De emot att ta

behandlingsaltemativ. förefaller å andraför beslut Detansvaret om
patienter värjer sig läkarenockså mycket vanligtsidan mot attattvara

kan dras de allra flestaensidigt fattar beslutet. Den slutsats är attsom
efter förtroendefull dialog de behand-patienter föredrar att man en om

står till i samråd kan bästa terapival.lingsaltemativ buds enas omsom
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Intresset för medverka i den medicinska beslutsprocessen kan ocksåatt
skifta tid under långt sjukdomsförlopp. Framför allt för mångaöver ett
kroniskt sjuka den medicinska behandlingen kontinuerligär en process;
patienten kan till början önska läkaren fattar beslutt.ex. atten om
behandlingsaltemativ för längre fram själv spela aktiv roll.att en mer

för ökatMotiv patientinflytande

motiv förEtt ökat patientinflytande således många patienterär att
önskar information och mått deltagande i den kliniskastörreettmer av
beslutsprocessen. klassiskaDen bilden patient-läkarrelationen, därav
läkaren fattar beslut med patientens bästa för har inte mångaögonen
förespråkare bland dagens patienter. Till bilden hör också det haratt
skett och sker värderingsförskjutningar också bland läkare, sjuksköter-
skor och vårdpersonal: patientutbildning och information iannan ses
ökad utsträckning investeringar. finnsDet insikt godattsom en om
information nödvändig förutsättning för patienten skall kännaär atten
tillfredsställelse med vården och det skapar förutsättningar för godaatt
behandlingsresultat.

motiv förEtt patienten ökat inflytande vårdenannat att ett överge
och behandlingen kraven information och delaktighet iär detatt
kliniska beslutsfattandet ökar till följd den snabba medicinskaav
utvecklingen. Antalet behandlingsaltemativ vid olika sjukdomstillstånd
har blivit fler. Många behandlingsbeslut föregås dessutom av en
vägning måttliga förbättringar i välbefinnande små intemotav men
obetydliga risker för patienten. måsteHänsyn också till patientertas att

görofta vitt skilda bedömningar riskerna och med olikanyttanav
behandlingsaltemativ. Till bilden hör också allt delstörreatt en av
vårdinsatsema syftar till förbättra patienternas livskvalitet. Be-att
dömningar livskvalitet varierar också mellan individer. l dessaav
frågor patienten och rimligen i de flesta fall bättre skickadär expert än
läkaren bedöma effekterna de behandlingsaltemativ finnsatt av som

hon får tillgång till relevant infonnation.om
Ytterligare skäl för ökat inflytande den pågående strukturom-ett är

vandlingen inom hälso- och sjukvården med kortare vårdtider och en
ökad andel hemsjukvård bl.a. förutsätter ökad andel egenvärdsom en
och insatser från anhöriga. Också detta ställer krav information,nya
delaktighet och möjligheter till inflytande. Det ligger i sakens natur att
patienter och anhöriga förväntas för vården ochstörreta ettsom ansvar
behandlingen måste rimliga förutsättningar dettaatt tages ansvar.

Sammanfattningsvis kan konstateras i modem sjukvård kräveratt
behandlingsbeslut och resultatmätning ökad medverkan frånen
patienten. Vilken behandling den bästa för patienten kan baraärsom
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personalendärvårdpersonal och patientmellansamrådavgöras genom
får möjlighetoch patientensakkunskapenmedicinskamed denbidrar

behandlingsaltemativdebedömningochvärderinggöraatt aven egen
stärkarisker. Attlivskvalitet ochtillhänsynmedfinns bl.a.som

dessutomi sig,värdehänseendenställning i dessa ärpatientens ett men
inflytandemöjligheterpatienter,välinformerade utövaattär gessom

sjukvården.ochtillgång för hälso-beslutsfattandet,kliniskai det en
skerdetkonstateraredovisats,tidigarekan,Kommittén att ensom

vårdinflytandeökatpatienternasyfte överutveckling isnabb ettatt ge
utsträckningställer i ökadsjälvapatienternaminstbehandling. Inteoch

starktpatientorganisationemaochHandikapp- ärkrav.sådana
utvecklingenmedicinskaaktivt följa denbådepådrivande attgenom

informera sinaochutbildaochområdenrespektivesinainom attgenom
behandlinglikajämlikhet ochpolitiska kravenDemedlemmar.

intedelaktighetinflytande ochtillmöjligheternavidareförutsätter att
resurstarka patienternaochvälutbildadeförbehållet deskallenbart vara

ocksåfinnsdel.till Detdeockså komma enutan gruppernasvagare
patientfoku-utvecklingenbakomuppslutningpolitiskbred mot meren

yrkesorga-sjukvårdspersonalensochsjukvård. Hälso-ochserad hälso-
bättre för-med skapaarbetetviktig roll ividarespelarnisationer atten

Ut-vårdpersonal och patienter.kommunikation mellanförutsättningar
patientinformation liksomkliniskförolikavecklingen system upp-av

utveckling-snabbapatientinformationscentraler och denbyggnaden av
kap. 4 kantidigarebeskrivitsinformationsteknologininom somen

morgondagensochframöver.betydelse Dagenslikaledes stor
delaktighetochinformationbara kravsåledes inteställerpatienter

kanalertillgång till olikahaoch kommervälutbildadeockså attärutan
där-finnsmedicinsk information. Detkunskap ochsökade kandär ny

kulturkrockamaanledningtidigare konstaterat,för, att anta attsom
informations-modernaoch detsjukvårdsvärldenhierarkiskadenmellan

omfattning.öka imedborgare kommersamhällets att
enskilda,frånkravutvecklingenteknologiskaSåväl den som

hälso- ochalltså kravställerpolitikerochpatientorganisationer nya
förutsättningar.till dessamåstesjukvården. Denna nyaanpassas

effekterEkonomiska

patientinflytan-frågandimensionekonomiskocksåfinnsDet omen
de.

olika patientgruppervarierar mellaninformationTidsåtgången för
vid svåra sjukdomar.patienter ochäldrei frågaoch störstär om

kommuni-information ochemellertid godstudier tyderFlertalet att
kostnadseffektivitetmedicinska resultatsåvälbidrar tillkation att som
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påverkas positivt. Det finns i dag studier pekar effektersom som
kortare vårdtider, mindre eller färre behandlingar, bättre störreomsorg,

Ävenpatienttillfredsställelse och bättre medicinska resultat. ingaom
omedelbara resultat kan ändå den ofrånkomliga tidsåtgångennoteras
och övriga insatser för informationen motiveras investering.som en
Långsiktigt kan det medföra fördelar med kompetenta patienterstora

i ökad utsträckning vågar lita till de krafterna och förmårsom egna som
utföra del de uppgifter tidigare krävt sjukvårdsresurser.en av som

Osäkerheten de ekonomiska effekterna då det gällerär störreom
effekter patientinflytande på behandlingsbeslut det gällerän närav
information och kommunikation. Genomförda studier inga entydigager
besked patienters val behandlingsaltemativ leder till ökade ellerom av
minskade kostnader. Flera studier visar, framgått kap. 3, attsom
välinfonnerade patienter ofta väljer billigare alternativ vad denän
behandlande läkaren skulle ha valt exempelvis vid prostataoperationer,
bröstcancerbehandling, förlossningsvård och måttligt förhöjt blodtryck.

delEn patienter väljer också avstå från behandling elleratt väntaatt-
och de inflytande det kliniska beslutet. Exempel finnsöverse om ges-
dock på det förhållandet, vid patienters efterfråganmotsatta som
medicinskt omotiverad diagnostik. Budskapet flerai studier emeller-är
tid ofta kan lita på patientens förnuft. Erfarenheternaatt tyderman
också på patienter fäster avseende vid läkarens rekommenda-att stort
tioner; läkaren förordar viss terapi, så de flestaaccepterarom en
patienter läkarens råd. Det har i detta sammanhang självfallet betydelse

patienten får relevant information risker, biverkningar,att effekterom
underlag för välgrundade kliniska ställningstaganden.etc. Annarssom

finns risk patienten det behandlingsaltemativatt tror att ären som
dyrast alltid det bästa.är

Flertalet studier omfattar emellertid begränsat antal patienterett
med kroniska sjukdomar, varför det svårt dra generella slutsatser.är att

mångaFör diagnosgrupper saknas dessutom empiriskt material. Flera
studier visar också det finns individuella skillnader inomatt stora

diagnosgrupper. Några entydiga slutsatser de ekonomiskasamma om
effekterna ökat patientinflytande kan därför inte dras.ettav

ekonomiskaDen dimensionen på patientinflytandet hänger också
med hur bedömer ökad information kan kommaattsamman man att

påverka efterfrågan på vård.
Kommittén har i tidigare betänkande SOU 1996: 163 konstate-ett

morgondagens patienter har högre utbildningsnivårat att dagens ochän
därför torde ha bättre förutsättningar till sig information. Dettaatt ta
talar för insatser kan stödja egenvård ochatt i övrigtävensom som ger
patienten ökat för sin behandling, kanett minska behovetansvar egen

hälso- och sjukvård.av
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Samtidigt frarnhölls andra krafter verkar i riktning. Denatt motsatt
medicinska utvecklingen mycket Oftasnabb. knyts starka förhopp-är
ningar till de möjligheter till bot och ökad livskvalitet läke-som nya
medel och behandlingsmetoder skapar. Här spelar opinionsbildning via
massmedier och olika intressegrupper roll. Detta gäller istoren
synnherhet medicinska framsteg det finns starka kommersiellasom

marknadsföra. Teknologiska genombrott inom medicinenintressen att
skapar således ofta behov och ökad efterfrågan hälso- ochnya en
sjukvårdens insatser. Kommittén gjorde den bakgrunden bedöm-mot
ningen den tilltagande resursknappheten under kommande kom-att

medföra ökad spänning mellan medborgarnas krav ochattmer en sam-
hällets förmåga tillgodose dessa.att

Kommittén kan dock konstatera de ekonomiska förutsättningar-att
hälso- ochi sjukvården därefter har förbättrats de ökningarna genom

statsbidragen till landsting och kommuner riksdagen beslutadeav som
Regeringenvåren åren1997 for och1997 1998. uttalade i detom sam-

manhanget inriktningen bör resurstillskottet leder tillatt att attvara
landsting och kommuner vidtar åtgärder så väntetidema i sjukvårdenatt
blir kortare, kvaliteten i äldreomsorgen blir högre, de psykiskt störda

bättre vård och vården i livets slutskede förbättras. Problemges en
kvarstår dock och regeringen aviserar den bakgrunden i års1998mot
budgetproposition landsting och kommuner skall tillföras ytterligareatt

åren och1999 2000. Sammantaget innebär redan fattade ochresurser
aviserade beslut statsbidragen till kommuner och landsting kommeratt

ha höjts med 16 miljarder kronor 2000 jämfört årmed 1996.att
Hälso- och sjukvårdens möjligheter tillgodose befolkningens behovatt

hälso- och sjukvård har därmed ökat och tvingas inte tillgripaav man
lika hårdhänta prioriteringar skulle ha blivit fallet.som annars

Etiska förprinciper prioriteringar

Riksdagens beslut med anledning 1996/97:60 Prioriteringarav prop.
inom hälso- och sjukvården innebär, tidigare redovisats avsnittsom
5.2, det finns vissa fastlagdacentralt allmänna riktlinjeratt numera

bör vägledande prioriteringar måste Enligt dessanär göras.som vara
bör prioriteringar inom vården baseras etisk plattform treen genom
grundläggande principer, nämligen märmiskovärdesprincipen, behovs-
solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Med dessa
etiska principer hargrund därefter lagts fast vissa riktlinjer försom
prioriteringar inom hälso- och sjukvården fördelade efter angelägen-
hetsgrad på fyra prioriteringsgrupper också skall beaktas inomsom

för sjukvårdshuvudmärmens planering hälso- och sjukvården.ramen av
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behovs-solidaritetsprincipen harMänniskovärdesprincipen och
Kostnadseffektivitetsprincipen,HSL.tillägg till 2 §lagfästs ettgenom

komma tillandra principerna, kanunderordnad de båda sägasärsom
ledningenbestämmelsen i 28uttryck §legalt attsom anger avgenom

främjarorganiserad så den bl.a.skalloch sjukvårdhälso-all attvara
kostnadseffektivitet.

såskall organiseras denvarje verksamhetledningenKravet attatt av
understrykatillkommit för särskiltkostnadseffektivitet harfrämjar att

möjligt.används så effektivttillgängliga medelbetydelsen att somav
behöva ellernedskärningar skallförhindrabl.a.Motivet görasattär att

verksamhetenendast grundtillförasmedel behövaytterligare attav
ändamålsenligtekonomisktbedrivsinte sätt.ett

verksamhetenutfonnaskyldighethar såledesHuvudmannen atten
vården kommer helaprinciper följs ochdessasådant attsätt attett

godo.befolkningen till
sjukvård tidigarehälso- ochtrend i dagenstydlig ärEn som

sammanställa ochframgått görasyntesersträvan att genomen
grund för beslutskall ligga tillvetenskaplig kunskaptillgänglig som

sjukvård. Motivetkunskapsbaserad hälso- ochvårdmöjligabästaom
betraktasmedicinsk praxisvariationen ibl.a. denär stora som som

tillhandahållamålet godbakgrundotillfredsställande både attmot av
skall bedrivas kostnads-vårdenvillkor och intressetvård lika attav

state-of-the-art dokument,används bl.a.medeleffektivt. De ärsom
och rekom-syntesstudiernationella riktlinjerriktlinjer,kliniska samt

uttryckskallOckså läkemedelskommittéemamendationer. ettsomses
tillförlitliguppgift bl.a. medverka tillderasför denna ärsträvan; att en

baserad vetenskapi landstingen,läkemedelsanvändningoch rationell
vårdpro-och lokalaregionalabeprövad erfarenhet. Framväxtenoch av

arbetet medtillgängliga kunskap liksombästabaserasgram, som
konsekvens kan bliutvecklingen.inslag i den Envårdkedjor andraär

kliniska frihetendenvalmöjlighetersåväl patienternasatt som
framhållasSamtidigt måste detutsträckning.i vissbegränsas att

metoder intepatienternatill förutvecklingen ärattär genom somgagn
och samordningenkunskapmed aktuelli samklang utmönstras att av

förbättras.vården
finns starka krav ökatSammanfattningsvis kan detsägas att

samtidigt detochfrån både enskildapatientinflytande somgrupper
strävandenai konflikt medutvecklingstendenser kan kommafinns som
det finnsdelaktighet och valmöjligheter. Attpatientensstärkaatt en

tillgodose dessa i och förönskemål och förmågankonflikt mellan äratt
i framtidenspänningsförhållande utvecklashur dettasig inget nytt;

ekonomisk situationekonomiska utvecklingen. Idenberor ytterst enav
hårdhänta prioriteringartillgripa myckethuvudmännen tvingasdär

följer dagensvalmöjlighetema vadgivetvisbegränsas än som avmer
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utveckling. Det dock enligt kommitténs meningär central betydelseav
säkerställa patienternas inom deatt rätt ramar som ges.

frågaDen harHSU ställning till i detta kapitelatt ta är, motsom
bakgrund ovanstående det finns behovav resonemang, om av en
rättslig reglering frågai information och val mellan behandlingsal-om
temativ bättre dagens hälso- och sjukvårdslagstiftning klargöränsom
patientens rättigheter och hälso- och sjukvårdens skyldigheter på
området.

Infomiationsskyldighetens9.2.2 utfomming

Gällande rätt

Infonnationsplikten regleras kortfattat i HSL och åliggandelagen. Av
HSL framgår patienten skall upplysningar sitt hälsotillståndatt ges om
och de behandlingsmetoder står till buds. Bestämmelsen i HSLom som
innebär vårdgivaren har skyldighet organisera vården såatt att atten
infonnationsskyldigheten kan upprätthållas. Det också huranges
information skall lämnas i de fall uppgifterna någon anledning inteav
kan lämnas till patienten själv. Hälso- och sjukvårdspersonalens
skyldighet lämna denna information regleras i åliggandelagenatt
1994:953. Där den har för vården skallatt tillansvaretanges som se

patienten får upplysningar sitt hälsotillståndatt och deom om
behandlingsmetoder finns.som

Själva lagtexten således inte mycket infonnationenssäger om
innehåll, omfattning och utfomining.närmare Av lagförarbetena

framgår informationendock skall tillgodose den enskildeatt patientens
behov. Normalt skall patienten allt hon behöver sitt hälso-veta om
tillstånd, dvs. resultatet provtagningar och undersökningar, denav
diagnos ställs kanske den misstänkta diagnosen och dent.o.m.som - -
förväntade utvecklingen sjukdomen eller skadan. Vad gällerav
behandlingsmetodema skall hon i regel få syftet med denveta
föreslagna åtgärden, vilka alternativ finns, hur det praktiskasom
genomförande skall till, vilket resultat kan förväntas, eventuellasom
bieffekter och risker, åtgärden förenad med eller obehagär smärtaom
liksom uppgifter eventuellt behov eftervård. Patienten måsteom av
också ha klart för sig behandlingen frivillig se vidare kap. 2 ochatt är
bil. 2.

Information till patienter i hälso- och sjukvården berörs också i ett
antal föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen. l styrelsens
föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1996:24 kvalitetssystem iom
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skall omfattasoch sjukvårdall hälso-sjukvårdenochhälso- attanges
utvecklinguppföljning ochutförande,planering,försystem avav

verksamhetschefenskall viaverksamheten. Vårdgivarenkvaliteten i se
patienten ochsäkerställerbl.a.kvalitetssystemsådanttill attettatt

ochdelaktiga i vårdeninformeras ochnärståendedennes görs att
hand ochnärståendeochklagomål från patienterochförslag tas om

i bilagautvecklasnivåpå dennaRegleringenbeaktas. närmare
internareglerad iibland lokaltInfonnationsskyldigheten är

kravdå gällavårdgivarnivå. kanDetoch rutinerföreskrifter t.ex.
viktiganågra särskiltiinnehålla vissamåsteinformationen momentatt
utifrånverksamhetschefendetNormaltvårdsituationer. är som

instruktionerför sådanapatientsäkerhetsaspekter attytterst svarar
och beaktas.skrivs

förslagöverväganden ochKommitténs

avgörandeframhållitsinflytandeinformation ochtillRätten är som av
självbestämmande ochmöjlighetpatientensförbetydelse utövaatt vara

och sjukvården.hela hälso-därföroch bördelaktig i vården genomsyra
många patienterotillfredsställandedetbakgrundendenMot är att

kommunikation ochbristandetillräcklig information;sigtyckerinte
klagomål vården.anledning tillvanligasteockså deninformation är

lyfta fram ochmotiv förstarktenligt kommitténDetta attettär
lagstiftningen.inforrnationsskyldigheten iförtydliga

lagförarbetenainfonnationsskyldigheten iBeskrivningama ärav
emellertid enligtfortfarande aktualitet. Lagtextenoch harutförliga är

behov tydligareoch det finnsför knapphändigalltkommittén av
krav påsjukvårdslagstiftningensochHälso-bestämmelser. att

hälsotillstånd och de"upplysningar sittskallpatienten omomges
bedömningenligt kommitténsfinns" täckerbehandlingsmetoder som
patient ochkommunikation mellanochinformationdagens kravinte

anpassade till de kravsåledes dåligtgällande reglervårdpersonal. Nu är
ha ställapatienten börkommunikationinformation och rätt attsom

sjukvården.ochpå hälso-

Lagteknisk lösning

åliggandelagen ochreglerad både iinforrnationsskyldighetendagI är
lyfta fram patientensfortsättningen.bör gälla i FörHSL. Detta även att

vårdgi-och privatasjukvårdshuvudmännensinformationtillrätt samt
så personalenoch sjukvårdorganisera sin hälso-för attattvares ansvar
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möjlighet uppfylla sin informationsplikt bör inforrnationsskyl-attges
digheten regleras i bestämmelse i HSL.en egen

kommitténEnligt bör det komma till uttryck i lagtexten patientenatt
skall individuellt anpassad information sitt hälsotillstånd ochom om
de metoder för undersökning, vård och behandling finns så attsom
patienten i möjliga utsträckning skall kunna tillvarastörsta sinata
intressen. Kommitténs förslag innebär förtydligande detett av
informationskrav redan gäller i dag och inskärper därutöver kravetsom

kommunikation och informationen bör lämnas i formeratt som
stärker patientens möjligheter till delaktighet och självbestämmande.
Den information patienten har och personalen skyldigheträtt att att
lämna bör förutom patientens hälsotillstånd de metoder föravse - -
undersökning, vård och behandling finns, vilket bl.a. inkluderarsom
åtgärder kan vidtas andra läkare, omvårdnadsåtgärder.än t.ex.som av

framgårDänned lagtexten vad redan i dag gälla enligtav som anses
lagförarbetena, nämligen varje medlem hälso- och sjukvårdsper-att av
sonalen har yrkesansvar för patienten infonnerad deett eget att är om
åtgärder vederbörande bedömer behöver vidtas.

Fonnuleringen inskärper vidare vikten informationen inte fårattav
slentrianmässigt måste efter den aktuella patientensutanges anpassas

förutsättningar och behov. Omständigheter måste beaktas ärsom
ålder,patientens ochmognad erfarenhet, eventuell funktionsnedsättning

kulturell och språklig bakgrund. l detta ligger också informa-samt att
tionen skall på hänsynsfullt den behandlingsansvarigasättettges av
personalen, också måste förvissa sig patienten har förståttattsom om
innehållet i och innebörden den information lämnats.av som

Val mellan9.2.3 behandlingsaltemativ

Kommittén har i avsnitt 9.2.2 informationsskyldighetens utforrn-om
ning för bördet komma till uttryck i lagtextenstannat patientenatt att
skall information de metoder för undersökning, vård och be-om
handling finns. Motivet tydliggöra varje medlemär att attsom av
hälso- och sjukvårdspersonalen har för patientenett eget att äransvar
informerad de åtgärder vederbörande bedömer behöver vidtas.om

Kommittén har också i uppdrag möjligheterna förövervägaatt
patienten själv medverka i val behandlingsaltemativ då detatt av
medicinska beslutsfattandet erbjuder alternativ. Det den fråganär som
skall behandlas i detta avsnitt. Vi vill för tydlighets skull nämna att
med begreppet behandlingsaltemativ åtgärder med medicinsktavser
innehåll andra legitimerade yrkesgrupperäven läkare.änsom ges av
Som exempel kan kirurgiska ingrepp, läkemedelsbehandling,nämnas
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specifik omvård-rehabiliteringsmetoder,behandling,sjukgymnastisk
psykoterapeutiska insatser.förlossningsmetoder ocholikanad,

vårt uppdrag i detutanförfaller däremotdiagnostikochUndersökning
följer valetvårdform det inteliksom valsammanhangethär avomav

behandlingsmetod.av
möjligt skallså långt detbehandlingenvården och ärdag gällerl att

finns ingendetsamråd med patienten,igenomförasochutformas men
vård skallvilkenpatient bestämmalåtaskyldighetformell att somen

krävakan intebehandling,avstå frånharPatienten rätt att menenges.
stället.behandling ifåatt annanen

entydigtstudiertillgängligaframgått visartidigareSom att om-
vid valfulladetsjälva villpatienternågra ansvaretta avens -

vill läkarenbehandlingsaltemativ;ellerundersöknings- som enman se
samrådoch ilyhörd och kompetentförtroendeingivande, partner

läkarenbehandlandebeslut. Då dentillframkomma motsvararett
behand-medverka i valetmöjligheterpatientenkravdessa att avges

förutsättningarLiknandedethon villlingsaltemativ ansvaret.taom
harläkareandra yrkesgrupperdetgällatorde änäräven an-somom

skulledetkunna tala förskullebehandlingen. Dettaför attsvaret vara
informations-innebördenförtydligaochlyfta framtillräckligt att av

uppfattningpatientensviktenoch inskärpaskyldigheten att egenav
betydelse.tillmäts

inkonsekventsamtidigtframstår detkommitténEnligt attsom
behandlings-informationskallsyfte patienteninföra regel i att omen
inte behöverpraktikenvårdpersonal iochläkarealternativ annanom

kommittén detönskemål. Enligtavseende vid patientensnågot ärfästa
uttryckliginföralogisktbakgrundenden överväga attattmot en

därval i situationerpatienternashänsyn tillskyldighetlagstadgad att ta
regeringenslikhet medmöjliga ibehandlingsaltemativfleratvå eller är

195. Kommittén1994/95:primärvårdspropositionen prop.förslag i
HSUefter detregeringenförhållandetuppfattat detocksåhar attatt

ochinnebördenförslag med denhar lagtdirektivfick sina ettnya -
starka önske-så det finnsförslaget-behandlingsocialutskottets attav
lägga förslagmöjligheternakommittén börmål överväga attattom

behandling. Enligtvaletinflytandereelltpatienten överett avsom ger
förstärk-förorda sådanmotivet förfrämstaskulle detkommittén att en

delaktig i denpatientenbetydelseninskärpaning göraattatt avvara
beslutsprocessen.kliniska

detsamtidigt inteförslaget visarbehandlingSocialutskottets attav
sådan skyldighet.innebördenpreciseraokompliceratär att av en

den lösningmåste enligt kommitténförutsättningförstaEn attvara
lagstadgade generella plane-landstingensförenlig medväljs ärsom

UtgångspunktenHSL.och sjukvården enligt 7för hälso- §ringsansvar
hälso- ochsamlade behovbefolkningensplaneringen skallför avvara
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sjukvård och statsmaktemas övergripande prioriteringar prop.
1981/82:97, 61 Riksdagens beslut med anledning propositio-s. av

prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvårdennen
innebär det finns vissa centralt fastlagda allmänna riktlinjeratt numera

bör vägledande prioriteringar måstenär göras.som vara
gällandeNu lagstiftning innebär vidare varje landsting skallatt

erbjuda god hälso- och sjukvård dem bosatta inomären som
landstinget, vilket i sak har innebörd vården skallattsamma som anses
stå i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Kommunerna har landstingen vad gäller den hälso-samma ansvar som

sjukvårdoch de har för. Patientens medverkan kan eller fårsom ansvar
aldrig innebära kraven vetenskap och beprövad erfarenhetatt
eftersätts prop. 1981/82:97 50. Det förhållande patientens valatts.
bör avgörande flera behandlingsaltemativnär möjliga fårärvara
således inte innebära patienten skall kunna anspråk påatt göra
behandlingsmetoder inte stå i överensstämmelse medsom anses
vetenskap och beprövad erfarenhet. dettaI ligger också de behand-att
lingsaltemativ patienten erbjuds och kan välja mellan medi-ärsom
cinskt motiverade och förväntas till för patienten med hänsynnyttavara
till den aktuella sjukdomen eller skadan. Begreppet här frånnytta ses
individens utgångspunkt.

Som konstateras i Prioriteringsutredningens slutbetänkande
Vårdens svåra val SOU 1995:5 vård i principär möjlignyttan attav
gradera det kan erbjuda metodproblem.även förhållande tillom
hälsorelaterade behov kan den avläsas i form bot eller förbättringav av
hälsan och i förhållande till livskvalitetsrelaterade behov i form av
minskat lidande, förbättrad social funktion och andra mått densom av
berörde patienten bedöms förhöjd livskvalitet. ---Nyttoaspektenge en
finns inbyggd i behovsbegreppet. Det innebär har behov detatt man av

har eller inte har behovnytta omvänt det inteattman av man av man
har En patient med utbreddnytta inte hjälpsav. cancer som av
behandling med cellgifter har givetvis inte behov cellgifter. Attav
tillföra sådana under åberopande psykologiska skäl intet.ex. ärav
ändamålsenligt, så mycket patienten kan åsamkas biverkning-mer som

på kortare eller längre sikt" f11 lar .Begreppet skall således från individens utgångspunktnytta ochses
innefatta såväl hälsa livskvalitet.som

En utgångspunkt bör också i likhet med vad gäller iannan som-
dag patienten hänvisas till vårdgivareatt finns inom detvara en som-

landstinget och inom den hälso- och sjukvårdsregionegna som
landstinget tillhör det inte fråga högspecialiseradär vård.om om
Patienten kan således inte kräva få tillgång till behandling påatt annat
håll landstinget kan erbjuda eller flera behandlingsaltemativ förettom
den aktuella sjukdomen eller skadan uppfyller kraven vetenskapsom
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detgällerbegränsningarMotsvarandeerfarenhet. ärbeprövadoch om
för.harkommunensjukvårdochhälso-fråga ansvarsomom

med ochi patientensinskränkningytterligare rätt attEn vara
gäller eutanasislå vaktstarka skälfinnsdetbestämma att omsom

kansjälvbestämmanderättför patientensAktningendödshjälp.aktiv
så långtsträcka sigHSL aldrigtillförarbetenauttalanden iklaraenligt

till-skall behövasjukvårdspersonalenochhälso-tillhörnågonatt som
berövahjälpa hennepatientsvårt sjukfrånbegäran attattgodose enen

sig livet.
ochsammanhangeti detproblematik smärt-är attdelvisEn annan

fall kanvissaslutskede ii livetspatientervårdvidångestlindring av
efterbehandlingsådannågot. Om sättsförkortasdöendetleda till att

vetenskap ochöverensstämmelse medioch ståravvägningnoggrannen
inteallmänhetieffektenbeskrivnadenerfarenhet, kanbeprövad anses

sammanhang,dessaåtgärderna. Igenomföraförhinder attettvara
tillståndetinsatsersådanapatientenmåstei andra,liksom somges

kräver.
förallmännadeprinciperbör dessakommitténEnligt ramarnaange

behandlingsal-valetinflytandemöjligheter överpatientens utövaatt av
behandlingsmeto-anspråkintesåledeskanPatienten göratemativ.

beprövadochvetenskapmedöverensstämmelsestå iinteder ansessom
tillgång tillkrävahanormalt intebör attPatienten rätt atterfarenhet.

fleraellererbjudakanlandstingethåll ettbehandling annat om
skadanellersjukdomenaktuellaför denbehandlingsaltemativ som

detfrågantillavsnitt 9.2.4iåterkommerVikrav.uppfyller dessa om
behandlingtillinförabehovfinns rättsituationeri vissa att annanenav

erbjuder.landstingetdetdenän egnasom
nekas denfåraldrigpatientensjälvklartdetkommitténEnligt attär
Enkostnaderna.tillhänsynmedbehovhon harvårdgoda annanav

detkankostnadsökningarvilka accepterasdäremotfråga omär som
motiverademedicinsktbehandlingsaltemativtvå eller flera ärfinns som

och detfrågaskada det ärellerden sjukdomtill ärmed hänsyn enaom
hapatientenmåstekommitténEnligt rättandra.detväsentligt dyrare än

dedyraredetbehandlingsaltemativ änärvisstvälja ävenettatt om
ellersjukdomvissbehandlaförfinnaskanalternativandra att ensom

behandling iväljapatientenförskulleAnnarsskada. rätten att
finnasmåste detSamtidigtsituationer.i mångaskenbarpraktiken vara

medkostnadsökningar kanhurförvissa accepterasgränser stora som
uppståProblem kanför patienten.förväntadetill denhänsyn nyttan om

kostnad medhögreuppnås till mycketförbättringmarginell ettenen
alternativ finns.andrajämfört med debehandlingsaltemativvisst som

måste emellertidförväntadkostnader ochmellanProportionema nytta
bedöm-Enligt kommitténsflera alternativ.det finnsrimliga närvara
fårinteförväntadegodtagbart denning får det nyttanatt varaanses
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eller försumbarringa i förhållande till de merkostnader visstett
behandlingsaltemativ kan medföra.

finns ocksåDet anledning annorlunda kostnadsökningaratt se
för visst behandlingsaltemativ vid allvarlig sjukdom eller skadaett än
vid mindre allvarlig sjukdom och bagatellartade åkommor. dettaI
sammanhang bör understrykas det inte givet läkaren ochäratt att
patienten värderar de icke-medicinska effekterna olika behandlings-av
alternativ Härtill kommer de individuella variationer-sätt. attsamma

patienter inte sällan vitt skilda bedömningarär vadgörstora;na av som
ökad livskvalitet och värderar också risker olikaär Enligtsätt.

kommittén bör patientens värdering i dessa hänseenden tillmätasegen
betydelse det sig allvarlig sjukdom eller skadarörstor ävenom om om
medför kostnadsökningar.det l dessa fall bör också toleransen för

kostnadsökningar betydligt det sig mindrestörre än rörvara om om
Ärallvarliga tillstånd. det fråga bagatellartad åkomma får det åom en

andra sidan godtagbart inte några kostnadsskillna-att accepteraanses
der alls.

Diskussionen toleransen för kostnadsökningar skall motom ses
bakgrund den sammanlagda kostnadseffekten individuella valattav av

komma i konfliktkan med behovs-solidaritetsprincipen, dvs. att
bör de områden verksamheter, individer därsatsasresurserna

Ävenbehoven den enskilde patienten bör ökatär störst. ettom
valet behandlinginflytande så måste det således finnasöver gränserav

kostnadsökningar kanför hur godtas. Annars riskerarstora som man
blir andra och högrekonsekvensen prioriterade behov inte kanattatt

tillgodoses.
vill också starkt understryka vikten hälso- ochKommittén attav

sjukvårdspersonalen lyhörd det gäller vilken information ochär när
måste alltid ha möjlighetpatienten önskar. Patienteninflytandevilket

medicinskt ansvarig.beslutsfattandet till denöverlämna äratt som
med lika respektval måstedettaPatienter mötas storgör somsom

beslutsfattandet.aktivt i det kliniskamedverkapatienter villsom
fårmedicinska beslutsprocessenmedverkan i denDelaktighet och

hamna ipatienter riskerarsådantheller utformasinte sätt attattett
beslutsan-ochbristande kompetenskonfliktfylld situation med storten

olikainformeras depatienteninte tillräckligtDet är att omsvar.
sjukdom eller skada.för vissbehandlingsaltemativ finns ensom

de olikavärderaVårdpersonalen måste också hjälpa patienten att
haralternativen, aktiv vägledning och försäkra sig patientenattge om

tillräckligt självbestämmande.underlag för kunna sittett utövaatt
Om det finns ochflera medicinskt möjliga behandlingsaltemativ,

patienten rädsla för risken med åtgärden väljer alternativettex. av- -
medför förbättring hälsotillståndet stället förismärre ettsom en av

skulle medföra väsentlig förbättring, måste hardenannat som en som
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fattarpatientensigförsäkramedicinskadet ettattansvaret om
viss behand-tvekan införuttryckerpatientenbeslut. Attvälgrundat en

genomföra den. Denavstå frånintäkt förtillfår inteling attatttas som
har klart förtill patientenmåsteför behandlingenhar attansvaret se

avstår från inskadan innansjukdomen ellerallvaret i sättasig attman
patientensförhållandeinitiativ. Detbehandling patientensviss att

behandlingsaltemativfinnsavgörande detsituationer bliri vissaval när
medicinskahar detkrav densåledes högreställer änansvaretsom

dagens system.

Lagteknisk lösning

den bestämmelsen börinföras i HSL. Avbestämmelse börEn nyany
finns fleraavgörande detval skallpatientensframgå näratt vara

med beprövadöverensstämmelsestår ibehandlingsaltemativ som
till denför patienten med hänsyntilloch bedömserfarenhet nyttavara

till denVidare bör hänvisningeller skadan.sjukdomenaktuella nyaen
införas i åliggandelagen.bestämmelsen

bemyndigandeförordningenutifrånhar möjlighetSocialstyrelsen att
till lagtext ochråd komplementföreskrifter och allmännautfärda som

sådantSocialstyrelsenkommittén börEnligtlagförarbeten. ta ett
föreskrifter och allmärma råd denmed dessaSåväl arbetetinitiativ. som

medel för implementeraverksammafärdiga författningen är att
sjukvården.i hälso- ochbestämmelserna

skyldighe-frågan den föreslagnahar ocksåKommittén övervägt om
behandlingsaltemativ bör kunnavalhänsyn till patientensten att ta av

s.k. förvaltningsbesvär.överprövas genom
mycketi det flesta fall starkaredovisat finns detSom tidigare

rättigheter kaninföraprincipiella invändningar överprövasattmot som
synnerheti frågasjukvården. gäller ihälso- och Detdomstol i omav

till viss behandling. Till bildenoch frågatill vård itillgången rättenom
måste skeöverprövning i allmänhetredanhör också nämnts att ensom

någon praktisk betydelse för patienten.prövningen skall hasnabbt om
finnsinställning därför det oftastprincipiellaKommittén är att tungt

mot kan rättsligt iinföra bestämmelservägande skäl prövasatt som
sjukvårdslagstiftningen.hälso- och

hög i fråga dendetta gäller i gradKommittén att om nuanser
mycket komplicerade medicin-aktuella bestämmelsen. sigDet rör om

mål denna skulle kräva omfattandeska bedömningar; typ expert-av
både och resurskrä-olika slag och därmed bli tidsödandemedverkan av

sjukvårdshuvudmännen.vande såväl för staten som
också framhålla det förhållandet väljaVi vill rättenatt attatt

utformaskan domstol i ställetbehandling inte överprövas utanav -
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vårdpersonalskyldighet för sjukvårdshuvudmän och -inte ärensom
behandlingsmetod inte behöverliktydigt med patientens valatt av

bestämmelsen framgår vilka krav patienten harrespekteras. Av rätt att
och vilka skyldigheter hälso- och sjukvården har. innebärställa Det

får starkare ställning och kanonekligen patienten hävda sin rättatt en
vårdens företrädare. Sjukvårdshuvudmärmenkontakterna med hari

självfallet också för regelverket implementeras i sjuk-ett attansvar
för uppföljningenvårdsorganisation liksom reglerna tillämpas påattav

Landstingens förtroendenämnder kan spela viktig roll isätt.avsett en
stödja och hjälpasammanhanget patienterna i kontakternaattgenom

sjukvården. ligger vidare i sakens Socialstyrelsen harmed Det natur att
lagstiñningens efterlevnadför upprätthålls tillsyn.attett ansvar genom

till andra bedömning, s.k.Möjlighet9.2.4 en

second opinion

föreslagit patientensframgått avsnitt 9.2.3harKommittén attavsom
skall avgörande det finnsbegränsningarmed vissavaleget omvara--

till för patientenbedömsbehandlingsaltemativflera nyttavarasom
skadan. Patienten kansjukdomen elleraktuellatill denmed hänsyn -

anspråk be-dag integäller ivad göramedlikheti som -
medöverensstämmelsestå iintehandlingsmetoder veten-ansessom

normalt tillpatientenhänvisaserfarenhet. Vidarebeprövadochskap en
hälso-och inom denlandstingetdetfinns inomvårdgivare egnasom

således intekanPatiententillhör.landstingetsjukvårdsregionoch som
kanlandstingethållbehandlingtilltillgångkräva annat omatt

sjukdomenaktuelladenförbehandlingsaltemativfleraellererbjuda ett
beprövad erfaren-ochvetenskapkravenuppfyllerskadaneller som

het
. skälfinnsdetkommittén börframgårdirektiven övervägaAv att om

valetvilkaförpatienterstöd tillåtgärder förvidta särskilda attatt ge
kanlivskvalitet. Detframtidaförbehandling betydelsehar storav

riskfylldasärskiltförsigvaletenligt direktiven gälla utsättaattt.ex.
erfarenhet intebeprövadbehandlingar vetenskap ochoch där ger

patientersådanastödjaprecisa kommittén kanEnligt sättett attsvar.
seconds.k.bedömning,medicinskinföra till förnyadrättattvara en en

ochsjukvårdshuvudmannenopinion. Konkret skulle detta innebära att
medverka tillvårdgivaren skulle skyldiga i vissa situationer attattvara

ochpatient så önskar får diskutera sin sjukdommöjligheter attsomen
debehandling med ytterligare läkare hon ställning tillinnan taren

behandlingenbehandlingsaltemativ finns och hon skallvill attsom var
ske. vissa fall kan denna förnyade bedömningI ske hos läkare enen
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andra fall kan detlandstinget eller sjukvårdsregionen, iVårdenhet inom
läkarebereds möjlighet konsulteramotiverat patienten attatt envara

utanför landstinget/sjukvårdsregionen.vårdenheten
förslagen förtydligandetKommittén kan konstatera att om av

information liksom direkttillpatientens rätten utövarätt ettatt
står införbehandling innebär patienterinflytande valetöver att somav

Förslagenmedicinska ställningstaganden får starkare stöd.svåra ett ger
till förnyad medicinsk bedömningemellertid inte dessa patienter rätt en

läkare utanför landsting-heller vända sig tilloch inte rätt att en
et/sjukvårdsregionen.

det redan förekommerkan samtidigt i dagKommittén notera att att
medicinsk framförfår tillgång till förnyad bedömning, alltpatienter en

oklara diagnoser och svårtolkade sjukdomssymptom.det gällernär
sjukvårdspersonalsåväl all hälso- och harLäkare som annan en

skyldighet arbeta enligt vetenskap och beprövadlagstadgad att
för i vissa situationer inhämta ytterligareerfarenhet. Grunden att en

i detta lagreglerade krav. Saknar läkarebedömning ligger en egen
viss patients sjukdomstillstånd eller måstekunskap symtomom en

vederbörande hämta den kunskapen från håll,annat t.ex attgenom
vårdinstans.kollega, eller remittera patienten tillkonsultera en en annan

förekommer också relativt ofta läkaren initiativ tillDet att tar en
situationer där denne bedömer det inte finnsförnyad bedömning i att

kan bota patienten eller mycket ingripandenågon terapi om ensom
föreslås. vissa situationer främsta motivetriskfylld behandling l detär

medverkar till förnyad medicinsk bedömningför läkarenatt atten
uttryckt önskemål diskutera sin sjukdompatienten ochattom

läkare.behandling med en annan
således relativt vanligt patienter får tillgång till förnyadDet är att en

oftast på behandlande initiativ.medicinsk bedömning den läkarens-
haft anledningfråga kommittén har detDen överväga är i vissaatt om

bör finnas skyldighet för hälso- och sjukvårdensituationer atten
medverka till patienten får möjlighet konsultera läkareatt att annanen
och tillgång till behandling den det landstingetänannan som egna
kan erbjuda på initiativ.patientens

självklart hälso- sjukvårdenEnligt kommittén bör det ochattvara
medverkar till får möjlighet diskuterai vissa situationer patientenatt att

sin sjukdom och behandling med ytterligare läkare underlag fören som
ställningstagandet till de behandlingsaltemativ finns. Relationensom

läkaren och patienten gäller ofta så viktiga frågormellan för patienten
det ställs särskilda krav på tillit och samarbete. Ibland uppståratt

situationer patienten mister tilltron till läkaren. Orsakernagör attsom
till detta kan många, från klara fel eller brister i bemötandetvara vara
från läkarens sida till missförstånd eller orimliga frånkrav patientens
sida. kan också handla patienten har svårtDet försona sigatt attom
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allvarligmed diagnos. sådanaNär situationer inträffar kan patientenen
ha starkt behov sin sjukdom eller skada bedömdett attav av en

läkare hon känner tillit till och i vissa fall också attannan som av-
denne för den fortsatta behandlingen. Om hälso- ochövertar ansvaret
sjukvården medverkar till detta kan patienten känna sig medtryggare

diagnosen och den föreslagna behandlingen riktig.att är
Kommittén kan konstatera flera initiativ har tagits föratt att

patientertillgodose skall kunna tillgång till förnyad medicinskatt en
bedömning. Läkarförbundet har rekommenderat sina medlemmar att

patients begäran oberoende bedömning läkare skallen om en av annan
Fråganrespekteras. till förnyad bedömning behandlasrättenom en

också Landstingsförbundets styrelse i rekommendationen lands-av om
tingens arbete med stärka patientens ställning. Förbundsstyrelsenatt
lämnar följ ande rekommendation: Om" patienten någon anledningav
vill ha andra ställningstagande till diagnos eller behandling skallett
sjukvårdshuvudmännen i möjligaste mån bidra till det blir fallet"att
s.6.

Kommittén välkomnar både Läkarförbundet och Landstingsför-att
bundet har rekommenderat sina medlemmar verka för patienter-att att

önskemål förnyad medicinsk bedömning skall respekteras.nas om en
fråga HSUDen har haft anledning tillöverväga är rättenattsom om

förnyad medicinsk bedömning bör särskilt lagstöd eller det ären om
tillräckligt med de åtgärder sjukvårdshuvudmän och vårdpersonalsom
själva kan vidta.

Enligt kommittén finns det inte skäl omvandla rekommendatio-att
den generella karaktär de både förbunden i sinaner av som avser

rekommendationer till lagfästa skyldigheter för huvudmän och vård-
givare. skulle iDet praktiken innebära inför allmän lag-att man en
stadgad till förnyad medicinsk bedömning i svensk hälso- ochrätt en
sjukvård. Om bestämmelsen dessutom skulle innebära patienten haratt

söka läkare Vårdenhet utanför den landstingsgränscnrätt att en egna
skulle i praktiken införa fritttill vårdsökan-rättett systemman som ger
de i hela landet. sådantEtt inte förenligt med landstingensärsystem
planeringsansvar för hälso- och sjukvården och skulle dessutom riskera

bli mycket kostnadsdrivande.att -
Det torde dessutom inte förenligt med våra direktiv läggaattvara

förslag så långtgående till förnyad medicinskrättsom ger en en
bedömning. Kommittén har emellertid för intressetstannat att attav ge
särskilt stöd till patienter står inför de mycket svåra medicinskasom
ställningstaganden beskrivs i direktiven motiverar skyldighetenattsom

medverka till förnyad bedömning får uttryckligt lagstöd.att etten
Därmed klargörs i vilka situationer patienten har begärarätt att attsom

diskutera sin sjukdom eller skada med ytterligare läkare och vilkaen
skyldigheter huvudmän och vårdpersonal har.som
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patienten fårskyldigheten medverka tillkommittén börEnligt att att
livshotan-inträda det frågamedicinsk bedömningförnyad när är omen
står införeller skada och patientenmycket allvarlig sjukdomellerde

särskilt riskfyllda behandlingar eller valetsig förvalet utsättaatt om-
sådanabetydelse för framtida livskvalitet. Iharbehandling storav

fårsjukvården medverka till patientenhälso- ochsituationer bör att
helstbedömning hos vårdgivare itill sådantillgång en var somen

behandlande läkarenvill det- eller denpatienten självlandet omom
Läkaren bör också medverkabästa lösningen.det denbedömer äratt

läkaretill förfogande så denjoumalhandlingar ställstill attatt m.m.
behövsbedömningen har de underlagden förnyadeskall göra somsom

måstediagnos och behandling. Patientenställning tillför att ta
Vårdenhetavgörande inflytande vid vilkenockså hasjälvfallet överett
läkare harutföras hon tillsammans med sinskallbehandlingen närsom

finns.behandlingsaltemativställning till detagit som
det landsting där patienten bosatt böri sakensDet ligger ärnatur att

utförsbehandlingen patienten vill denför kostnaderna for attomsvara
landsting. Enligt kommittén börVårdenhet ipå ett annaten

härmycket speciella situationer det sigsjukvårdshuvudmannen i de rör
för patientens reskostnader; riskenockså är attannarssvaraom

benägenhetenförhållanden kan påverkaekonomiskapatientens att
förnyad medicinsk bedömning. Kommit-utnyttja möjligheten att en

patienten normalt själv får förhar inga erinringartén mot att svara
söka sig till sjukhus ikostnaden för hon väljer att ett ett annatresan om

primärvården finnseller väljer läkare i Detlandsting ort.en annanen
undantag från denna huvudregel för deemellertid anledning göraatt

fråga eftersom det handlar livshotande ellerpatienter det här är om om
allvarlig sjukdom eller skada och svåra medicinskasärskiltannars

bedömningar.

Lagteknisk lösning

bestämmelse skallKommittén har i avsnitt föreslagit9.2.3 att en ny
HSL vilka situationer patienten skall hainföras i reglerar i rätt attsom

behandling det finns alternativ. Av den bestämmelsen börvälja när
framgå hälso- och sjukvården i vissa situationer skyldigockså äratt att

får diskutera sjukdommedverka till patienten möjlighet sin ochatt att
ytterligare läkare. Skyldigheten medverka tillbehandling med att atten

får sådan framgått inträdapatienten bedömning bör, nären som ovan,
fråga livshotande eller mycket allvarlig sjukdom eller skadadet är om

och hon står inför valet sig för särskilt riskfyllda behandling-utsättaatt
eller valet har betydelse för framtida livskvalitet. Patientenstorar om

bådebör i sådana situationer ha träffa läkarerätt att en en
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i landet och få behandlingen skallVårdenhet helst avgöra varvar som
utföras hon tillsammans med sin läkare har tagit ställning till denär
behandlingsaltemativ finns.som

räckvidd bör begränsad till vård kanBestänrrnelsens vara som ges
sjukvårdshuvudmännen således inte skyldig medverkai Sverige. är att

sjukvårdpatienten får tillgång till i andra länder. I de speciellatill att
bli aktuellt det frivilligt åtagande frånsituationer detta kan är ett

sida och inte någon lagstadgad skyldighet.sjukvårdshuvudmannens
medicinsk bedömning bör inte kunnatill förnyadRätten överprö-en

förvaltningsbesvär. sig komplicerades.k. Det rör omvas genom
Förvaltningsdomstolen skulle behövamedicinska bedömningar. ta

fråga sjukdom skadatill inte bara det ellerställning är ärom om som
ocksåeller särskilt allvarlig det medicinskalivshotande utan om om

risker för harställningstagandet kan innebära särskilda patienten eller
fråga förslagetbetydelse för framtida livskvalitet. Liksom i närstor om

medverkan i valet behandlingsaltemativ skullegäller patientensdet av
omfattande expertmedverkan olika ochmål detta slag kräva slagavav

både tidsödande och resurskrävande.därmed bli
förhållandet bestämmelsen utformas skyldighet förDet att som en

sjukvårdshuvudmän och vårdpersonal självfallet inte liktydigt medär
till förnyad medicinsk bedömning inte behöverpatientens rättatt en

bestämmelsen framgår mycket klart vilka förutsätt-respekteras. Av
skall uppfyllda för patienten skall kunna krävaningar attsom vara en

medicinsk bedömning och vilka skyldigheter vårdpersonalenförnyad
framgår patienten har träffa läkare vård-har. Vidare rättatt att en en

i och fåenhet helst landet behandlingen skallavgörasom varvar
hon har tagit ställning till behandlingsaltemativutföras denär som

patienten möjligheter hävda sinfinns. Detta sammantaget stora attger
med vårdens företrädare.i kontakterna Därtill kommerrätt att

sjukvårdshuvudmännen självfallet har för sjukvårdenett attansvar
respekterar till förnyad medicinsk bedömning liksompatientens rätt en

uppföljningenför reglerna tillämpas Landstingenssätt.att avsettav
hjälpa utkräva sin i kontakter-förtroendenämnder kan patienten rättatt

vården. lagstiftningens efterlevnad upprätthållasmed Vidare börna
tillsyn.genom

dokumentation9.2.5 påKravet

finns idag inget lagfäst krav dokumentationDet i patientjoumalen
viss information lämnats till patienten eller patienten valtatt att ettav

behandlingsaltemativ.visst I 3 §patientjoumallagen 1985:562 anges
dock joumalen skall innehålla de uppgifter krävs för god ochatt som en



Information till SOU 1997:154patienten.
..

säker vård. Varken förarbetena till patientjournallagen eller Socialsty-
relsens föreskrifter och allmänna råd till lagen SOSFS 1993:20 berör
denna fråga särskilt. Den legala aspekten betonas dock. Med det menas
bl.a. det i vissa fall väsentligt i journalen föra vilken infor-äratt att
mation patienten faktiskt fått del av.

Socialstyrelsenöversikt utarbetat HSUDen uppdragsom av
se bil. 5 visar det inte sällan framkommer brister dokumen-2000 iatt

tationen i patientjoumalen vid utredningar anmälningar och klago-av
från svårtmål patienter. Bristerna det rekonstruera skeendet ochgör att

fastställa begåtts något fel ochdet i så fall ansvarig.om vem som var
Träffade överenskommelser dokumenteras sällan i joumalen. Detsam-

huruvida information behandlingsaltemativgäller har lämnatsma om
och skälen till önskemål från patienten inte har kunnat tillgodoses.att

sådan informationKraven dokumenteras skärps enligt kom-att
följd förslagenmitténs bedömning till patientens medverkan iav om

val behandlingsaltemativ och skyldigheten för hälso- och sjukvårdenav
i vissa situationer medverka till patienten får tillgång till för-att att en

medicinsk bedömning.nyad
Kommittén har den bakgrunden för det finnsmot stannat att ett

behov patientjournallagen kompletteras bestämmelsemedattav en av
vilken framgårbör den information har lämnats till patientenatt som

hennes ställningstaganden med anledning denna informationsamt av
dokumenteras.skall

och9.2.6 Svåra mycket ovanliga sjukdomstillstånd
och skador

också haftKommittén har anledning det finns behovövervägaatt om
vidta särskilda åtgärder för patienter med svåra och mycketatt attav

ovanliga sjukdomstillstånd och skador skall kunna söka specialistvård
utanför det landstinget. Bakgrunden kommittén i sina kon-är attegna
takter företrädaremed för med sådanapatienter sjukdomstillstånd och
skador har erfarit det inte ovanligt dessa patienter nekasäratt att
möjligheten-att söka specialistvård där de själva de bästaattanser
kunskaperna den aktuella sjukdomen eller skadan finns. Oftast ärom
problemet de för avtal, remisser och ersättningssystematt system som
enskilda landsting tillämpar hindrar patienten söka vård hos vissatt en
läkare Vårdenheteller har utvecklat specifik kompetens frågaisom om

viss svår och mycket ovanlig sjukdom eller skada, tackt.ex.en vare en
specialintresserad läkare.

Kommittén kan konstatera den avsnitt föreslagna9.2.4att nyss
möjligheten till förnyad bedömning och behandlingen utfördatten
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Vårdenhet utanför landstinget i vissa situationer kan bidra tillen att
lösa problemet patienten står inför val mellan olika behandlings-ettom
altemativ. Patienter med svåra och mycket ovanliga sjukdomar eller
skador har emellertid behov vidare så. detI härär änsom samman-
hanget handlar det inte enstaka vårdepisod utan attom en om
möjlighet till kontinuerlig behandlingskontakt med viss läkareen en

viss vårdenhet.en
Enligt kommittén det mycket angeläget hälso- och sjukvårdenär att

kan dessa patienters behov Specialistvårdmöta det innebärävenav om
vården måste hos vårdgivare i landsting. Samtidigtatt ett annatges en

medvetna detta inte enkelt låter sig hindrenär kanatt göras;om vara
både organisatoriska och ekonomiska. Därtill kommer det svårtäratt

vid vilka sjukdomstillstånd patient skall haavgränsaatt sökarätt atten
vård utanför det landstinget. Detta också skäl till fråganär ett attegna
inte lämpar sig för lagreglering. Kommittén föreslår i stället fråganatt
behandlas i överläggningama mellan Socialdepartementet och Lands-
tingsförbundet inför Dagrnaröverenskommelse. Inriktningennästa bör
därvid frågan dessa patienters behov Specialistvård fårattvara om av

tillfredsställande lösning.en
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Patientnämnder10

Kommitténs förslag: lagEn patientnämnd skall ersättany om m.m.
nuvarande lag fortroendenänmdsverksamhet inom hälso- och sjuk-om
vården Nämndemas arbetsområde utvidgas till omfatta allattm.m.
offentligt finansierad hälso- och sjukvård vissa socialtjänstfrågorsamt
inom äldreomsorgen. Patientnämndemas arbetsuppgifter preciseras i
lagstiftningen. Centrala uppgifter främja kontakterna mellanär att
patienter och vårdpersonal, stödja och hjälpa enskilda patienteratt samt

återföra erfarenheter från nämndernas verksamhet så de kanatt att
bidra till hälso- och sjukvårdens kvalitetsutveckling. Insatsema är ett
komplement till insatser andra myndigheter och organisationer utför i
syfte patientens ställning i hälso- och sjukvården. skallDetvärnaatt

åligga patientnämndema återföra erfarenheter till landstings-även att
styrelsen och kommunstyrelsen. Socialstyrelsen skall därutöver årligen
informeras nämndernas arbete.om

organisatoriska förutsättningarnaDe för nämndemas verksamhet
ändras inte. däremotDet angeläget landsting och kommuner sökerär att
sarnarbetslösningar det möjligt arbeta med problem i helagör attsom
vårdkedjan inrätta patientnämnder besitter erfarenhetattgenom som
både från kommunernas och landstingens hälso- och sjukvård. Det

behovfinns samordna kansliresursema i syfte stärkaäven att attav
och åstadkommadessa kanslier med bred kompetens. Patientnämnder-

självständiga ställning understryks. direktDet olämpligtär attnas
ledamöterna i nänmdema kombinerar de uppdragen med uppdrag i
kommunala nänmder med för hälso- och sjukvård.ansvar

Slutligen bör regeringen initiativ till utvärderingta en av
patientnämndemas verksamhet efter det de reglerna har varit iatt nya
kraft några år.

10.1 Uppdraget

finns olikaDet möjligheter till upprättelse och ersättning patientom en
har blivit felaktigt 25behandlad i vården. I kapitel 2 avsnitt ges en
översikt de olika instanser patient kan vända sig till hanav som en om

I bilaga 2 Patientens rättsliga ställning probleminventering återfinnsen en-
utförligare redovisning överprövning, sanktioner och ersättninav
avsnitt 12.
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Socialstyrelsenz, ochHälso-vården; bl.a.missnöjd medeller hon är
och läkeme-patientförsäkringenansvarsnämnd HSANsjukvårdens

handläggning-partsställning vidPatienten tillerkännsdelsförsäkringen.
beslut.överklaga nämndensHSAN och kandisciplinärenden hosen av

1996:799patientskadelagenenligtPatientförsälcringen, som numera
förunderlättatpsykisk skada, harersättning förmöjlighet tillockså ger

samband meduppkommit ivid skadorersättningpatienter att som
tillsyn1996:786den lagenbehandling. Genom överochvård omnya

januari 1997from. denSocialstyrelsen 1sjukvården harhälso- och
levervårdgivare inteingripamöjligheterutökadefått motatt som upp

finnsgod vård.krav Detsjukvårdslagstiftningenshälso- ochtill
patienten kan vändaenskildedenstatliga instanserolikasåledes som

möjlighe-godavården liksommissnöjd medeller honhansig till ärom
skadorersättning föroch fåklagomål prövade attter att som

tillsynsfunktionförstärktaSocialstyrelsensi vården. äruppkommit ett
och patient-vårdkvalitetengenerellt ökasyfteiviktigt instrument att

skärptssuccessivtlagstiftningenkan konstaterasVidaresäkerheten. att
lagändringardeskydd,starkarepatientensyftei senastettatt genomge

januari 1997.kraft den lträdde isom
patienter ochinstansema kannämnda statligadeFörutom ovan

landstingen ochförtroendenämndema itillvända siganhöriga
ingår i hälso- ochFörtroendenärrmdsverksamheten,kommunerna. som

på försökbedrevs till börjanorganisation,sjukvårdshuvudmännens en
förtroendenämnds-utvärderingNågonpermanentades 1992.och av

gjorts.har därefter inteverksamheten
skallHSUuttryckligen 2000direktiven inte övervägaI sägs att om

vilari dagpatienter och anhörigahjälpfunktion förstöd- ochden som
och förstärkas.behöver utvecklasförtroendenämndema

Prioriteringsutredningenemellertid konstateraKommittén kan att
föreslog vissaSOUval 1995:5Vårdens svåraslutbetänkandeti

ställningRegeringen inteförtroendenämndema.förstärkningar togav
propositionen prop.del iförslag i dennaPrioiiteringsutredningenstill

med hänvisningoch sjukvårdenhälso-1996/97:60 Prioriteringar i
hur patientensuppdraghar regeringensHSU 2000till övervägaattatt

bakgrundendenoch sjukvården. Bl.a.stärkas i hälso-ställning kan mot
förtroendenämnder-frågantill slutsatsenkommittén kommithar att om

HSU 2000.bör behandlas avna
i delbetänkandet BristerocksåDet bör inoteras att omsorg env

redovisningSOU finnsbemötande äldre 1997:5 lfråga en avom av
kategori patienter/boendeverksamhet för dennaförtroendenämndemas
bedriver.till det arbete HSU 2000hänvisningmed en

Socialstyrelsens bil.uppföljning beskrivs iarbete med tillsyn och närmare
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Bakgrund10.2

Förtroendenämnder skall enligt lagen förtroende-1992:563 om
sjukvårdennämndsverksamhet inom hälso och finnas inom varjem.m.

och kommun. i samband med HSAN i sinlandsting Det attvar
fristående myndighet inrättadesnuvarande form riks-en somsom --

beslutade försöksverksamhet med förtroende-dagen 1980 att en
skulleTanken dessa nämnder avlastaskulle inledas.nämnder attvar

har föranletts fel ellersådana ärenden inteHSAN merparten avsomav
kontakthar sin grund i bristande ellerhos personalenförsummelse utan

försöksverksamheten hadeEfter1978/791220.information prop. att
förtroende-pennanentades den 1992. Tillgångerförlängts ett par

rekrytera ochockså fr.o.m.uppgifter hörnämndernas attsamma
med tvång i slutenintagitsför de patienterförordna stödpersoner som

psykiatrisk vård.
paragrafer. denendast Iförtroendenämnder innehållerLagen treom
sjukvård och denochdet för den hälso-paragrafen reglerasförsta att

finnasför skalllandsting eller kommuntandvård ett ansvararsom en
kontakterna mellanmed uppgift främjaeller flera nämnder atten

patienternahälso- och sjukvårdspersonalenpatienterna och samt att
andra paragrafenden hjälp förhållandena kräver. denförmedla Isom

överlåta förtroende-ingår i landsting fårstadgas kommunatt etten som
och landstinget harnämndsuppgiften till landstinget kommunenom

paragrafen reglerar stödpersons-detta. tredjekommit Denöverens om
uppgiften.

hållnasåledes ganska allmänt iFörtroendenämndens uppgifter är
1978/79:22Olagstiftningen prop.lagstiftningen. förarbetena tillUr
hämtas.vissa preciseringar Där1991/92: 148 kan emellertidoch prop.

skallinte främstverksamhetkan bl.a. utläsas nämndensatt vara
ochförekommitinriktad frågor försummelse harfel eller vemom

haNämnden skallo.dyl.för felaktig behandlingansvarigär ensom
innebär riskerförebyggande förhållandenkaraktär och syfta till att som

blirbehandlingotillfredsställandeolika slag för felaktig ellerav
fårDessaoch tjänstemän.uppmärksammade ansvariga myndigheterav

kanVidarevidtas.därefter självständigt bedöma åtgärder behöverom
möjligheterförtroendenärrmdema deutläsas bör informeraatt om

såsompatienten har vända prövningsinstansersig till andraatt
informeraSocialstyrelsen och ocksåansvarsnämnden. Nämnden bör

ellermöjligheterna ersättning patientförsäkringenattom genom
läkemedelsförsäkringen. Patienten bör också, under-enligt förarbetena,

möjligheten få rättshjälp rättsligdet blir aktuellt medrättas attom om
klagomål.prövning ettav
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såövrigt det viktigt medunderstryks förförarbetenaI är ettatt
möjligt hos nänmdema.arbetssättoch snabbtobyråkratiskt som

denhand lösas såuppkommit bör i förstaharProblem närasom
bör därför vidmöjligt. Nämndemaverksamhetenvårdande som

tagits och detkontakter harundersöka vilkaklagomål äromsom
hälso- ochoch berörddirektkontakt mellan patientenmedmöjligt

Är möjligt påsådana det intesjukvårdspersonal. relationerna är attatt
får knytaalternativ patientenkanlösa problemendetta attettsätt vara

medverka till detta ochsådana fallNämndema bör ivårdkontakt.en ny
vi-förebyggande arbete börnärrmdemaspatienterna tillrätta. Ihjälpa

och sjukvårdspersonal,utbildning hälso-medverka iingådare att av
olika institutioner inomoch besökafortbildning,i formfrämst attav
vikt ytterligaredetpåpekasVidarevården. är största attatt an-av

derasnämnderna ochsprida informationförsträngningar görs att om
Även erfarenheter till hälso- ochnämndernasåterföringenuppgifter. av

understryks i förarbetena.sjukvårdspersonalen
disciplinä-och har ingasåledes rådgivandeFörtroendenänmderna är

personalensjukvårdshuvudmännen ellerbefogenheter utangentemotra
kontakter.och förmedlarutreder, föreslår lösningarde informerar,

sjuk-också det förekommerbörsammanhangetI nämnas attatt
inrättat patienternaharinitiativvårdshuvudmännen eget organ som

landstingvården. vissamed klagomål Inomvända sig tillkan
patientkontakt-patientombudsmän ellerexempelvis s.k.förekommer

här,kommer berörasñmktioner, inteDessa närmareattsompersoner.
sjukvårdsorganisationen,ochhälso-finns oftast t.ex. ettinom

sjukhus.

i dagFörtroendenämndsverksamheten10.3

Enkäten10.3.1

arbetar i daghur förtroendenämndemauppfattningfåFör att omen
landstingens förtroende-enkät tillHSU hösten 1996skickade ut en

landstingsfria kommunerna.förtroendenämnderna i deoch tillnämnder
förtroendenärnndemas arbetsformer,berörde delsFrågorna i enkäten

förarbete kan intressefrån närrmdemasdels erfarenheter vara avsom
uppdrag.HSUs

från älvakommuner hade avståttframgick 191Av attattsvaren
utnyttjat den möj-förtroendenämndsuppgiñen och i ställetförsvara
landstinget skulleoch slutit avtallagstiftningenlighet attger omsom
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kom-vid tillfället för enkäten 94uppgiften. Således detför varsvara
själva sköttelandstingsfria kommunerna,förutom de sommuner,

verksamheten i de kom-uppfattningverksamheten. För att omen
sändes i januari 1997med landstingethar avtalinte enmuner som

kommuner. Urvalet skedde meddessaurval 30 sttillenkät ettut av
syfte säkrageografisk spridning iochinvånarantalbeaktande att ettav

urval.representativt
enkäten både tillfrågorna ibörsammanhangetI nämnas att

syftade tillfortroendenänmderkommunernasochlandstingens att ge en
således ingetEnkätsvarenverksamheten.översiktlig bild säger omav

insatser.förtroendedenärrmdemaseffekterna av
förtroendenänmdsverk-beskrivningkortfattadföljerNedan aven

delsenkätsvaren,baserad delsoch kommuneri landstingsamheten
verksamhetsberät-förtroendenänmdemasfall-förekommande-i

telse3.

förtroendenänmderLandstingens10.3

Organisation

landstingvarje Detförtroendenämnd inomfinns detregell en
landstingsfull-direkt underförtroendenänmden liggervanligaste är att

Älvsborgs fleralandsting haroch Hallands länsmäktige. Endast
Älvsborg för dendelen ochfinns nämnd för dennänmder. I ennorraen

förtroendenämndsverksamhet iorganiseratsödra. Halland har sin sex
Samtligaenhet.dessa har administrativnämnder. Tre gemensamav en

lokaliserade till primärvården.nämnder ärsex
ocksåförtroendenämndens ledamöterovanligtDet inte ärär att

ochanknytning till hälso-någon nämnd medledamöter av annan
sjukvårdsfrågor.

Kansli

förtroende-mellan tjänster för skötaallmänhet finns det ochI tre atten
kanslier.nämndsuppgiften. På vissa håll i landet finns betydligt större

består i Stockholm femton tjänsterTill exempel förtroendenänmden av

Enkätsvaren redovisas i bilaga Sammanställning enkäter till landsting-4 av
och kommunernas förtroendenämnder.ens

Med landsting i denna redovisning de landstingsfria kommunerna.ävenavses



Patientnämnder SOU 1997:208 154

deltid. Malmöhus antalet tjänstervarav I län 7,5.ären
det gäller handläggarnas utbildningsbakgrund tycks sjukskö-När

terskeutbildning vanligast, socionomer, jurister ochävenvara men
förekommer.andra yrkesgrupper

Information

informerar olika verksamhet;Förtroendenärrmdema sinsätt om
affischer, telefonkatalogens blåbroschyrer, sidor, vid samman-genom

detta tycks svårtkomster olika slag Trots det de har attosv. som omav
allmänheten. alla förtroendenänmder inå till Nästanut uppger en-

infonnationen bör förbättras.kätsvaren deatt attanser

Ärenden

statistik verksamheten vid landets förtroende-saknas samladDet över
försvårar nationell analys utvecklingstendenser,nämnder vilket en av

och tillfälle till utvärdering bl.a.möjlighet till jämförelser verksam-av
för kvalitetsutvecklingen och det förebyggandehetens betydelse

Arbete med fram struktur för viss basinfor-arbetet. att ta en gemensam
for hela pågår kom-mation skall kunna sammanställas landet erfarsom

det dock svårt samlat redovisa verksamheten,mittén. I dagsläget är att
registreringen sker på olika varierar praxis föreftersom sätt, närt.ex.

ärende skall registreras.ett
verksamhetsberättelsen från förtroendenämnden i StockholmsAv

antalet skriftliga patientärenden drygt årlän kan utläsas 600att var
totalantalet patientärenden ärenden/kontakter1995 och att per

besök drygt Som kantelefon, brev och 2.600. jämförelsevar en
motsvarande siffror Stockholm för1995 Hälso- ochnämnas att var
ansvarsnämnd patientförsälcringen och ärendensjukvårdens 680, 1.300

enligt Lex Maria 290.
rådgivning iFörtroendenänmden i Blekinge lämnade samma ca

arbetade dessutom med diarieförda ärenden.ärenden och 190 I300
ärenden. Skaraborg behandlade diarieför-Kalmar diariefördes 151 291

Kristianstad vände sig till förtroendenämn-da ärenden. l 421 personer
Gävleborg diariefördes ärenden, antal under åretden. I 70 personer som

uppgår tillringt eller besökt nämnden 836. I Norrbotten har kansliet
haft kontakt med 052 patienter. Samtliga siffror årl 1995.avser

utvecklingen tiden harde fall redovisats i verksamhetsberätt-I över
elsema tendensen antalet ärenden i nämndema har ökat åren.är överatt

anledningen till patientervanligaste vänder sig förtroende-De att
klagomål den medicinska behandlingen. Brister inämnden be-är
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orsak. Förfrågningarmötande vanlig och rådgivning iär en annan
patientförsäkringsärenden ytterligare viktig anledning tillär atten

Ävenkontaktar förtroendenämnden.patienter ärenden ekonomiskav
karaktär förekommer, vanligtvis handlar det patientavgifter etc.om

Återföring

Återföring från nämnderna till vården sker olika delssätt, genom
kontakt berörd och deras cheferpersonlig med personal i samband med

ärende behandlas. Några nämnder ärende- och statistik-görettatt
sammanställningar till respektive sjukhus, klinik och vårdcentral inom
landstinget.

Övrigt

Flertalet förtroendenämndema det finns behov för-att attanserav av
nämndema. Till exempel efterlyses ökade befogenheterstärka genom

nämnderna skall ha möjlighet anmäla ärenden till Hälso- ochatt att
sjukvårdens ansvarsnämnd eller kunna krav återrapporteringställa

sjukvården vidtagna åtgärder anledningfrån med klagomål.om av

förtroendenämnder0.31 Kommunernas

Organisation

Endast fåtal kommuner särskildahar inrättat förtroendenämnder.ett
vanligaste någon nämnd i kommunenDet är ävenatt annan ansvarar
förtroendenämndsuppgiften.för I de allra flesta fall det frågaär om

kommunstyrelsen andra alternativ socialnämndenäven t.ex.men - -
förekommer. innebär förtroendevaldaDetta i sin tur att som ansvarar

förtroendenämndsärenden också förför beslut hälso- ochsvarar
sjukvårdsområdet.

Kansli

flesta kommunerDe har avdelat tjänsteman i kommunkansliet elleren
motsvarande för handlägga förtroendenämndsärenden. Uppgiftenatt
sköts dock ofta vid sidan ordinarie arbetsuppgifter, eftersom antaletav
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framgår nedan mycket få. förekommer ocksåärenden Detärsom --
tjänstemannen placerad inom socialförvaltningen.äratt

förtroendenämnder förekommerSamarbete med landstingens sällan.

Information

Ungefär hälften kommunerna de informerar verk-attav uppger om
skriftlig fonn. kan handla allt från infonnationsma-samheten i Det om

tidning. någraterial till i kommunens I kommuneregenannons
också vid sammankomster med pensionärsföre-informerar t.ex.man

i sammanhanget dock det vid HSUsningar. Intressant äratt notera att
nå förtroendenänmder anledningsekretariats försök vissa medatt av

många gånger kändeenkäten visade sig kommunens växel inteatt ens
kommunen.till det fanns förtroendenämnd iatt en

Ärenden

Antalet ärenden begränsade både nänmd- och tjänste-är ytterst
mannanivå. kommuner de besvarade denna fråga hade20 av 27 som

år inga ärenden nänmdnivå. kommuner förekom inteunder I 18ett
kommunnågra ärenden tjänstemannanivå. En skiljde sig dockstörre

från kommunerna nänmdärenden ochtydligt de andra med 25 40
änstemarmaärenden under det året.senaste

ärenden har förekommit har främst berört frågor be-De som om
behandling.mötande och

Återföring

hälften har fastställt rutiner för återföringCirka kommunernaav av
fortroendenämndens erfarenheter till verksamhetsansvariga i kommu-

nen.

Övrigt

majoritet kommunerna inget behov stärka förtroende-En attav ser av
nämndema. kommuner löserEtt eventuella problemattpar menar man

kontakter med berörda i den organisationen.genom egna
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slutsatserNågra0.3.4l

gjorts inomkartläggningutifrån denbildenallmännaDen ramensom
kommuner-landstingens ochbrister idet finnsarbeteHSU:sför är att

konstaterandetförtroendenämndsuppgiften. Detskötasätt attnas
förtjänst-och förtroendevaldaenskilda tjänstemän görinteutesluter att

kommer ioch anhörigamånga patienterochinsatserfulla att som
de får.stöd och den hjälpmed detnöjdanämndernamedkontakt är

de kommunersärskilt ibristernatyderKartläggningen är storaatt
undantagmed någotBildenuppgiften.försjälva ärvalt att svarasom -

praktiken inteuppgiften iförkanslierochnämnderdeatt svararsom-
tillförklaringenocksåtroligenalls. Dettaärenden attnågra ärhar

något behovfinnsdet inteföreträdarekommunalamånga att avuppger
någraharinteeftersomförtroendenämndema;förstärka manatt

verksamheten.något behovinte finnsdetuppleverärenden att avman
organisation förvaltharkommunerockså flertalethörbildenTill att en

deindirekt innebärdirekt ellerförtroendnämndsuppgiften attsom
ochhälso-ärendenförsamtidigt har rörförtroendevalda somansvar

såväl derasgällerproblem detkansjukvården, vilket närutgöra ett
allmänhe-intressenpatienternastillvaratamöjligheterfaktiska att som

verksamheten.förförtroendetens
förtroendenämndsverksamhet.i landstingensockså bristerfinnsDet

förutsättning-fått godaförtroendenämndemaharhåll i landetnågraPå
hållPå vissa andraresursmässigt.organisatoriskt ärsäväl somar

betydligtintentionertill lagstiftarenslevaförutsättningarna att upp
många landsting;begränsade imycketKansliresursema ettärsämre.

gångermångaför handläggningenharfåtal tjänstemän ansvaret av
landstings-tandvårdsärenden för helasjukvårds-ochsvåra hälso- samt

förnämnderna har dessutomtredjedelarTvåområdet. ansvaretav
sjukvården.och Därutöverkommunala hälso-ärenden denrörsom

vården,erfarenheter tillåterförastödpersoner,skall de rekrytera
Även detförekommeri landstingenverksamhetsininformera etc.om

två stolar", dvs."sitterförtroendenämndemaledamöterna ividare att
nämnder meduppdrag imedförtroendenärnndemauppdrag iförenar

sjukvården.ochhälso-för ärenden rörsomansvar
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Kommitténs10.4 överväganden och förslag

10.4.1 nuvarande förtroendenärrmdsinstitutetDet

Kommittén har tidigare i detta betänkande funnit det finns behovatt ett
grundlig dagens hälso- och sjukvårdslagstiftning.översyn Enav en av

viktig utgångspunkt för den den rättsliga fokuseringenöversynen är att
förskjuts från personalens och sjukvårdshuvudmännens skyldigheter till
vad patienterna bör kunna kräva hälso- och sjukvården. Vi harav
dessutom kommit till slutsatsen det finns behov samladatt av en
lagstiftning området så den sikt skall bli överskådlig föratt mer
såväl patienter och personal för allmänheten. Kommittén har ocksåsom
föreslagit andra åtgärder för stärka patientens ställning. dettaIatt
sammanhang bör särskilt förtydligandet infonnationspliktennämnas av
i syfte åstadkomma bättre kommunikation och delaktighet, ochatt
möjligheten för patienten i vissa situationer välja mellan olikaatt
behandlingsaltemativ.

Samtidigt vill framhålla patienten med tydligare ochävenatt en-
lättillgänglig reglering har ställning och befinner sig iutsattmer en-

psykologiskt underläge i förhållande till vårdgivaren. Patienten kanett
många gånger behöva hjälp från utomstående för kunna tillatt ta vara
sina rättigheter i hälso- och sjukvården och råd kanvartom man
vända sig med klagomål missnöjd. Inte minst inom denärom man
kommunala hälso- och sjukvården behovet sådant stödär stortav
eftersom patienterna där har särskilt svårt hävda sina intressen.att
Kommittén den bakgrunden den stöd- och älpfunktionmot attanser

förtroendenämndema i dag för mycket betydelsefulltär ettsom svarar
komplement till de övriga instanser dit patienten kan vända försig att

upprättelse eller ersättning.
frågeställningEn emellertid bör uppmärksammas gäller detsom om

problem för möjligheterna till patientensär intressen ochett att ta vara
upprätthålla allmänhetens förtroende för verksamheten förtroende-att
nämndema ingår i hälso- och sjukvårdshuvudmännens organisation. Ett
uttryck för tvivel dessa möjligheter det vid flera tillfällenär att
motionerats i riksdagen inrättande statlig patientombuds-om av en
mannainstitution. Till den statliga Patientombudsmannen bör enligt
motionärerna knytas lokala patientombudsmannaexpeditionernätett av
vid alla sjukhus och vårdinstitutioner. Motionerna har hittillsstörre
avslagits riksdagen samtidigt understrukit det mycketärattav som man
viktigt information förtroendenämndemas verksamhet når tillatt utom
allmänheten SoU 1995/96: 17 och 18.
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förtroendenämndsuppgiftenkommittén det viktEnligt är stor attav
och allmänhet har förtroendesådant patienterorganiseras sätt attett

åstadkomma detta skulle kunnaverksamheten.för Ett sätt attatt vara
fristående från hälso- ochpatientombudsmanstatliginrätta ärsomen

finna hållbara motiv försjukvården. har emellertid svårtVi att att
för den stöd- och hjälpfunktionstatligtinrätta ett nytt organ som

för. Vi ocksåförtroendenärnndema i dag att argumentenmenarsvarar
starka.ärmot

framhålla förtroendenämndemafinns skälsammanhangetI att att
till de olika statliga instanser ditregionala och lokala komplementär

han hon inte nöjd med vården.kan vända sig ellerpatienten ärom
problem nivåFörtroendenärnndemas uppgift bl.a. lösaär att en som

medlarroll och intern konflikt-berörda personalenligger dennärmare
inte enbart med lösa uppkomnanämnderna arbetarlösare. Men att

klagomål hälso- ochockså till uppgift återföra tillproblem harutan att
vården kan dra lärdom de brister patienten upplevtsjukvården så att av

Förtroendenämndcmasproblem uppstårförhindraoch nytt.att
pågående kvalitetssäk-så viktig länk i deterfarenheter blir sätt en

vården.ringsarbetet inom
förastyrka ligger således i möjlighetenFörtroendenämndemas att

uppkomnaföreträdare för vården för tidigt lösadialog med atten
viktiga instrument för huvudmännen detproblem de närärsamt att

sakens statligutveckla verksamheten. Det ligger igäller natur attatt en
får karaktär.patientombudsmannafunktion helt annanen

således sjukvårdshuvudmännen bör förKommittén attanser ansvara
förtroendenämndsfunktionen i fortsättningen. betyderDetäven

påinte verksamheten i alla delar bör utformasemellertid sättatt samma
kommittén bör funktionen utvecklas och förstärkasi dag. Enligtsom

flera avseenden.i
lösningar bättreorganisatoriskaDet krävs bl.a. ärsom anpas-nya

vården.och anhöriga itill de problem patientersade mötersom

organisationNämndernaslO.4.2

kartläggning gjorts inomframgått tidigare visar denSom som ramen
det finns brister i alla de kommunerför HSU:s arbete nästanatt som

förtroendenämndsuppgiften regi. finnsi Detvalt föratt egensvara
håll förtroendenämndsverksam-också brister på många i landstingens

hct.
generell iakttagelse hämtas från delbetänkandetDärutöver kan en

bemötande äldre SOUfråga 1997:51;Brister i avomsorg en ome
år.anmälningar till förtroendenämndema 65 Detrör överpersoner



Patientnämnder2 l 4 SOU 1997: l 54

förhållandet vårdkonsumtionen ökar med stigande ålder avspeglasatt
således inte i anmälningarna till förtroendenämndema. Brister i vård
och det gäller äldre anmäls oftast anhöriga ochnäromsorg personer av

komplexa till sin karaktär. Värt också erfarenheternaär äratt notera att
bl.a. från Stockholms läns landsting tyder anmälningar röratt som
den kommunala hälso- och sjukvården många gånger både komplice-är
rade och allvarliga. Till bilden hör också det inte ovanligtäratt att
dessa ärenden anmäls anhöriga först efter det patienten avliditattav
eftersom befarat patienten skulle drabbas någon formattman av av
repressalie klagar vården.om man

Enligt kommittén det allvarlig brist gamla människor,är atten som
i allmänhet har situation i kontakterna med vården deänutsatten mer

inte når fram till förtroendenämndema. Till bilden hör också attyngre
pågåendeden omstruktureringen hälso- och sjukvården medför attav

dc når förtroendenänmdemaärenden i ökad utsträckning rörsom
insatser både landsting och kommuner för. l HSU:ssom svarar
enkätundersökning har såväl landstingens kommunernas förtroen-som
denämnder pekat förtroendenämndema har behov kunnaatt attav
arbeta helamed vårdkedjan. Detta behov understryks erfarenheterna,av

Ädelreformen,bl.a. från Socialstyrelsens utvärdering visar attav som
vården inte sällan brister i Övergångarna mellan de olika leden i
vårdkedjan, i samband med utskrivning från sjukhus till dent.ex.
kommunala hålso- och sjukvården. Påpekas bör också andraatt
dokumenterade brister i den kommunala hälso- och sjukvården har sin
grund i brister i samverkan mellan landstingens och kommunernas

och sjukvård.hälso- gällerDet i fråga läkarinsatsema i det.ex. om
särskilda boendeformema i kommunerna, landstingen har ansvaretsom
för. Förtroendenämndemas möjligheter gripa sig problematt an av
dessa slag försvåras självfallet i de delar landet där föransvaretav
förtroendenämndsfunlctionen åtskild mellan kommuner och lands-är
ting.

Kommittén kan således konstatera dagens medatt system separata
huvudmarmaskap för förtroendenärrmdema inte någon tillfredsställ-är
ande lösning det finns behov förtroendenämnder kanutan att av som
arbeta med problem i vården huvudmarmaskap. Vidare böroavsett
funktionen stärkas så de och deäldre kan få sina behovatt mest utsatta
tillgodosedda bättre sätt.ett

Kommittén tänkbart lösa dessa problemsättatt ett attmenar vore
organisera förtroendenämndsverksamheten låta landsting-att attgenom

for uppgiften på uppdrag kommunen. sådan lösningEn är,en svara av
framgått, möjlig enligt dagens lagstiftning. Kommittén kansom

emellertid konstatera denna lösning har uppenbara brister. Dagensatt
bygger nämligen på det landstinget ledamöternasystem äratt utsersom

i förtroendenämndema och dess tjänstemän har oftast erfarenheter av
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harförtroendenämnderLandstingenssjukvård.hälso- ochlandstingens
frånoch erfarenheterkunskaperbegränsadeallmänhetsåledes i om

dettasakensligger ioch Detkommunal vård ärnatur att enomsorg.
klagomål denärendenhandläggauppgiftenbrist rörär att somom

kommunala vården.
heltden bakgrundenharKommittén övervägt organsato-mot nya

och landsting. Dei kommunerförtroendenärrmdemalösningar förriska
och landstingkommunerinnebäradiskuterat skullelösningar attsom
antingen iförtroendenämndsfunlctionen,samverkarläni ett enom

organisatoriskakommunalförbund. Deeller inämnd ettgemensam
fömyelsekommittén iKommunalafrånhämtadelösningarna som

nämnd formertvåKommunalförbund ochbetänkandet gemensam -
förslag hurladeSOU 1996: 137samverkankommunalför sam-om

kurmaslandsting skulleochmellan kommunerverkansforrner göras
ändamålsenliga.ochenklare mer

juniriksdagen i 1997emellertidändradesFörutsättningarna när
ställning till1996/972105regeringen prop.förslag frånefter tog

i dessai kommunallagentill ändringarförslagfömyelsekommitténs
1997:550.SFSfrågor

samverkakanoch landstinginnebär kommunerreglernaDe attnya
landstingoch imed andra kommunernämndgemensamengenom

samverkalandsting kanEttangelägenheter ävenär gemensamma.som
tillsättsnämndenflera kommuner. Denellermed avgemensammaen
och ingår ieller landstingensamverkande kommunernadenågon av

princip kan allaorganisation. llandstingsellerkommunsdenna
nämnd. Deverksamheter läggaskommunala nyagemensamen

legala möjligheteroch kommunersåledes landstingreglerna attger
nämnd.förtroendenärnndsfunktionen isamverka gemensamenom
svårig-enligt de reglernarepresentationkravenDock innebär nya

ledamotnämligen minstutgångspunkt. innebärDefrån vårheter att en
kommunllands-samverkanderespektivefrånskall finnasoch ersättare

fömyelsekommitténs be-ifanns medbestämmelse inteting, somen
således bliförtroendenämnd skullesådantänkande. En gemensam

otymplig.mycket ochstor
samverkaroch landstingkommunerlösningEn alternativ är att om

förbund fårkommunalförbund. Sådanaförtroendenärnndsfunktionen i
kommunernasuppgift inomvarjesamverkanbildas för som rymsom

organisationbestämmaFrihetenlandstingens kompetens.och att om
regler i förbundsordningenväsentligt ochändamål har ökatoch ersätter

förbundsmedlem måsteVarjetidigare lagregler.utsträckningi stor
minstnämnder,vad gäller fördock, i likhet med utsegemensammasom

beslutandekommunalförbundsoch iledamot ersättare ett organ.en
representation enligt de reglernapåmedför kravetOckså här nya

svårigheter.
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Kommittén kan således konstatera de nyligen ändrade reglernaatt
i kommunallagen skulle medföra kommuner och landstingatt som
samverkar förtrocndenämndsfunktionen i nämnd ellerom en gemensam
kommunalförbund i län skulle tvingas bygga mycket ochett storaupp
otympliga politiska särskilt i de storlänen. Enligt kommitténtreorgan,
skulle emellertid den politiska organisationen omotiverat ochstorvara
otymplig i nonnalstort län. Därtill kommeräven det svårtett äratt att
försvara merkostnaderde politisk organisation den härsom en av
omfattningen skulle kräva.

HSU emellertid inte de skisserade svårigheternaatt utgöranser ovan
tillräckligt motiv för föreslå regering och riksdagett att att omprövar

sina fattade beslut ändringar i kommunallagen. Mot dennyss om
bakgrunden har avstått från lägga förslag till förändringaratt av
förtroendenämndemas organisation. Det betyder således det iatt även
fortsättningen bör ankomma landsting och kommuner självaatt
komma fram hurtill bäst löser uppgiften lokalt inom förman ramen nu
gällande regler. Lagstiftaren anvisar, tidigare konstaterats, flerasom
tänkbara beträda. Kommunen kan inrätta förtroende-vägar att en egen
nänmd eller överlåta uppgiften till landstinget; kommuner och landsting
kan samverka i nämnder och kommunalförbund.gemensamma

Kommittén vill samtidigt starkt understryka det angelägetäratt att
kommuner och landsting hälso- och sjukvården ett gemensamtser som
åtagande och efter finna organisatoriska lösningarsträvar att görsom
det möjligt arbeta med problem i hela vårdkedjan. Sådana lösningaratt
ligger i linje med de former för samverkan vården ochnya om omsor-

mellan kommuner och landsting håller fram iväxaattgen som
många län. Det ligger också i sakens det medborgarnas ochnatur att ur
patienternas perspektiv fördel kunna vända sig till instansär atten en

missnöjd med vården oberoende det kommunenär ellerärom man av
landstinget för verksamheten.som svarar

Till saken hör också många förtroendenärrmdsärenden i prak-att
tiken hanteras tjänstemannanivå. Detta ligger i förtroendenämn-
demas arbetssätt försöka lösa ärenden bl.a. skriftliga anmälningaratt -
och förfrågningar, synpunkter och klagomål telefon och vid besökper

så inforrnellt möjligt. På tjänstemannanivå hanteras såledessom-
många gånger svåra hälso- och sjukvårdsärenden med både patient- och
personalkontakter. Något ställer krav på omdöme ochstorasom
integritet. HSUs enkätundersökning visar dessutom det inteatt är
ovanligt tjänsteman har för arbetsuppgifterna.att ansvareten ensam
För åstadkomma kanslier kan arbeta iatt och har bredteamsom som
kompetens olika slag vård- och juridisk, social, ekono-av omsorgs,-
misk torde det här önskvärt finnaäven organisatoriskaattosv. vara-
samverkanslösningar.
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kommitténsEnligt bedömning kan lösning det gäller frågannären
förtroendenämndemas organisation kommuner ochom attvara

landsting sluter avtal landstingen skall för uppgiften.attom svara
Förutom det skapar möjligheter lösa problem iatt gränssnittenatt
mellan landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård sådanager
lösningar det befolkningsunderlag krävs för nämnderna tillattsom
rimliga kostnader skall kunna biträdas kanslier med den breda kom-av

olika slag berörts Kommittén villpetens samtidigtav som ovan.
framhålla ambitionen bör försöka hitta lösningaratt attvara som
innebär det finns såväl kommunal landstingskompetensatt blandsom
nämndens förtroendevalda och tjänstemän. Detta kan lämpligen
åstadkommas landstinget ledamöter med kommunalaatt utsergenom
förtroendeuppdrag till nämnden och till nämndens kansliatt ävenman
rekryterar tjänstemän med erfarenheter från kommunal vård- och om-

Ävensorgsverksamhet. andra organisatoriska lösningar för nämnderna
möjliga. Utifrån regionala och lokala förutsättningarär kan landsting

och kommuner komma fram till det kan lämpligt bildaatt attvara
nämnder eller kommunalförbund för uppgiften. vissaIgemensamma

mindre län torde det möjligt bilda nämnd ellerattvara etten gemensam
kommunalförbund för landstinget och kommunerna i området. I andra
län kan det visa sig lämpligt inrätta två eller flera för-attvara
troendenämnder där landstinget och kommunerna samverkar i respek-
tive nämnd i någon form.

Vi vill emellertid framhålla det också i de fall kommunerna väljeratt
själva sköta fönroendenämndsåtagandet i fortsättningenatt även om-

det inte någon lösning kommittén förordarär möjligt för fleraär-
nämnder repliera kansli. Efter beredning iatt ett ett gemensamt
kansli kan nämndärendena behandlas i respektive kommuns förtroende-
nämnd. sådant kansli kanEtt byggas för flera kommuner ellert.ex. upp
för landstingets och kommunernas förtroendenämnder. På detta sätt
kan kansliresurser i dag utspridda många olika huvudmänärsom
samlas ihop till kansli med bred kompetens och åstadkommaett ett
effektivare resursutnyttjande.

Ytterligare frågeställning bör uppmärksammas gälleren som
förtroendenämndemas ställning i förhållande till hälso- och sjukvården.
Kommittén har kunnat konstatera de särskilt i kommunernaatt men-
också i flera landsting inte fristående från hälso- och sjukvården.är-
I detta sammanhang förtjänar det påpekas regeringen vid denatt att
nuvarande förtrocndenämndslagens tillkomst prop. l99l/9l:l48
underströk vikten "att patienter och andra enskilda inte uppfattarav
nämnderna och deras tjänstemän osjälvständig del hälso- ochsom en av
sjukvårdsorganisationen. En hög grad integritet och förmåga attav

självständiga bedömningar börgöra utmärka nämnderna och deras
tjänstemän".
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förtroen-inte ovanligtframgår detkartläggningHSU:sAv är attatt
någonförtroendenämnder också ledamöterlandstingensdevalda i är av

förklaringsjukvårdsfrågor.och Eni hälso-beslutarnämnd somannan
jävsproblemati-reflekterathakantill detta överattatt utanmanvara -

förtroendenårnndemaiönskvärt ledamöternabedömt detken attsom-
majoritet desjukvårdsfrågor. Iochhälso-erfarenhethar avenav
kommunstyrel-verksamheten fungerarhandharälvakommuner som

Även kani praktikenledamöternafortroendenämnd.också omsomsen
ochpatienternasdet inte uteslutasolika roller kansinahålla i attsär

negativt liksom ipåverkasverksamhetenförtroende förallmänhetens
tillvarataförutsättningarfaktiskaförtroendenämndemasfallvissa att

viktigtuppfattningkommitténsenligtDetintressen.patienternas attär
älvständi-förtroendenämndematvekannågonråder ärdet inte attom

sjukvården.ochhälso-beslutarförhållande till demi omsomga
olämpligtdirektdetbakgrundendenKommittén är attattmotanser

meduppdragenkombinerar deförtroendenämndemailedamöterna
sjukvård.hälso- ochförnämnder medkommunalaiuppdrag ansvar

rollernade bådaviktkommitténenligtdetEftersom är yttersta attav
verksamheten harförupprätthålla förtroendetåtskilda förhålls att

Vi har emellertidlagreglera frågan.möjlighetenkommittén attprövat
lämpligt.mindrefunnit detta

uppgifterarbetsområde ochNämndernas10.4.3

arbetsområdetAvgränsning av

förtroen-avgränsningenanledninghaftKommittén har övervägaatt av
Bakgrundendet gäller äldreomsorgen.områdedenärnndemas är attnär

finnsframförts detfrån håll harkommitténinomdet både attannatsom
så deförtroendenämndemakommunalaförändra debehov attattav

äldreomsor-socialtjänstlagen inomenligtför insatserfåräven ansvar
många gånger kandetbl.a. konstateraKommittén kan att varagen.

hälso- och sjuk-hänföra tillvilka insatsersvårt äravgöra attatt som
hälso-eftersomhandikappomsorgen,äldre- ochkommunalavård i den

de sociala insatsernaintegrerad medkommunernasjukvården ioch är
också behandlats denfunktionshindrade. Frågan harför äldre och av

delbetänkandet Bristerbemötandeutredningen is.k. i omsorg en-
pekardär bl.a.äldre SOU 1997:5 1bemötandefråga manavom

medtäcker det områdeverksamhet inte heltnärrmdemasatt som avses
ochvårdbegreppet omsorg.
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kommitténsEnligt bedömning bör utgångspunkt nämndernasnären
arbetsuppgifter diskuteras det hälso- och sjukvårdsverksam-ärattvara
heten står i för förtroendenämndemas åtgärder.centrumsom

Gränsen mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst i kommunerna
kan emellertid inte dras enkelt entydigt Omvårdnadsätt.ett utgör
hälso- och sjukvård inom landstingsvården och förvandlas intet.ex.
automatiskt till socialtjänst kommunernasi verksamhet. fårMan tillse
den aktuella situationen. åtgärd,En matning patient/boende,t.ex. av en
kan hälso- och sjukvårdsåtgärd sjuksköterskas speciellavara en om en
kompetens nödvändig för bevaka patient med hänsynär tillatt att en
sjukdomsbilden inte i halsen så kvävningsrisksätter maten att upp-
kommer. För patient/boende kan det räcka vårdbiträdeatt etten annan
hjälper till med syssla då socialtjänstka-maten, en som anses vara av
raktär.

Kommittén har for utvidgning förtroendenämnder-stannat att en av
arbetsuppgifter välmotiverad, för förtroendenämndema skallär attnas

kunna stödja och hjälpa missnöjda med vården ochärpersoner som
behöva fastna i deñnitionsfrågor kring vadutan att äromsorgen som

hälso- och sjukvård respektive socialtjänst. Frågan emellertid hurär en
sådan utvidgning bör utfonnas.

Enligt kommittén bör utvidgning till socialtjänstornrådet utgåen
från de bestämmelser i HSL kommunernas hälso- ochsom anger
sjukvårdsansvar. Nämndernas utvidgade kompetensområde bör avse

omvårdnadallmän inte hälso- och sjukvård enligt HSL.som anses vara
Förtroendenämndema intebör handlägga sådana biståndsbeslut inom
socialtj kan överklagas till domstol förvaltningsbc-änsten som genom

På de områdena finns redan starkt skydd för de boende.svär. ett
bör självfalletDäremot nämnderna informera de boende och deras

anhöriga dessa rättigheter.om
förarbetena1 till nuvarande lag förtroendenämndsverksamhetom

diskuteras nämndernas uppgifter borde omfatta verksamhetävenom
enligt tidigare lag 1985:568 särskilda psykisktom omsorger om
utvecklingsstörda m.f1. Man fann denna uppgift skulle kunnaatt
innebära nämndemas verksamhet blev och svårhanterlig. Lagenatt tung
1993:387 stöd och service till vissa funktionshindrade LSS harom
sedemera den gamla omsorgslagen. bakgrundMot LSSersatt ärattav

rättighetslag och verksamhet enligt LSS inte hälso- ochatt utgören
sjukvård kommittén denna verksamhet inte bör ingå iattanser
nämndernas arbetsuppgifter. 1 sammanhanget kan också noteras att
Handikappombudsmannen enligt särskild lagstiftning 1994:749- -
har till uppgift bevaka frågor angår funktionshindradeatt som per-

rättigheter och intressen.soners
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har haft anledningfråga kommitténEn överväga ärattannan som
till gällakompetensområde bör utvidgasförtroendenämndemas attom

vårdgivare.privataäven
lagstiftning sigFörtroendenämndema skall enligt dagens ta an

tandvårdsjukvård och denden hälso- ochärenden ettrör somsom
"grunduppgifter"för. börkommun Dessalandsting eller svararen

hantera. ankommer idagfortsättningsvis Detnämnderna även
skall handhaförtroendenämndenbeslutahuvudmannen ävenatt om

hälso- och sjukvård. I 91/92: 148privat bedrivenfrågor avseende prop.
efterbedrivs privata vårdgivaresådan vårddock att som avangavs

lagregleradeingå i nämndenslandsting måstemedavtal ett anses
priorite-detkompetensområde. sammanhangetI är värt attatt notera

vårdgivare skallvårdsökande hos privataföreslognngsutredningen att
måste tolkasföitroendenämndema, vilketvända sig tillmöjlighetha att

vårdgivare omfattasalla privata börmenadeutredningen attatt avsom
kompetensområde.förtroendenämndens

för sådanflera motiv talarfinns enligt kommitténDet som en
kompetensområde. landstingen ochEttnämndernasutvidgning är attav

HSL har totalansvar förochenligt 20 21kommunerna ett
sjukvården inom sitthälso- ochoch utvecklingenplaneringen om-av

privatvårdmåste beakta deninnebär huvudmännenråde. Det att som
i dessatydligare ändringarblivitfinns, änett genomansvar som

har kvar sittLandstingen och kommunernaparagrafer 1995:835.
"god"hälso- och sjukvårdenenligt HSL för är även t.ex.att omansvar
vårdgivareverksamhet lagts privatdriften viss ut genomav

svårt försvara ordningentreprenad. motiv detEtt är äratt attannat en
vårdgivarevänder sig till vissa privatainnebär patienteratt somsom

förtroendenämnden ochskall har vända sig tillinte rätt attsamma
ingå i förtroende-kan vårdgivare bör såledesdet stöd den Privatage.

kompetensområde. Kommittén har förnämndemas lagreglerade stannat
och sjukvårdoffentligt finansierad hälso-utvidgningen bör allatt avse

finansierasdriftsform. Därmed de privata vårdgivareoavsett somavses
och sjukvårdsjukvårdshuvudmånnen och utför sådan hälso- somav

enligt HSL vilken form används förerbjuderhuvudmännen oavsett som
tjänsteköpentreprenad,detta; osv.

tandvårdennämnderna har idag beträffande böruppgifterDe som
för enligtSåledes bör den tandvård landstingenändras.inte som svarar

utvidgning till andra delar tandvården liggeringå.tandvårdslagen En av
ordning.uppdrag och får bedömas iutanför kommitténs annan
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Arbetsuppgifter

Kommittén vill inledningsvis erinra det i dagens lagstiftningattom
stadgas förtroendenämndema har till uppgift förutomatt vadatt- som

stödpersoner främja kontakternanämns mellan patienterna ochom -
hälso- och sjuvårdspersonalen förmedla den hjälp patienter-samt att

förhållandena kräver. Förtroendenämndens uppgifter såledesärsomna
ganska allmänt hållna i lagstiftningen. förarbetenaUr till lagstiftningen
prop. 1978/79:220 och 1991/92: 148 kan emellertid vissaprop. pre-
ciseringar hämtas, bl.a. understryks där återföringen nämndernasav
erfarenheter till hälso- och sjukvårdspersonalen.

framgårDäremot förarbetena mycket lite förtroendenämn-av om
dens uppgifter i förhållande till de politiska och Socialstyrel-organen

frågaDenna övervägdes Prioriteringsutredningen. l slutbetän-sen. av
kandet Vårdens val SOUsvåra 1995:5 föreslog utredningen att
förtroendenänmdema skall fasta landstingsstyrelsens eller kommunsty-
relsens och, det behövs, Socialstyrelsens uppmärksamhetnär
förhållanden inom landstingets eller kommunens hälso- och sjukvård

inte förenliga med de mål och kravär i hälso- ochsom som anges
sjukvårdslagen och inte andra åtgärder. Utredningenrättassom genom
föreslog den nuvarande lagen förtroendenämndsverksamhetatt om
skulle kompletteras i detta avseende.

frågaDen kommittén har ställning till följaktligenatt ta ärsom om
det finns behov sådant tillägg i lagstiftningen Prioriterings-ettav som
utredningens förslog. Kommittén det bör åligga förtroende-attanser
nämnderna återföra erfarenheter till de politiska instansemaatt i
landstinget respektive kommunen det Prioriteringsutred-sätt som
ningen föreslagit, uppfattning också delades remissinstanser-en som av

Detta enligt kommittén viktigtär instrument för huvudmännenettna.
det gäller utveckla verksamheten.när att
När det däremot gäller frågan nämnderna skall skyldiga attom vara

uppmärksamma Socialstyrelsen missförhållanden inte åtgärdassom
huvudmännen vill kommittén framhålla det alltid händelseatt ärav en

avseende enskild patient grunden för nämndens agerande.utgören som
kommitténsEnligt uppfattning risken uppenbar nämnderna,är att om

sådan rapporteringsskyldighet införs, kan komma betraktasen att som
tillsynsorgan vilket kan nämndernas möjligheterett äventyra att agera
det smidiga bör nämndernas känneteckensätt och styrka.som vara

Uppgifter utpräglad tillsynskaraktär bör inte ankomma nämnder-av
Kommittén delar således inte Prioriteringsutredningens uppfattningna.
denna punkt.
Förtroendenämndemas erfarenheter kan emellertid komp-utgöra

letterande värdefull information för tillsynsmyndigheten den regio-
nala nivån. Nämndema bör därför, enligt kommitténs uppfattning,
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verk-redogörelsemedSocialstyrelsen övertillinkommaårligen en
Socialstyrel-ochFörtroendenämndemaföregående år.undersamheten

bör ha.rapporteringform dennavilkenfråganisamarbetabör omsen
rapporteringen.förstrukturfinnaönskvärtbl.a.Det attär gemensamen

förtroen-tillställningharkommittén ärfrågaNästa att ta omsom
Vi kanpreciseras.övrigt börarbetsuppgifter idenämndernas även

kankravbeskriver devältämligenförarbetenakonstatera att som
emeller-skallFrågeställningenförtroendenämndernas arbete.ställas

förtroen-kartläggning visarHSUsbakgrund atttid attmot avses
för-åtskilligaocholika i landetdenämndsverksamheten hanteras att

till lag-levaförutsättningarfåtthartroendenämnder inte att upp
lagstift-imotiv förkanintentioner. Dettastiftarens utgöra attanses

tillsyfte bidraarbetsuppgifterna iprecisera etttydligareningen att mer
precisera arbets-förmotivlandet. Ettlikartat arbetssätt attöver annat

funktion iviktigfyllernämndernamarkerauppgifterna attär att en
kommitténvården. Enligtställning istärka patientensmedarbetet att

förtroendenänmdemasytterligare preciseraskälsåledesdetfinns att
lagstiftningen.iuppgifter

arbetsuppgifter börnämndernasförharKommittén attstannat
avseenden.följandeipreciseras

förtroendenämndemauttryck i lagtextentillkommabörDet att
skall:

för debehövsinformationfår denpatienterförVerka attatt som-
sjukvården.ochi hälso-intressentillvara sinakurmaskall ta

behandlingvård ellerundersökning,får denpatientenVerka för att-
tillståndet kräver.som

vårdpersonal.ochpatientermellankontakternaFrämja-

återföra sinaförtroendenämndemauppgifter förviktigaAndra är att
sjukvården.hälso- ochinomoch verksammaansvarigaerfarenheter till

fåttjanuari 1997denhar sedan lvårdgivamaKvalitetsarbetet hos en
i verksamhe-kvalitetenHSLstadgas i 31irmebörd. Bl.a. §tydligare att

och säkras. detutvecklas lfortlöpande skallochsystematisktterna
viktigterfarenheterförtroendenämndernassammanhanget ettär

Även område bördettauppgifterförtroendenärrmdemasverktyg.
lagtexten.framgå av

patienthjälpaförtroendenämndemaskall göraVidare atten
och sjuk-länsstyrelsen, Hälso-Socialstyrelsen,till/kontaktaanmälan

åtgärdsådanpatientförsäkringenansvarsnämnd eller närvårdens en
önskemål.patientensmotsvarar

närrmdemas arbeteunderstrykasi lagenSamtidigt bör det utgöratt
organisationermyndigheter ochandratill de insatserkomplementett

sjukvården.ochställning i hälso-patientenssyfteutför i värnaatt
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Enligt 3 lagen förtroendenämndsverksamhet§ och 30 lagen§om
psykiatrisk tvångsvård ankommer det idag förtroendenämndemaom
i vissa fall stödpersoner inom den psykiatriska tvångsvården.att utse

Tvångspsykiatrikommittén S 1995: l behandlarl denna fråga särskilt
beräknasoch komma med sitt betänkande vid årsskiftet 1997/98.

Uppgiften Stödperson har den bakgrunden inte berörtsatt utse mot av
kommittén.

Namnfrågan10.4.4

allmänt förproblem dagens förtroendenämnder,Ett dvs. både lands-
och kommunernas,tingens nå med information till patienter,är att ut

anhöriga och allmänhet verksamheten. Detta gäller allt dömaattom av
i särskilt hög grad den kommunala förtroendenämndsfunktionen

kommunenoberoende det själv eller landstingenärav om som svarar
för uppgiften. Frågan hur effektivare kan nå till patienter,utom man

måsteanhöriga och allmänhet därför särskild uppmärksamhet.ägnas
Kommittén har tidigare understrukit vikten förtroendenämnder-attav

kanslier förstärks bl.a. huvudmännen söker olikaattnas genom
samverkanslösningar. Genom sådan åtgärd torde förutsättningarnaen
för nämnderna sprida information sin verksamhet öka då deatt om
kommer ha samlade för olika informationsinsatser.att mer resurser

Kommittén därutöver finnsdet anledning självaatt att tro attanser
namnet har bidragit till inforrnationssvårighetema.
Namnet nämligen ingenting nänmdemas uppgift, dvs.säger attom
patienter och anhöriga kan vända sig till nämnderna för stöd ochatt
hjälp de missnöjda med vården. I sammanhanget kan det finnasärom
skäl erinra motiven för namnvalet för verksamheten. förarbete-1att om

till dagens lagstiftning prop. 1991/92: 148 understryks det ärattna
angeläget undvika nämnderna bland hälso- och sjukvårdsperso-att att

uppfattasnalen ensidiga företrädare för patienterna och därmed påsom
olyckligt upplevs till den berörda personalen.ett sätt motpartersom

Förtroendenänmden skall således nämnd skapar förtroen-vara en som
de mellan patienterna och vården och verka objektiv instans försom en
kontakt med både patienter och personal. Kommittén emellertidanser

det finns skäl namnbyte, så nänmdemasatt överväga uppdragatt ett att
tydligare framgår och för markera nämnderna skall haatt att en mer
uttalad roll patientföreträdare, eftersom det patienternaär ärsom som
i behov förtroendenämndemasstörst stöd och hjälp. Det finns enligtav
kommitténs uppfattning ingen anledning befara namnbyte ochatt att ett

förskjutningden i förtroendenämndemas uppdrag detta skullesom
innebära påverkar nämndemas möjligheter i fortsättningenatt även
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PatienmämndKommitténutredningar.objektiva namnetattgöra anser
nämnderna skallvilkamarkeratydligarekravetbättre attmotsvarar

detta områdeorganisationsfrihctenkommunalaföreträda. Den
eller landstingetkommunenankommeremellertid det attinnebär att

lagensbrukar dockErfarenhetsmässigtnämndernasbesluta namn.om
praktiken.igenomslagnamn

lösningLagteknisk10.4.5

nuvarande lagbörlagfunnithar ersättaKommittén att omen ny
ställningstagandeför dettaMotivenförtroendenämndsverksarnhet m.m.

lagenssåväl iangelägetuppfattning,vårenligtdet, attär namnär att
inriktningtydligaremarkeraparagrafemaolikainnehållet i dei ensom

förslagkommitténsmotivYtterligarearbete. ärnämndernas attför ett
jämförelseomfattande irelativtkompletteringarochförändringartill är

överförsdelTill visskortfattade lagtext.förhållandevismed dagens
bl.a.handlarlagen. Dettill denoförändratinnehålletemellertid omnya

harSom tidigare nämntsstödpersoner.uppgiftnämndernas att utse
uppdrag.kommitténsfråga utanförligger denna

förslag tillutförligareframgårtill lagtextförslagKommitténs av
Kommit-författningskommentaren.ipatientnämndlag samtm.m.om

Ävenlagar.vissa andraföljdändringar iocksåinnebärförslagténs
författnings-ochtill lagtexterframgår förslagenförändringardessa av

kommentarer.

Utvärdering10.4.6

arbets-nämndernaskapitel föreslagitdettatidigare iKommittén har att
finansierad hälso-offentligtomfatta alltillskall utvidgasområde att

ochtill hälso-i gränslandetsocialtjänstfrågorvissasjukvårdoch samt
deföreslagithar vidareKommitténäldreomsorgen.inomsjukvården att

preciserasskallverksamhetengälleri daghållna kravallmänt som
arbetsuppgifternämndernasbl.a.innebärlagstiftningen. Dettai att

uppgifter de bedömsför dessaGemensamti lagtexten. är att varaanges
och hjälpa patienternastödjaföreträda,för kunnasärskilt viktiga att
verksamhet skall åter-i nämndernaserfarenheteroch de görsatt som

kvalitets-och sjukvårdenstill hälso-och bidravårdgivamatillföras
erfarenheteråterföraåligga nämndernaskallutveckling. Det även att

skallSocialstyrelsenkommunstyrelsen.landstingsstyrelsen ochtill
arbete.nämndernasinfonnerasårligendärutöver om
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Kommittén har också rekommenderat nämnderna skall benämnasatt
Parientnämrzd, bl.a. för lättare nå med information sinatt ut om
existens till patienter, anhöriga och allmänhet för tydligaresamt att
markera vilka nämnderna skall företräda. Kommittén har slutligen
föreslagit dessa förslag skall regleras i lagatt patientnämnden ny om
mm.

dessaMed förslag har velat lyfta fram och understryka patient-
närrmdemas viktiga förroll stödja och hjälpa patienterna i hälso-att
och sjukvården. Vi har också velat åstadkomma likartat arbets-ett mer

hos patientnämndema landet.sätt över
Kommittén har emellertid inte det möjligt införasett attsom

tvingande regler för hur nämnderna skall organiserade i kommunervara
och landsting. Kommittén har däremot understrykit behovet attav
huvudmännen efter finna samarbetslösningarsträvar detatt görsom
möjligt arbeta med problem i hela vårdkedjan inrättaatt attgenom

besitter erfarenhet både frånnämnder kommunernas och landsting-som
hälso- och sjukvård. Vi har vidare pekat behovet samord-attens av

syftekansliresursema i stärka dessa och åstadkomma kanslierattna
kompetens.med bred

Även självständiga ställning harnämndernas understrykits. Enligt
uppfattning det viktigt råderkommitténs det inte någon tvekanär att

patientnämndema självständiga i förhållande till demärattom som
och sjukvården. Kommittén därförbeslutar hälso- det ärattom anser

ledamöterna i patientnänmdema kombinerardirekt olämpligt deatt
med föruppdrag i kommunala nämnder hälso-uppdragen med ansvar

sjukvård.och
följa vilka organisatoriskadet intresseKommittén äratt attavanser

landsting.utvecklas i kommuner och Vilösningar kommer attsom
patientnämndemaseffekternaockså bred analysatt av avanser en

föreslagit, intresse.efter kommitténarbete, de förstärkningar är avsom
utvärderingtillKommittén initiativföreslår därför regeringen taratt en

några år.efter det i kraftde reglerna har varitatt nya
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Ekonomiska1 konsekvenser1

m.m.

konsekvenserEkonomiska kommitténs förslagav

framgått tidigare avsnitt gjorde kommitténSom 5.2 i tidigareett
delbetänkande SOU 163 bedömningen vård-1996: och omsorgsbe-att

tillgängligahoven framöver kommer större änatt vara resurser.
den bakgrunden i årsRegeringen föreslog bla. 1997 ekonomiskamot

vårproposition 1996/97: 150 kommuner och landsting skulleatt
höjning de allmännatillföras ytterligare medel statsbidra-genom en av

miljarder kronor för 1997 ochmed sarmnlagt 1998. Resurstill-8gen
tillföras vården, och skolan.skotten skulle enligt regeringen omsorgen

Utgiftsområdeårs 1997/98: 25 aviserar1998 budgetpropositionI
och landstingtillskott till kommunerregeringen ytterligare om sam-

Avsiktenoch 2000.manlagt 8 miljarder kronor för 1999 är ävenatt
skolan.och Regeringendessa medel skall tillföras vården, omsorgen

hurför 1998 medlenhar avsikt återkomma i vår-propositionenatt om
fattade och avi-skall tillföras redansektorn. Sammantaget innebär

kommerserade beslut och landstingstatsbidragen till kommuner attatt
med 1996.ha höjts med jämfört16 miljarder kronor 2000

statsbidragensRegering och riksdag har fördärmed angett ramarna
utveckling under de kommande kommittén konstateratåren. Som är en

förosäkerhet i det här ekonomiskasammanhanget det utrymmetatt
samhällseko-hälso- och sjukvården i hög hänger med dengrad samman

nomiska statsbidra-utvecklingen i sin helhet och bara delvis styrs av
utveckling. ekonomiska och landstingDen situationen i kommunergens

emellertid fortsatt ansträngd.är
Insikten detta präglar kommitténs betänkande.förslag i dettaom

Kommittén har i enlighet med sina direktiv stärkerlagt förslag som
patientens ställning några strategiska områden. Ambitionen har
emellertid varit utforma förslagen så förkostnadsökningarnaatt att
hälso- och sjukvården begränsas.

I kapitel 7 Vårdens tillgänglighet föreslår kommittén inriktning-att
bör utvidgad vårdgaranti tillförsälqar patienternaatten vara en som
till behandling inom månader bör ingårätt i Dagmaröverenskom-tre

melsen för 1999. Arbetet med förbereda reformen bör påbörjasatt
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de organisato-ingå analyserabl.a.förberedelsearbetet börI attsnarast.
genomfö-finnas förkanekonomiska hinderochlogistiskariska, som

uppmärksammas desärskiltbörsammanhangetdetrandet. attI
mellan huvud-kraftigtrelativtvarierarförutsättningarnaekonomiska

andraförutsättningarhakan därförlandsting änVissa sämremännen.
Staten ochbehandlingsgaranti.rekommendationföljaatt om enen

kompletterandeunderbör 1998,sjukvårdshuvudmännen genom
och kommasituationenbedömningunderlag, göra avgemensamen
kunna trädavårdgarantin skallkrävs förinitiativde attöverens somom
beräkna degår det intekommitténEnligtjanuari 1999.ikraft den l att

slutförts.detta arbete harreformen innaneffekternaekonomiska av
kan medförainitialtreformenemellertid inteutesluterKommittén att

kostnadsökningar skalleventuellakostnadsökningar. Hurvissa
förinombehandlasfråga börblirfinansieras parterna ramenavsomen

Dagmaröverenskommelsen.
HSL preciseraskommitténföreslårVal vårdgivarekapitel 8I attav

primärvår-skall organiseralandstingenframgår inte baradetså attatt
fast läkarkontaktväljadär skall kunnabosattaså alladen äratt ensom

till visstinte får begränsasenskildes valockså den ettatt geogra-utan
medförainteberäknaslandstinget. Förslagetinomfiskt område

förtydligandesjukvården.hälso- och Detkostnadsökningar för är ett av
med deoch sammanfaller dessutomgällaredan i dagvad ansessom

fast i frågaredan lagtlandstingenoch riktlinjerbeslut rätten attomsom
primärvården.välja läkare i

nuvarande remissreg-kapitel denämndaföreslås iVidare attovan
tillämpamöjlighet för landstingenändras i syftelema attöppnaatt en

specialistmottagningar tillämpasjukhusensremisskrav för attutan
utanför sjukhusen.specialistmottagningarförmotsvarande remisskrav

frihetavreglering, landstingeninnebärFörslaget, större ängerensom
underlättaSyftet bl.a.området.utforma regleri dag är attatt egna

rollfördelningkostnadseffektivåstadkommaför landstingen att meren
offentliga och privataspecialistmottagningar ochmellan sjukhusens

någramedför intesjukhusen. Förslagetutanförspecialistmottagningar
landstingen.förkostnadsökningar

behandlings-val mellantill ochInformationIkapitel 9 patienten
i HSLinformationsskyldighetenkommittén bl.a.föreslåralternativ att

förtydligandeKommitténs förslagförtydligas.och åliggandelagen är ett
skullelagförarbetena, vilketgälla enligtredan i dagvad ansessomav

empiris-några kostnadsökningar.inte medför Detala för detkunna att
tyder ocksåavsnitt och 9.2.1redovisats tidigare 3.4ka underlag som

såvälkommunikation bidrar tillgod information ochpå attatt
kostnadseffektivitet påverkas positivt. Detmedicinska resultat som

mindreeffekter kortare vårdtider,i dag studier pekarfinns somsom
patienttillfredsställelsefärre behandlingar, bättreeller störreomsorg,
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Ävenoch bättre medicinska resultat. inga omedelbara resultatom
kan ändå den ofrånkomliga tidsåtgången och övriga insatser förnoteras

informationen motiveras investering. Långsiktigt kan detsom en
medföra fördelar med kompetenta patienter i ökad utsträck-stora som

vågar litaning till de krafterna och förmår utföra del deegna som en av
uppgifter tidigare krävt sjukvårdsresurser. Tidsåtgången försom
information varierar mellan olika patientgrupper och i frågaär störst

äldre patienter och vid svåra sjukdomar. Förslaget torde emellertidom
medföra några kostnadsökningarinte för hälso- och sjukvården totalt

sett.
Vidare föreslås bestämmelse införs i HSL, vilkenatt en ny av

framgår patientens val skall avgörande det finns fleraatt närvara
behandlingsaltemativ bedöms till för patienten mednyttasom vara

till den aktuella sjukdomenhänsyn eller skadan. Patienten kan inte göra
anspråk behandlingsmetoder inte stå i överensstämmelsesom anses
med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten kan normalt inte
heller kräva tillgång till behandling håll landstingetatt annat om
kan erbjuda eller flera behandlingsaltemativ uppfyller dessaett som

med hänsynkrav till den aktuella sjukdomen eller skadan. Förslaget
patienten skallförutsätter ha välja visst behandlingsalter-rättatt att ett

nativ det dyrare de andra alternativ kan finnas föräven är änom som
behandla viss sjukdom eller skada. Annars skulle föratt rättenen

patienten välja behandling i praktiken skenbar i mångaatt vara
situationer. Förslaget emellertid utformat så det finns förär att gränser
hur kostnadsökningar kan med hänsyn till denstora accepterassom
förväntande för patienten. förväntadeDen får intenyttan nyttan vara

eller försumbarringa i förhållande till de merkostnader visstett
Ärbehandlingsaltemativ kan medföra. det fråga bagatellartadom en

fåråkomma det enligt kommittén godtagbart inteatt accepteraanses
några kostnadsskillnader alls. Toleransen för kostnadsökningar bör

betydligt det sig allvarlig sjukdom eller skada.större rörvara om om
kommitténEnligt det svårt beräkna kostnadseffektemaär att av

förslaget. Flera studier visar framgått avsnitt och3.5 avsnittsom
l välinfonnerade9.2. patienter ofta väljer billigare alternativ vadatt än

den behandlande läkaren skulle ha valt eller avstår från behandling
alternativt och Exempel finns också detväntar motsattaser.
förhållandet. De empiriska underlagen emellertid mycket osäkra.är
Flertalet studier omfattar begränsat antal patienter med kroniskaett
sjukdomar, varför det svårt dra generella slutsatser. För mångaär att
sjukdomar saknas dessutom empiriskt material. Några entydiga
slutsatser de ekonomiska effekterna kan därför inte dras. Kommit-om

kan emellertidtén inte utesluta förslaget kommer medföra vissaatt att
kostnadsökningar. Bestämrnelsens utformning torde emellertid medföra

kostnadsökningama blir begränsade. Med hänsyn till den osäkerhetatt
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reformen följaseffekterna börekonomiskafråga definns i omsom
följande.till i detåterkommervilketupp,

vilkeninförs i HSLbestämmelsekommitténförslårVidare att aven
skyldigsituationersjukvården i vissaochframgår hälso- är attatt

sin sjukdom ochmöjlighet diskuterafårtill patientenmedverka attatt
Skyldighe-opinion.läkare s.k. secondytterligaremedbehandling en

bedömning inträderfår sådanpatientenmedverka till närattattten en
stårsjukdom och honmycket allvarliglivshotande ellerfrågadet är om

behandlingar ellerriskfylldasig för särskiltinför valet utsättaatt om
sådanbör ilivskvalitet. Patientenför framtidabetydelseharvalet stor

Vårdenhetläkareträffabåde hasituationer rätt att var somen en
honskall utförasbehandlingenlandet ochhelst i näravgöra var

behandlingsalter-deställning tillläkare har tagitmed sintillsammans
fått torde förslagetbestämmelsenden utformningfinns. Mednativ som

sjukvår-för hälso- ochmerkostnaderförsumbaratillledainte änannat
den.

bör införaspatientjoumallagenvidare det iföreslårKommittén att
behandlingsaltemativinformation, vallämnadstadgande attett avom

dokumenterasbedömningangående andraställningstagandensamt en
måttliga kostnads-medföra vissaFörslaget tordejournalen.i änom --

uppfyllaResursåtgången föroch sjukvården.för hälso-ökningar att
lT-stödeti takt medtorde kunna begränsasdokumentationskravet att

organisationen byggstill ut.
medför patienterföreslås nämnda kapiteliSlutligen rättenatt

sökaoch skador specia-mycket ovanliga sjukdomarochallvarliga att
Social-behandlaslandstingsområdet börutanför detlistvård avegna

Landstingsförbundet inför Dagmaröverens-ochdepartementet nästa
frågan dessa patientersdärvidInriktningen börkommelse. attvara om

Merkostnader-tillfredsställande lösning.Specialistvård fårbehov enav
eftersom det sigför sjukvårdenförsumbarabör rör ytterstomvarana

bör lösasreformen skall finansierasFrågan hurpatienter. avom
Dagmaröverläggningama.förinomparterna ramen

lagPatientnämnder föreslår kommitténkapitel 10l att omen ny
förtroendenämnds-nuvarande lagpatientnärnnd skall ersätta omm.m.

medför vissa,sjukvården Förslagethälso- ochverksamhet inom m.m.
i kommuner-kostnadsökningar för kansliemamarginella,mycketmen

verksamheten låg prioritet.hittills denoch i de landsting gettsomna
förslagsidan kommitténsKostnadsökningama dämpas å andra omav

och landsting.samverkanslösningar mellan kommunerorganisatoriska
missnöjda ochsjukvårdskostnadema begränsasDärtill kommer att om

kontakterfår och hjälp i sinai tidiga skeden stödfrustrerade patienter
sjukvården.med
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Övriga frågor

kommitténs arbete gällerFör de allmänna direktiven till samtliga
kommittéer och särskilda utredare offentliga åtaganden,prövaattom

EG-aspekter,beakta redovisa regionalpolitiska och jämställd-att att
hetspolitiska konsekvenser redovisa konsekvenser församt att
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet.

förslagKommitténs medför inte några konsekvenser för regionalpo-
litiken eller för brottsligheten och de brottsförebyggande arbetet.
Förslagen inrymmer hellerinte några EG-aspekter.

Beträffande förslagens jämställdhetspolitiska konsekvenser kan
anföras kvinnor har högre sjukvårdskonsumtion Kvinnoratt än män.

också enligt de empiriska underlag finns intresseradeär änsom mer
tillgång till information och delaktiga i sin vårdmän attav vara egen

och behandling. Kommitténs förslag således i samklang med de kravär
inflytande i vården kvinnor ofta ställer.som
Prövningen offentliga åtaganden innebär bl.a. kommitténattav

skall redovisa hur förslag innebär utgiñsökningar skall finansieras.som
Som konstateras har regering och riksdag förangettovan ramarna

statsbidragens utveckling under de kommande åren. Osäkerheten i det
här sammanhanget bl.a. det ekonomiska för hälso- ochär att utrymmet
sjukvården i hög grad hänger med den samhällsekonomiskasamman
utvecklingen i sin helhet och bara delvis statsbidragensstyrs av
utveckling.

Kommitténs uppdrag hur patientens ställning skallär övervägaatt
kunna stärkas. några de förslagFör lämnas i detta betänkandeav som
i syfte stärka patientens ställning de empririska underlagatt är som
finns så osäkra och erfarenheterna i övrigt så begränsade de inteatt- -
kan läggas till grund för ekonomiska konsekvensbeskrivningar. Kom-

bedömningarmitténs de ekonomiska effekterna förslagen där-ärav av
för självfallet också osäkra. först efterDet det förändringarnaär att
genomförts det blir möjligt bedöma reformen leder tillattsom om
minskade eller ökade kostnader för hälso- och sjukvården. Kravet att

ekonomiskade effekterna skall redovisas innan förslagen genomförs
kan därför inte tillämpas i detta fall. Uppföljningen de ekonomiskaav
konsekvenserna kan bara ske erfarenheter.mot vunna

Kommittén föreslår den bakgrunden landsting ochmot att stat,
kommuner organiserar uppföljning i syfte belysa deatten gemensam
ekonomiska konsekvenserna patienten får starkare ställningattav en
och ökade valmöjligheter. Det ligger vidare i sakens åtgärdernatur att
kommer behöva vidtas för hantera situationen reformen visaratt att om
sig kostnadsdrivande och inte inom de ekonomiskavara ryms ramar
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och landsting förfogar och inga ytterligarekommuner över resursersom
tillföras sektom.kan
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Författningskommentarer12

12.1 Förslag till Lag ändring i hälso-om
och sjukvårdslagen 1982:763

2 §a
paragrafens första tvåI stycken återfinns vissa krav såväl offentlig

privat hälso- och sjukvård. Dessa ändras inte. Paragrafen ändradärsom
endast på så tredje och fjärde styckena tagits bort.sätt Fjärdeatt
stycket har i princip oförändrat överförts till den b2 hälso- och§nya
sjukvårdslagen.

§2 b
första stycketl regleras den grundläggande informationsplikten i hälso-

och sjukvården. Det ankommer sjukvårdshuvudmännen och privata
vårdgivare organisera verksamheten så kravet fullgod in-att att
formation till patienten kan upprätthållas. Lydelsen innebär förtydli-ett
gande och precisering i lagtext det infonnationskrav redanen av som
gäller idag prop. 1978/791220 44. Innehållet sikte alltars.
information förmedlas till patienter i hälso- och sjukvårdensom oavsett
vilken insatser det fråga eller vilken personalkategorityp ärav om som
förmedlar informationen. Vikten patienten får korrekt infonna-attav
tion understryks skyldigheten regleras i paragraf.att Iav nu en egen
den allmänna motiveringen beskrivs detta ytterligare.

De metoder för undersökning, vård och behandling "finns"som
korresponderar med begreppet "står till buds" i nuvarande paragraf om
upplysningsskyldighet i hälso-2 och§ sjukvårdslagen. Någon ändrada
betydelse inte avsedd. Patienten skall kunnaär utgå ifrån in-att
formation allmänt perspektiv,även de behand-ett t.ex.ur mer om
lingsmetoder hör ihop med visst sjukdomstillstånd innan ställ-ettsom
ningstagande skett till alla dessa metoder kan komma ifråga i denom
konkreta vårdsituationen. Sjukvårdshuvudmännen och privata vård-
givare skyldiga till informationär lämnas samtliga deattse om
alternativ kan komma ifråga och finns, något ellerävensom som om
några dem skulle medföra betydligt högre kostnader andra.änav
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innebäranpassadindividuelltskallinformationenKravet att vara
måsteaktivtsjukvårdspersonal,ochhälso- sättaellerläkaren,att annan
och dialoginformationsituation såpatientensaktuellai densig att

Patientenförutsättningar.ochvillkorden patientensutifrån justskekan
för sinafönnåga redogöraefteralltmedverkagivetvisbör attgenom

emellertidutgångspunkt måsteomständigheter. Enoch andrasymtom
så fullödigdeltagande önskaroberoendepatienten egetatt avvara
eller skadasin sjukdomgrundjustmöjligtinformation avmensom

tillstånd. Vidareför sittredogöraförutsättningarförsämradehakan att
behövabakgrundoch språkligkulturellpatient medkan t.ex. annanen

reflektera dentillfälleskallPatienten överinsatser. attextra ges
uttalad oviljaklartmottagit. Enpatienteninformation att mottasom

härifrånUndantagallmänhet respekteras.dock imåsteinformation
transplantationslagen.ilagstiftning, l0 §speciellfinns i t.ex.

innebärsina intressentillvaraskall kunnapatienten attAtt ta
debli medvetenpatienten skallsyfta tillskallinformationen att om

eller hennejust honomhjälpasjukvården harochmöjligheter hälso- att
tillvara dessamedhjälpockså kunnaså behövs,och, att taom

möjligheter.
kan inteskall innehållakonkretinformationenVad närmare anges

fall. Exempelfrån fall tillfår bedömassjukvårdslagen. Detochhälso-i
information bl.a.börnormaltpatientenförhållanden äromsom

behand-tänkbaraundersökningsmetoder,olikaåtgärder,förebyggande
läkemedel,biverkningarnackdelar,för- ochlingsaltemativ med dess av

och tidpunkterplaneringdiagnos,undersökningsresultat, samtprognos
informera patientenskyldighetNågonvårdåtgärder.fortsattaför att om

dokumenteradharbehandlingsmetoder intealtemativmedicinska som
dock inte.föreliggereffekt

eller efterrutinmässigtlämnaskan sålunda inteInformationen en
tillkomplement deninformation kan braSkriftligschablon. vara som

skriftligenbart ivårdtillfället. Informationvidinformationenmuntliga
tillräckligt.normalt inteform är

anhöriga harinformation tillstycketi andraBestämmelsen näraom
med infonna-upplysningarså ordetendaständrats ersattssätt att

tion.

§2 c
välja behand-för patientmöjlighetenstycket reglerasförstaI atten

måstevårdgivareoch privataSjukvårdshuvudmännenlingsaltemativ.
paragraf kaninnehållet i dennasjukvården såochorganisera hälso- att

tillgodoses.
medicinskt innehållmedbehandlingsaltemativ åtgärderMed avses

exempel kanSomlegitimerade yrkesutövare.erbjuds nämnasavsom
sjukgyrnnastisk behandling,läkemedelsbehandling,ingrepp,kirurgiska
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rehabiliteringsmetoder, specifik omvårdnad, olika förlossningsmetoder
och psykoterapeutiska insatser. I begreppet behandlingsaltemativ inklu-
deras inte olika tänkbara alternativ inom området undersökning och
diagnostik. Hjälpmedel omfattas inte heller begreppet. Med be-av
handlingsalternativ normalt inte vårdforrn.avses

Den medicinskt ansvarige och i så fall vilka honomavgör om av
formulerade behandlingsaltemativ kan erbjudas patienten. Dennessom
val alternativ skall då den fortsatta behandlingen. I denstyraav
allmänna motiveringen har området för vad kan erbjudas och vadsom
patienten kan kräva i dessa avseenden avgränsats.

Begreppet "finns" har betydelse i den föreslagna 2 b §samma som
hälso- och sjukvårdslagen, dvs. patienten kan välja mellan de alternativ
landstinget tillhandahåller inom det området och inom föregna ramen
regional samverkan. Endast i de fall patienten har medicinskt behov av

behandlingsaltemativ det aktuella landstinget inte kan erbjuda,ett som
skall patienten möjlighet välja alternativ i landsting.att ett annat

Att alla behandlingsaltemativ måste stå i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet självklart. innebärDet endastär att
alternativ medicinskt motiverade för justär denne patient fårsom
erbjudas och denne kan inte heller kräva andra alternativ sådanaän som
uppfyller det kravet. Patienten måste också ha behandlingnytta av en
med alternativet ifråga. Begreppet har utvecklats i den allmämanytta
motiveringen.

Möjligheten välja alternativ reserverad för patienten och kanatt är
inte överlåtas till någon närstående eller anhörig. Vårdnadshavare kan
enligt allmänna regler inflytande val behandlingsaltemativutöva av

det gäller underåriga bam. Det förutsätter emellertidnär barnet inteatt
uppnått sådan mognad måste hänsyn till barnetsatt taman egen
uppfattning i frågan.

Antalet behandlingsaltemativ patienten i visst fall skulleettsom
kunna välja mellan korresponderar inte med den vidare skyldigheten att
allmänt informera vad hälso- och sjukvården i kan erbjudastortom
enligt b2 hälso-§ och sjukvårdslagen.

I andra stycket regleras den lagliga möjligheten till förnyaden
bedömning, ibland kallad second opinion. Regleringen sikte detar

dåfall patienten önskar sådan bedömning. En helt fråga är atten annan
hälso- och sjukvårdspersonalen i vissa situationer självmant bör
inhämta ytterligare upplysningar från hälso- och sjukvårds-t.ex. annan

förpersonal kunna riktig bedömning utifrångöra kravetatt påen
vetenskap och beprövad erfarenhet. Inget hindrar hälso- ochatt
sjukvården underlättar för andra patientkategorier förnyadatt en
bedömning där detta kan betydelse för patienten.vara av

Ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal bör i samråd med patienten
diskutera de möjligheter finns. Ytterst ankommer det docksom
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förförutsättningarnagrundläggandefastställa depersonalen att enom
föreligger.bedömningförnyad

reserverad för patienterbedömningförnyadtillMöjligheten ären
Vilkaoch skador.sjukdomarsärskilt allvarligaellerlivshotandemed

allvarliga fåreller särskiltlivshotandebetecknaskantillstånd somsom
medföra någraknappastfall och tordefrån fall till störreavgöras

i kortaresituationerlivshotandeMedtolkningsproblem. ettavses
längre siktvissa sjukdomarförhållandetperspektiv, inte det att t.ex.

år.något eller någramedlivet förkortasrisk förmedförakan atten
situationer därgrundläggandesikte tvåfrämstLydelsen tar en

ansvarigsituationenbli aktuell. Denbedömning kanförnyad är attena
patiententerapi kan botanågonfinnsdet intehävdarläkare att som

sjukdom elleravlida sinkommerpatientendå innebärvilket attatt av
ingripan-riskfyllda,de fall dåsiktesituationenandraskada. Den tar

föreslås.behandlingarellerlångvarigade, smärtsamma
i be-läggasvad börbedömagivetvis bästPatienten kan som

bl.a ikommenteratfinnsbegrepplivskvalitet. Dettagreppet prop.
fall detsjukvården. I dehälso- ochPrioriteringar inom är1996/97:60;

inte påverkaslivskvalitetenbedömaobjektivt nämnvärtmöjligt attatt
medges.bedömning inteförnyadbör en

sjukvårdsper-hälso- ochbedömning kanförnyadEn göras av annan
bedöm-den förstavårdinrättning därVårdenhet ellersonal vid samma

vidbedömning skedock förnyadOfta förväntasskett.ningen annanen
fall ocksådet i speciellavårdinrätüiing. Vidare börVårdenhet eller vara

finns inom lands-behandlingsaltemativutanför demöjligt att som
till vård-förnyad bedömningförpatientenochtinget transportera en

kan då kommaBerörda landstinglandsting.inrättning i överensannat
emellan bör regleras.mellanhavandet demekonomiskahur detom

bosattdär patientendet landstingUtgångspunkten bör dock ärattvara
patienterbedömningen. Deför den förnyadekostnadenbör ersätta som

skalllandstingetutanför detför bedömningbli aktuellakan egna
åtgärder därbehandlingsaltemativ ochdeinformeras även somom

tillgå.finns att
behandlingbedömningförnyadBlir resultatet att annanenav en

alternativetockså erbjudas detpatienten givetvisföreslås skall oavsett
skett.bedömningdennavar

framgår kom-avseendepersonalen i dettakrav åvilarDe avsom
åliggandelagen.till 3 §mentaren a

5 §
primärvårdslä-väljaförtydligandeParagrafen innebär rätten attett av

kankontakter patientför de övrigaval grundenkare. Detta utgör en
och därförhälso- och sjukvårdenbehöva ikomma är storatt av

for-och nuvarandeTidigare husläkarlagför den enskilde.betydelse
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stycket har inte avsedd innebära någonmulering i andra varit att
geografisk begränsning i patienternas möjligheter välja fastatt en

landstingsområdet.läkarkontakt i primärvården inom Denna grundsats
förevarande stycke. innebär patientfast i tillägg i Detslås attett ennu

läkarkontakt helst inom landstingsområdetfastkan välja var somen
utifrån områdesindelningtill visst urvalhänvisad t.ex.ettattutan vara

hinder för val fastForrnuleringen innebär ingetbostadsort.eller av en
förutsättning berördalandsting underläkarkontakt i attett annat

Sådana överenskommelser finnsdet.kommerlandsting överens om
val fast läkarkontakt iredan idag. Ettvissa landstingmellan av en

fritt.heller betraktas heltkan inteprimärvården inom landstinget som
primärvårdsläkareaktuelllandstinget ellerankommamåsteDet t.ex.

tillmöjligt med hänsynöverhuvudtagetvalvisst äravgöra ettatt om
val fastkan värdetarbetsbelastning. Vidareläkaresberörd ettav av

valtfall patienteni debegränsas,läkarkontakt komma att t.ex. en
måsteanledningenoch denlångt ñån hemortenläkare acceptera ettav

patientenockså krävahembesök. Landstinget kanantalminskat att
fall.resekostnadema i vissa Dessadelbör betalaälv störreen av

val.samband med sittinformeras ivillkor bör patienten om

patientnänmdtillFörslag12.2 Lag m.m.om

arbetsuppgifternuvarande lag. NämndernaslagenDen ersätternya
delar hänvisas tillutvidgats. tillämpligapreciserats och området Ihar

för den gamla lagen prop.till grundproposition liggerden som
förtydligande detrubrik1991/92: 148. Lagens attär ettatt avse som

vilketFråganföreträda.nämnder skallpatienterna dessaär om namn
bestämma. Namnethuvudmännenbör ankommernämnderna attges

rekommendation.Patientnämnd är en

§1
kommunerochlandstingparagrafen regleras skyldigheten förI att

regler1991:900kommunallagensinrätta eller flera nämnder enligten
föreliggerhänseendemed de angivna uppgifterna. organisatorisktI

uppgift föringen ändring jämfört med lag.nuvarande Det är en
lämpli-finnerhuvudmärmen organisera denämnderna det sättatt

synpunkterInriktningen det arbetet bör följa generelladock degast. av
lämnats i den allmänna motiveringen.som

Uppräkningen nämndemas arbetsuppgifter betraktaär att somav
precisering de allmänt hållna kraven verksamhetenen av mer som

gäller idag. Gemensamt för dessa uppgifter viktigade särskiltär äratt
arbetet företräda,i stödja och hjälpa patienter. Verksamheten böratt
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uppgifterdessa arbetsuppgifter i första hand. Vissadärför inriktas
vårdsituationen medanriktar sig direkt till patienterna i den aktuella

indirekt återföringenandra uppgifter berör patienterna attgenom av
kan komma påverka framtida vården.erfarenheter denatt
nämnderna skall verka för patienter f°ar inforrna-Kravet denatt att

behövs för de skall kunna tillvara i hälso-tion sina intressenatt tasom
sjukvården korresponderar med den lydelsen b hälso-och 2 §nya av
sjukvårdslagen och åliggandelagen. det sig den patientoch 3 Visar§ att

sig till nämnden inte fått tillräcklig information skall nämndenväntsom
bistå patienten i det avseendet. kanDet betyda patientenatt ges
upplysningar vad hon eller han kan kräva vården eller attom av

informellanämndens kontakter med berörd personal förtar
missförhållandet.till Detsamma gäller i fallde där patientenrättaatt
tmdersölcning, vårdfått den eller behandlinginte tillståndet kräversom

finns brister kommunikationendärför det i mellan enheter ellerattt.ex.
Genom råd och stödvårdgivare. eller direktkontakt med berörd per-

tjänstemänskall nämndens medverka tillsonal patienten får denatt
i de fall där detefterfrågade hjälpen nödvändigt. Som grundprincipär

tjänstemän skallnärrmdemas arbeta sågäller den vårdandenäraatt
möjligt.verksamheten som

nuvarande lag betonas ocksåmed denlikhet övergripandeI upp-
kontakterna mellan patienterfrämja och vårdpersonal.giften Medatt

kontaktema mellan de boende i kommunensuttrycketdet ävenavses
personal inom socialtjänstenoch i deboendeformer ärendenm.m. som

sista stycket lag Patientnänmdaktualiseras 2 §kan omgenom m.m.
arbete patientens egentligai sitt ärendenämndernaFinner att är att

kontakta någoneller instanstillanmälan t.ex.göra annan somen
och sjukvårdensHälso-länsstyrelsen, ansvarsnämndSocialstyrelsen,

bistånärrmdema med hjälpskall ipatientförsäkringen,eller vart man
formuleras o.likn.skrivelse Närrmdemasig, hurfall kan vändaså en

Socialstyrelsenuppmärksamma påellerkontaktaockså självakan t.ex.
själv inte vill ellerönskar detpatientenförhållandevisstett menom

olämpligt nämndernadäremotkontakt.förmår sådan Det attärta en
instanser.ärenden vid dessaipatienternas talandirekt eller indirekt för

och kommunsty-landstingsstyrelsenhållaNämndema åläggs att
utformningenverksamhetenrelsen underrättade Den närmare av enom

bör bestämmas lokalt.sådan rapportering
synpunkterutifrån patienternaserfarenheter nämndernaDe gör

kvalitetsutvecklings-ivården viktiga och skall återföras stödär ettsom
iakt-vårdenheterarbetet rapportering till vårdgivare eller avgenom

vård-skall också verka förtagelser och avvikelser. Nämndema att
fall beaktar 1996:786 tillsyngivaren i förekommande 5 lagen§ om

sjukvården innebär närrmdema påhälso- och Lex Maria. Detöver att
redovisa sina erfarenheter. Syftet med sådanorganiserat börsättett en
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vårdenheten/vårdgivaren möj-första handredovisning iär att enge
tillföras den lokala avvikel-dessa händelser börlighet bedömaatt om

anmälan enligt Maria till Social-eller föranleda Lexsehanteringen en
styrelsen.

2 §
paragraf innebär närrmdemas arbets-förevarandeUppräkningen i att

Ärenden från all offentligt finansierad hälso- ochutvidgats.område
ingår. offentlig finan-och sjukvårdslagen Medenligt hälso-sjukvård

verksamhet kopplad till offentligsådan privatsiering äräven somavses
och förläkarvårdsersättning ersättninglagarnahuvudman omgenom

entreprenadavtalvårdavtal, ellersjukgymnastik eller mot-ettgenom
och servicelagen 1993:387 stöd tillVerksamhet enligtsvarande. om

LSS omfattas därmed inte.funktionshindradevissa
omvårdnadbehandla frågor allmännämndernakanVidare omnu

sjukvårdenhälso- ochkommunalatill denkopplingmed utan att
behöver iakttas. Med be-striktsocialtjänstentillgränsdragningen

arbetsuppgiftersådanaskall förståsomvårdnad ärallmängreppet som
och därför kanmedicinsk behandlingochsjukdomoberoende ut-av

Därmed åtgärder i densocialtjänsten.personal inomföras avsesav
där legitime-från de situationerbortsettboendedeskötselndagliga av

kompetensspeciellasjuksköterskors,handi förstayrkesutövares,rade
sjukvård. Vidareochhälso-därförochnödvändig utgörbedöms som

socialtjän-någon inomsjukvårdsåtgärderochhälso- närfrågadetär om
arbetsuppgiftelleryrkesutövarelegitimerad närbiträder ensten en

detsammanhang kandettapersonal. Ifrån sådandelegationutförs
ochhälso-betraktaskanaldriganhörigaatt somvärt att noteravara

fråninstruktionerskullede t.ex.sjukvårdspersonal enäven om
arbetsuppgiftersåledeshandlarUtvidgningensjuksköterska. somom

sjukvårdsuppgifterochhälso-kunnaskulletill det lika gärnayttre vara
kompetens.sådankräverfallet intei det speciellamen som

deinomslagdessafrågorbehandlahar möjlighetNämndema att av
medintegreradsjukvårdenochhälso-områden där den kommunala är

boendeformemasärskildadesocialtj dvs. vidinsatser av
vidsocialtjänstlagen,stycketstycket och tredjeenligt andra 2120 § §

social-stycket 2förstaenskilt bedrivna boendeformer 69vissa § p
ochlagdagverksamhet enligt 10tjänstlagen, i samband med § samma

Nänmder-för.hemsjukvård huvudmarmaskapetvid den kommunen har
boen-vilka denskall handlägga eller bedöma ärenden idock intena

biståndsbeslutde/patienten forvaltningsbesvär kan överklaga ettgenom
för dentill domstol. På det området finns utkrävbar rättigheten

boende/patienten nämnderna istället bör informera näromsom
förhållandena påkallar det.
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3 §
Av framgår liksom tidigare kommun under vissa förhållanden3 § att en

överlåta uppgifternafår landsting. Lydelsen har ändringett utan
frånöverförts nuvarande lag förtroendenämndsverksamhetom m.m.

och formell förutsättning för kommunerna skall kunnaär atten
uppfylla sin skyldighet enligt överlåta uppgifterna1 till§ attgenom

Regleringen också befogenhetlandstingen. för kommunerna attger
ekonomiskt bidrag till landstingen.lämna

4 §
den årliga rapporteringen till Socialstyrelsen,Syñet med i första hand

dess regionala tillsynsenheter, på övergripande nivå förmedlaär att en
de erfarenheter nänmdema gjort i respektive landstingsområde under
föregående år. Rapporteringen kan inomavspegla vilka verk-t.ex.
samheter patienter framfört klagomål, vilka ärendentyper av som
handlagts, de åtgärder nänmdema och vårdgivama vidtagit samt om

identifierat områden utvecklingennänmdema där framstår oroandesom
från patientsäkerhetssynpunkt.

Rapporteringen bör bygga för nänmdema struktur.en gemensam
Nämndema och Socialstyrelsen bör samarbeta frågani hur denna
rapportering skall utformas.

5§
Lydelsen paragrafen har oförändradi överförts från nuvarande lag.

Övergångsbestämmelser

lagen föreslås träda i kraft denDen januari Några1 1999. över-nya
gångsbestämmelser torde inte nödvändiga.vara

Förslag till ändring i12.3 Lag om

sekretesslagen 1980: 100

7 kap. 4 §
grundläggande sekretessen för hälso- ochDen sjukvårdspersonal i 7

sekretesslagenkap gäller också för ledamöterl § och tjänstemän i
nänmdema. kanDessa nämnder dock komma hantera uppgifterävenatt

socialtjänstkaraktär. Sekretesslagens reglering i kap7 4 §av om
socialtjänstselcetess har därför kompletterats med tilläggett som anger

med socialtjänst jämställs nänmdemas verksamhet detävenatt när
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allmän omvårdnad frånärenden berörhandläggninggäller somav
hälso- ochtill den kommunalapersonal med kopplingsocialtjänstens

sjukvården.
skall visspatientnämndema kunnaforförutsättningEn taatt upp en

Då behövspatientema/klientema önskar det. ingenfråga bör attvara
uppgiftsskyldighetsekretessbrytande i denparagrafsärskild nyaom
får forutsättas de enskildaeftersom detpatientnänmdlagen attm.m.om

får del de uppgifter detill nämndernamedgivandesittlämnar att av
uppgiftsskyldighetsekretessbrytandeverksamhet. Enför sinbehöver

frågorkunna och delnämndema skallnödvändig endast tataär uppom
framgår formuleringenvilja. Somenskildasuppgifter demot avavav

aldrig aktualiserassådana ärendenpatientnämnd kanlag1 § m.m.om
nämnderna.i

ändring itillFörslag Lag12.4 om

socialtjänstlagen 1982:620

Rubriken lyderlagts till.före har "m.m."67rubriken §I närmast
socialtjänstenTillsyn över m.m.numera

68 §a
socialtjänstlagenSyftet med stadgandet iParagrafen ärär attny.

innehållerlagen patientnämnddenupplysa att m.m. ennya omom
nämnder handlägger vissabestämmelse dessa ävenattangersom

änstområdet.på socialtjärenden

Förslag till lag ändring i12.5 om

oumallagen 1985:562patientj

3§5p
såvikten patienten fårtill betonaPunkten och syftar attär att enavny
demöjligt sitt hälsotillstånd,informationfullödig omsom om

behandlingsaltemativ ochangående valställningstaganden skett avsom
angående förnyad bedömning. Dokumenta-eventuella överväganden en

finns denvidare den enda redovisningtionen i journalen är som om
skett i samband därmed.och vilka övervägandenvård lämnats somsom

fått i sinautformade information patienten skallindividuelltDen
i patientens journal.medföra motsvarande noteringarhuvuddrag

lett fram till valSärskilt viktigt dokumentera detär att resonemang som
patienter avstår frånbehandlingsaltemativ, de situationer därav
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vid vård i livets slutskede ställningstagandenbehandling, t.ex. samt
angående förnyad bedömning.en

i joumalen f°ar inte införasNoteringar slentrianmässigt sätt.ett
vid joumalföring med hjälp dator måsteinnebärDet ävenatt av

anteckningen individuellt utformad. Förvalda alternativ i ettvara
datorjoumalsystem bör användas endast de eller iom ensamma
kombination med andra alternativ kan resultera i individualiserade
noteringar.

Förslag till ändring i lagen12.6 Lag om

1993: 1651 läkarvårdsersättningom

§3
Syftet med ändrade lydelsen i andra stycketden landstingen skallär att

möjligheter till ändamålsenligtbättre resursutnyttjande vad gällerett
specialistmottagningama sjukhus. Landstingen skall kunna reservera
dessa mottagningar för de patienter i behov de speciellaärsom av

finns Vidare innebär lagändringen patienter lättareattresurser som
vårdkan söka specialistmottagning utanför sjukhus remiss,utan

vilket ökar valmöjlighetema. Denna effekt åstadkoms denattgenom
absoluta kopplingen mellan landstingens remisskrav i den egna
verksamheten och remisskravet vad den offentligt finansieradeavser
privatvården i förevarande paragraf bort. övrigtI saknas bestäm-tas
melser reglerar och i så fall hur remisskrav skall utformas isom om
landstingets verksamhet. Den ändrade lydelsen innebär attegen en
koppling finns håll, dvs. vill landsting införa remiss-motsatt ettnu
krav iör vård hos privat specialist måste ha krav i denman samma egna
verksamheten. betyder remisskrav förDet specialistvårdomvänt att
inom landstinget inte längre måste medföra remisskrav för vårdäven
hos privat specialist med verksamhet enligt denna lag. Vård vid
specialistmottagningar sjukhus kan därför, landstingen såom
önskar, remiss för de patienter i behovärgenom reserveras som av
sjukhusens speciella Genom lagändring 1997:435 undantogsresurser.
specialitetema barnmedicin, gynekologi och psykiatri från den tidigare
kopplingen mellan remisskrav i landstinget och för privat specialist
vilket innebär remiss inte kan krävas för privat vård vid dessaatt
specialiteter landsting inför sådana remisskrav i denäven ettom egna
verksamheten. Det undantaget föreslås gälla fortsättningsvis.även
Paragrafen påverkar inte förhållandet mellan landstinget och offentligt
finansierad Specialistvård via vårdavtal i vilka oftaremissrätten är
särreglerad.
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ändring i lagentill lagFörslag12.7 om
för personal inomåligganden1994:953 om

sjukvårdenochhälso-

3§
sjukvårdslagen.hälso- ochmed bkorresponderar 2 §Paragrafen

innebördendenparagrafen beskriverdentill närmareKommentaren av
vissa begrepp.

informeraspatienteninitiativet tillSkyldigheten är ettatttaatt
förstaankommer isjukvårdspersonalochall hälso-för menansvar

vårdsituation in-för dendirektahar detdenhand ansvaretsom
överlämnas tillnaturligtvisuppgifter kanDessaformationen avser.

för skyldighetensjukvårdspersonalochhälso- ansvaret attmenannan
verksam-detbefattningshavare. Ytterstdenneåvilar alltiduppfylls är

eller lokaladet finns rutinerförenhetenhetschefen vid attsom svarar
får del infonna-faktisktsäkerställer patienteninstruktioner att avsom

stadgandet.föreskrivs ioch omfattningkvalitetsådantion somav
tandvården.inomtillämpligParagrafen ävenär

närstående harinformation tillstycketi andraBestämmelsen om
infonna-medordet upplysningarsåendaständrats sätt ersattsatt

tion.

§3 a
sjukvårdslagen. Någonhälso- ochvård enligtenbartParagrafen avser

behandlingsaltemativ eller förnyadmöjlighet till valreglering enavav
inte.tandvården finns sålundainombedömning

skall säkerställavården ansvarigeinnebär den förForrnuleringen att
dock viktigtmöjligheter. Detdessablir medvetenpatienten äratt om

isituationer kan uppkommadessalyhörd förall personal är attatt
möjlig-utnyttja de angivnapatienten villsäkertintevården. Det är att

dessauppmärksammas påpatientenviktigtdetheterna attär attmen
vården patienten.uppkommit isituationer av
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yttranden

Carlson mLeifReservation av

Bakgrund

ställningpatientenssvenskestärks denförslagkommitténsMed
kommitténspunkter,dock någraharväsentligt. Tyvärr omomsorg

varitrealitetensjälvbestämmandet ikommunaladetochhuvudmännen
möjlighet väljapatientensenskildeden attänstörre omsorgen om

bli fagertpunkterpå fleradärförtenderarFörslagenvårdgivare. att mer
verkliga bestäm-ställning. Denpatientensstärkandeverkligttal än av

de offentligagrad kvar hosalltför högfortfarande iliggermanderätten
utlämnad till deraspatienten fortsätteroch gott-huvudmännen att vara

driv-tillfälle ökadetkommittén intetillvaratarDärmedfinnande. att
reellttill behovanpassningförnyelse och störrekraften för ettsom

möjlighet till.skullepatientinflytande ge
förbättringar,varit ochställning harpatientenssvenske är trotsDen

auktoritets-varit hårtsamhälle harorsaker. VårtfleraharDettasvag.
"överhet" i formifrågasättamöjlighetensåvälviljanochbundet attsom

Även möjlighetenhar varit liten.och kommunerlandsting attstat,av
harläkarehuvudsakligen i formauktoritetervårdensifrågasätta av

organisa-Sjukvårdensobetydlig.kimskap varitskillnaderna igrund av
drivits iverksamhetalldärmyndighettion, nästannärmast som en

producentersåväl finansiärer,varitlandstingenmonopolform och där
harsvenske patiententill denmedverkatharpatientföreträdare attsom

"myndigheten/-sig i detfår finnaprincipoch iställningsvagen
möjligheterverkligahar ingaMedborgarenerbjuder.sjukvården" att

läkare, klinik ellersigvilja väljasjukvårdshuvudmännensmot vare
skattbetaltmedborgarenkostnader. Trotsprivatasjukhus attutan stora
i detalltför vanligt hanså detbehövsvård denför attärnäratt

väntetider hanmycket långatilltvingasmonopolsystemetrådande om
sjukvårdssystemeti det svenskamedel. Valfrihetenhar sinainte egna

mycketvälsituerad eller socialtdenförbehålleni ärär stort som
väletablerad.
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Dessutom lagstiftningen svåröverskådlig, utspriddär i många lagar
och ofta oprecist formulerad varför det för den vanliga människan kan

Ävensvårt förstå vad detta förhållande sjuk-attvara som menas. ger
vårdshuvudmännen och vårdgivama starkt patientenövertagett över

det gäller tolka vilka rättigheter hannär verkligen har. Kom-att som
mitténs förslag innebär avsevärda förbättringar för patienten jämfört
med förhållandena i dag kommittén fullföljer i alltför ringamen om-
fattning tanken patienten verklig makt sin situation.att överge

Patienten val bör styra

Valfrihet viktig ingrediens i välfungerandeär sjukvårdsmodell.en en
Individuell valfrihet innebär i det här sammanhanget frihet också i-
ekonomiska välja mellan vårdgivare och metoder inomtenner att-

för de sjukvård det offentliga stöder. För val-typer attramen av som
frihet skall bli realitet måste det offentliga stödet utformas neutralten

förhållandei till olika vårdgivare. En organsiations- och finansierings-
form där de för sjukvård följer patienten och hansavsättspengar som
val skulle medföra den och påfallande stärkningenstörsta mest av
patientens ställning. Patienten skulle då bli den i realiteten hadesom
makten i vården och detta omfattande lagstiftning. En sådanutan
lösning på sjukvårdens organisation och finansiering har presenterats

Moderata Samlingsparitet i "En allmän Hälsoförsäkring"rapportenav
i motioner till riksdagen. Patienten kan i sådantsamt ett system an-

vända försäkringen för söka vård hos varje godkänd värdigare ochatt
till s.k. "second opinion" ingår i förutsättningarna.rätt Behovet av

rättighetslagstiftning minimeras då patienten kon-systemetsgenom
stniktion reellt stark ställning och patientens val blirgaranteras en
styrande.

Kommitténs direktiv "överväganden och förslag skall utgå frånatt
dagens med landsting och kommuner finansiärersystem ochsom
tillhandahållare hälso- och sjukvård" omöjliggör förslagattav om en
så genomgripande förbättring och stärkning patientens ställningav
lägges. Patientens rättigheter och ställning måste därför för närvarande
stärkas enbart lagförändringar. Kommittén ocksåärgenom ettense om
antal lagändringar stärker patientens ställning inom flera områden.som

Patientens rätt

Som kommittén redovisat finns det i många fall starka principiella
invändningar införa utkrävbara rättigheter i hälso-mot att och
sjukvården inom alla de områden i dag baseras på skyldigheter.som
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mening visarminskäl. Enligtin dessaintedärför härgårJag
patien-försådantvissa falldock i värnerfarenheten ytterstaär ettatt

monopol-finansieradochstyrdpolitisktinödvändigträttighetertens en
ekonomiskasaknar denvanlige patientendär denverksamhet egna

rättighetslagstiftningframtvingarSystemetvälja.styrkan omatt en
ställning.stärka patientensmedallvar attmenarman

läkareväljahusläkare ladesl993:58 rättenlagen attGenom om
fram patientenslyftevilket reellt ävenrättprimärvården fast i lagi om

huslåkarlagenmedochprimärvården. Itillenbartbegränsades atträtten
utformalandstingenenskildaför de attupphävdes stort utrymmegavs

införtlandstingvissa generösaOavsettfast läkare.valför attsystern av
kommitténsså visarformelltläkarkontaktfastvalförregler av

patientensochefterlevsverkligheten inteidettaundersökningar attatt
avsaknadiharbeslut. Patienteninformellastarkt begränsasvalfrihet av

hävda sig.möjlighetingenutkrävbar atträttenav
lyftLandstingsförbundetglädjandeför sigochiDet attär upp

landstingen.tillrekommendationrättigheter ipatientensfrågan enom
i dagensdock insiktsenpåkommenförvisso attvisarDetta menen,

tillinställningpatemalistiskadenlängreintemedborgare accepterar
tillhandahållit.professionhuvudmänsåvälvårdgivandet somsom

rekommendationersådanaförhittills talar stannarErfarenheterna att
ingetsannoliktalltför änoch föresatser. Detvackra ord attvid är mer

rättig-oviljauttaladeHuvudmännensnödvändigt motabsolut göres.
förtalaområden kancentralanågrahetslagstiftning inom att

detbeaktaderättighetersina närriskerarpatienten att passar
Huvudmannensåförbiseddanågraochhuvudmannen när passar.

måsterättigheternågradärförprimat. Jagalltså sittbehåller attmenar
utkrävbara:i lagfastläggas ett par somvarav

såvälläkare inomväljautkrävbarhaoch skall rättVar attenen-
vårdispecialistmottagningarandraprimärvård vid öppen somsom

tillintebegränsasoffentliga. Rättenfinansieras via det ett geogra-
landsting ellerenskiltområdeadministrativtochfiskt ett gruppsom

möjlighet tilllandet.gäller hela Enlandstingsarnarbetande utanav
val läkareönskemålfår sinainterättslig prövning om avmanom

respekteraviktenmarkeringkraftfulltillgodosedda attär avaven
riskenockså minimeraskullesådan lagönskemål. Enenskildesden

regelverk brytermed lokalamissförhållandeför dagens motatt som
Begränsningarbestående.blirläkarvalfrittratten ett omom

Begränsningarkanutanför landstingsgränsreseersättningar göras.
måste i dagöverbelastadläkaregrund accepterasäratt somenav

för-överklagningsbarskallkan hanteras. Rättenoch genomvara
valtningsbesvär.
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Var och skall ha lagfäst välja mottagning-sjukhusrätt att överen-
hela landet. Detta löser problemen för småäven sjukdomsgrupper.
Även landstingen kan erbjuda eller flera behandlingsaltema-ettom
tiv uppfyller kraven till för patienten medatt nyttasom vara
hänsyn till den aktuella skadan eller sjukdomen skall patienten ha

välja behandling håll.rätt att annat

Remisskrav till privata vårdgivare inom det offentligt finansierade-
skall förekomma. Det alltså remissensystemet bärareär som

ekonomiska medel begränsar patientens valfrihet inteav som som
tillåts. Remissen kunskapsbärare, diskussions- och dialog1m-som
derlag prioriteringsunderlag fyller viktig funktion.samt en

Kommittén mycket tydligt och klart remiss-argumenterar mot
krav låter ändock landstingen ha kvar möjligheten krävamen att
remiss till privatpraktiserande specialister. Förutom de skäl
kommittén anför remisstyming så denna landstingenmot rättger
fortsatt möjlighet patienter från sina konkurrenter tillatt styra den

verksamheten. Detta torde inte stärka patientens ställning ochegna
det minskar samtidigt kravet sjukvårdshuvudmännen förnyaatt
och sig.anpassa

En generell utkrävbar till s.k. "second opinion".rätt-

Kommittén talar mycket väl "second opinion" och jag delar dennaom
uppfattning i patienten måstestort generelltatt rättenmen anser attges
inhämta kompletterande bedömning från läkare. Bådeen en annan
Landstingsförbundet och Läkarförbund rekommenderar generositet
med "second opinion". I normalfallet, såväl huvudmännär berördasom
läkare med patientperspektivet för torde "secondögonen,agerar
opinion" inte innebära någon svårighet. Det patienten råkar förär när ut
det sällsynta inte vill tillmötesgå hans önskan,att förtroen-närman en
dekris uppstår, lagstödet behövs och detta betydelsefulltär ävensom
i situationer inte kan räknas till mycket svåra fall. Det börsom
observeras i WHO:s patienträttsdeklaration frånatt 1994 slås fast att
patienter bör ha möjlighet inhämta "second opinion". Om remiss-att
tvånget behålls enligt kommitténs majoritetsförslag kan det svårtvara
för patienten i praktiken nyttja möjligheten inteatt striktareettom
lagstöd föreligger. För patienter föremål för sluten vårdär kan desom
praktiska möjligheterna knyta kontakt med läkareatt förannan
bedömning bli oöverstigliganärmast klart lagligt stöd. sådantEttutan
stöd innebär vårdgivaren skyldig ombesörja,att är underlätta elleratt
förmedla konsultation läkare, eventuellt läkare vidav annan annan
vårdinrättning, patienten så önskar. Patienten skall ha utkrävbarom en

till detta. Ansvaret förrätt behandling ligger sedan hos den läkare
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sådan föreligger ingavårdförslag patienten väljer. Medvilkens rätten
uppkommer ofrånkomligen med tillavgränsningssvårigheter. Sådana en

dåenligt kommitténs förslag. Patiententillstånd begränsadvissa ärrätt
för-riskerar därmed oftast bli denochalltid den attpartensvagare

tillståndet berättigar till "secondbedömningenlorande vid omav
upplever sådan bedömninghur viktig patientenopinion" oavsett en

vara.
till förnyad medicinskförslag generellhinder förDe rätt enom

direktiven och kommitténsföreligga ibedömning kan somansessom
den kommitténåberopar jag intemajoritet attartenvara avanser

förslag.till fullödigtförvägras rätten ett
kansådan i viss mån talamedförDäremot rätträtt att om enmanen

Mitthela landet vilket kommitténfritt vårdsökande itill noterar.
medicinsk bedömningvad gäller till förnyadställningstagande rätten

réservationen.linje med de övriga förslagen ialltså helt iligger

självstyrelsenRättighetslagstiftning, kommunala ochden
ekonomin

anförts den inkräktarrättighetslagstiftning har blandMot annat atten
självstyrelsen. riktigt. kommunalakommunala Detta Denden är

också mycket viktig slå vakt enligt minsjälvstyrelsen är att menom
vaktslåendet denna inte innebära den enskildesmening kan attom

hjälpandra enskildes sökarättigheter placeras i Den rätt attrummet.
före kommunalahan har förtroende för måste denoch vårdas denav

har speciellt från huvudmännen, framförtssjälvstyrelsen. Vidare att en
kan verkarättighetslagstiftning leder till kostnadsökningar. Dettastora

utifrån situation där många svenskabestickande det dagensom man ser
det enbart berormissnöjda med vården ochär antar attom man

i lika hög gradSannolikt beror dock missnöjetotillräckliga resurser.
delaktiga i besluten känner sig maktlösainte känner sig samtatt man

landstingenmot . också påvisat många patienter inte sig haKommittén har att anser
inflytande vården vill ha det.något reellt över men

minverklig förbättring patientens ställning skulle enligtEn av
kraftigt minska känslan missnöje.mening av

informationpatient lagen får till omfattandeEn rättgenom ensom
vårdens möjligheter i just han/hennes fall läkare ellerav en annanom

alltså har förtroende förvårdgivare han/hon själv valt och bör rim-som
rundgång hos olika läkare och totalt mindreligen leda till mindre sett en

god information och kommunikation,resursförbnilming. En vilket blir
naturligt vårdgivare valt själv, ledermed enligt empiriskaen man
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resultat till såväl det medicinska resultatet kostnaden påverkasatt som
positivt.

möjligheten förGenom landstingen kräva remiss till privataatt att
förslagspecialister hindras med detta ökas konkurrensinslaget i vården.

Landstingsförbundets undersökningar visar den privata vårdenattegna
utförtsbilligare. studier "Helseplan" visar ocksåDe deär attsom av

fler patienter de offentliga.privata Naturligtvis krävs deäntar emot att
offentliga sjukvårdshuvudmärmen sin verksamhet till detanpassar
totala utbudet. kommer kostnadspressande kravDet utgöraatt ett

för offentligaförnyelse och anpassning till behov den vården.
fritt remisstvångVarken läkarval eller borttagande till privataett av

alltså några påtagligaspecialister bör medföra kostnadsökningar.
någotheller till "second opinion" bör innebäraInte rätten änmer

marginella kostnadsökningar. Bedömningar gjorda i talar förNorge en
kostnadsökning. Medvetandet finnsmycket modest kanrättenattom

medföra och skärptare diagnostik ochsnabbare därigenomäven en
kostnader.spara

alltid harVetskapen till andra bedömningrättatt utanom man en
krångel, formella hinder från landstingsbyråkratiutan trotsen om man

tveksam ytterligare medverka till vårdenallt bör vinner märmi-är att
skornas långsiktiga förtroende och därmed underlättas effektivtett

frittresursutnyttjande. Med välja läkare följer förtroende-rätten att ett
förhållande utnyttja "second opinion" baragör rättenatt attsom
kommer nyttjas där det verkligen befogat. Missbruket torde bliäratt
ringa och merkostnadema för sjukvården försumbara.

övrigt hänvisar jag till de ekonomiskaI överväganden som
kommittén redovisar då de har bärkraft här.samma

sammanfattningsvisJag kan inte under nuvarande förhållanden vad
sjukvårdens organisation ochgäller med de begränsningar dessav

framtida utformning kommitténs direktiv fastlägger, någotsom se
skäl tillbärande inte stärka patientens ställningatt utsatta genom en

stärkt lagstiftning enligt innebärande strikt rättighets-även attovan en
lagstiftning införs vad det gäller till val läkare och tillrätt rättav
"second opinion".

Obligatorisk hälsoförsäkring

Det skulle stärka den enskildes ställning vid vård skulle dockmestsom
ekonomiskade medlen för vården följde den enskilde patienten.attvara

Patienten då i och olika sjukvårdsproducenter kan tvingassätts centrum
konkurrera med såväl kvalitet låga kostnader. Med tanke på desom
samhällsförändringar skett och sker med bättre utbildade,som mer
krävande medborgare sådan utveckling ofrånkomlig. Ettär närmasten
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effektivtenkelt och genomföra nödvändiga förändringarsätt att är att
låta följa patientens val obligatorisk hälsoförsäk-pengarna genom en

då försäkringenring. Patienten kan använda till söka vård hos varjeatt
vårdgivare.godkänd därför beklagligt kommitténs efterDet är att rege-

ringsskiftet ändrade direktiv omöjliggör analys framåtsyf-en av mer
förslag för problementande lösa inom vården inklusive patientensatt

ställning.

Reservation Hallqvist LindvallInger mpav

Betänkandet "Patienten har rätt" kommer sannolikt bidra till denatt
utvecklingen förstärkningönskvärda patientens ställning. Jagom en av

vårt arbete i kommittén mycket viktigt. I grunden handlar detser som
attitydförändringaråstadkomma och främja synsättatt görettom som

subjektpatienten till objekt. Förmodligen det braän ärett ett attmera
fram det kommitténstegvis valt. instämmer dännedJagsätt som

huvudsak i kommitténs betänkandetexti och förslag och vårt arbeteser
första i åstadkomma det direktiven ålagtstegett att attsom som oss

gora.
På två väsentliga punkter har jag emellertid avvikande åsikt. Detta

gäller frågan patientens till val läkare i primärvården ochrättom av
till förnyadfrågan bedömning hos specialist s.k. secondrättom

jag yrkade delsopinion där kommittén skulle ytterligareatt ett steg
förorda rättighetslagstiftning,och dels till second opinion pårättenatt

önskemål inte skulle begränsaspatientens det majoritetensätt som
skäl följande:föreslår. Mina är

Beträffande välja läkare i primärvården så finns den redanrätten att
nuvarandei skyldighetslagstiftning. Under utredningens gång har det

blivit klart dennainte lever till skyldighet i alla landsting.att man upp
Därför jag räcker bygga vidaredet inte inom skyldighets-att attanser
lagstiftningen. blir mycket tydligare markeringDet hur viktigt deten av

patienten faktiskt får val detta lagfästs inomär göraatt ett om
rättighetslagstiftningen. faktumDet patienten således kan sinatt
rättighet i domstolprövad kommer tydlig normgivandeatt vara en
signal. Sannolikt kommer sådan lag huvudsakligen ha preventivten
syfte. invändningar juridiskDe framförs i betänkandetnaturav som

skäl rättighetslagstiftning torde inte oöverkomliga.motsom en var
Generella riktlinjer vad betrakta heltid/deltid hosöver är attsom som

läkare går skapa basis vårdtyngdsbaserat patientantal ochatten av
eventuella s.k. tilläggsåtaganden och alltid fordras individuellsom en
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läkare skullefrågan patients välja vissbedömning rätt attom en enom
prövning.föras till juridiskupp

generell till förnyad bedömning s.k.Beträffande secondrätten
min bedömning inte tillräckligt lagfästa dettaopinion det enligtär att

skyldighetslagstiftningen. Kommitténsinom attresonemang om en
rättighetslagstiftning inte behövs eftersom patienten i de flesta fall

sjukvårds-förnyad bedömning basis hälso- ochkommer att en av
Landstingsförbundets rekom-och Läkarförbundets respektivelagen

det såkan jag inte ställa mig bakom. Tvärtommendation, är att en
fall, där patienten olika skälrättighetslagstiftning behövs för just de av

förnyad bedömning.något gehör för sin begäran Dettainte får om en
fåtal, för fåtal det mycket viktigtförhoppningsvis detta ärär ett attmen

Så länge håller inomåberopa prövningsbarkunna rätt. ossen
frågan sinskyldighetslagstiftningen blir besluten, ställs spets,om
flesta fall. fall därvårdgivarens. tillfyllest i de I de detDetta ärytterst

fortroendefull kontakt mellan patient ochnågon anledning saknas enav
inträffa sjukdomens svårighetsgrad,vårdgivare, och detta kan oavsett
rättighetslagstiftning åberopa förpatienten habehöver att atten ge

sin önskan val vårdgivare. särskilteftertryck Detta ärom av annan
s.k. starke patienten kan oftast hitta framviktigt för Densvaga grupper.

till tillfredsställande lösning inom nuvarande Jagäven system.en
kommitténs försiktiga hållning speglar obefogadattmenar mer en

rättighetslagstiftning,rädsla for patient, givits reell makt iatt en som en
skulle komma åsamka sjukvårdshuvudmärmen och onödigaatt stora
kostnader. delar inte denna rädsla. det första kan rättighetJag För en

opinion i vissa falltill second besparingar i form mindre mängdge av
feldiagnoser. det andra patient bra förutsättningFör förär tryggen en

behandlingsresultat. Rätten till förnyad bedömning kan ocksåett gott
viktigt i vårdens kvalitetssäkring. Likaså kanett momentses som

sannolikt många anmälningsärenden till förtroendenämnd och/eller
ansvarsnämnd undvikas patienten i stället kan vända sig tillom en

fått också uttrycktsspecialist han/hon själv välja. Det har rädslaensom
för kostnader till följd domstolsprövningar. Min bedömningstora av

rättighetslagstiftning i första skulle hadetta slag handär att aven en
verkan, patientens önskemål skulle tillgodosespreventiv dvs. utan

prövning. Om det, fönnodan, skulle bli prövningar irättslig mot stor
omfattning, jag måste hantera detta problem i särskildattmenar man
ordning. Då behöver kvalitetsrevision och undersökninggörasen en
ske vilka grunder patienterna vill söka sig andra vårdgivare såi stor
omfattning.
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Reservation Kerstin Heinemann fpav

Remisstvång

skall finnas någotfinns inga skäl till det generellt remisstvångDet att
specialistvården. Vi liberaler har tilltro tilltill patienternastor atten

kan bedöma de skall till sin husläkare eller sökasjälva sig tillom
fall finnasspecialistvården. kan dock i vissa skäl för landstingenDet

specialistmottagningar sjukhus, varförremisstvång till dettahaatt
nationella lagstiftningen.förhindras deninte bör av

Vårdgarantin

viktiga operationer och behandliingarårslånga köer tillLänge ettvar
sjukvården. Under de borgerliga regerings-normalt inslag i den svenska

månaderofrivilliga väntetideråren 1991-94 blev än tremer en
vårdgarantinbl.a. möjliggjorde detta.sällsynthet. Det var som

medEfter drygt år socialdemokrater i regeringen och medtre
i vårdensocialdemokratiskt alla landsting köerna inästan ärstyre

gigantiskttillbaka. misslyckande. Den tillgängligaDet är ett senast
statistiken för hela landet innehåller följande uppgifter: 70.000

står vårdkö.människor i dag i 13.000 dem har fått ivänta än treav mer
skrivermånader. Kommittén den vårdgaranti gällde före 1997att som

fördelen den vilka rättigheterhade patienten hade och detatt attangav
svaghet dagens "vårdgaranti" inte tidsperiod inomär atten anger en

tillvilken patienten har vård. bra kommittén har kommitDeträtt är att
i från folkpartiettill den slutsats har uttryckt hela tiden. Visom anser

detta ställningstagande tillfredsställande kommittén böratt är attmen
längre.

nationell vårdgaranti omfattande alla diagnoser och behandlingarEn
skall införas patienten till behandling inom månader.rätt tresom ger
Enligt vår uppfattning skall patienten han eller hon inte kan påräknaom
behandling inom månader ha söka vårdgivare, privaträtttre att annan

offentlig,eller på hemlandstingets bekostnad.
nationella vårdgarantin kan införasDen överenskommelsegenom en

mellan och landstingsförbimdet. Skulle detta inte visa sig möjligtstaten
bör lagstiftning tillgripas.

Enligt vår uppfattning förhandlingarbör mellan och Lands-staten
tingsförbundet omedelbart så den vårdgarantin kan börjaupptas att nya
gälla från och med den juli 1998.1
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Leif Carlsonyttrande rnSärskilt av

Vårdens tillgänglighet

hapatienten skall godlyft fram betydelsenKommittén har attav
innefattar också behandlingtillgänglighet till vården och dettaatt att

generell behandlingsgarantirimlig tid. förslaginom Ett somom enges
månader tydligpatienten behandling inomtillförsäkrar utgörtre en

därför ansluta mig till vialandstingen och jag kansignal till att man
nå sådanDagmaröverenskommelsen för försöker1999 överens-en

överenskommel-misslyckas med nå sådanSkullekommelse. attman en
skyldighetframgår det förlagfästas så detbör ärrätten att att ense

månader erbjuda varje patientsjukvårdshuvudmärmen inomatt tre
Om huvudmannenmedicinska skäl talar däremot.behandling inteom

tid och patientenpatienten behandling inom angivenkan beredainte
vända sig tillkunna längre skall hon hasiginte vänta rätt att enanser

för den aktuella behandlingenvårdgivare inom landet ut-attannan
behandlingskostnadema.hernlandsting skall då stå förförd. Patientens

genomföres behövsframläggs i min reservationOm de förslag som
kan alltid fritt,lagstiftning ovanstående innebörd. Patienteninte t.ex.av

aspekt välja sjukhus.efter väntetid eller även annanur

Einhornyttrande ledamotenSärskilt Jerzyav

kd
åtgärder förKommittén föreslår flera angelägna och väl motiverade att
till informationstärka patientens ställning. Förstärkningama rättenav

möjligheter bestämma vården blir föroch ökade över utsattatt man
stärka pati-skulle viktiga i den pågående medsteg attprocessenvara

självbestämmande. Kommittén har goda ambitio-autonomi ochentens
peka på:jag beklagar därför jag nödgasattner;

diskrepans mellan personalens inforrnationsskyl-det finnsatt en-
dighet och patientens möjlighet välja,att

har kunnat beakta denkommittén inte vård-att svagaste, mest-
behovkrävande och patientgruppens ochmest utsatta

avstår från åtgärda den främsta faktorn för närvaran-att att som-
de begränsar patientens frihet välja vårdgivare.att
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omvårdnadVård, behandlingoch

Kommittén föreslår hälso- och sjukvårdslagen skall kompletterasatt
vilkenmed bestämmelse enligt Patienten skall individuellten an-

information sitt hälsotillståndpassad och de metoder för under-om om
vård behandling finnssökning, och så patienten i möj-störstaattsom

utsträckning kan tillvara sina intressen".liga ta
brister informationenförekommer i dag i tillDet patienterna, brister

måste åtgärdas.självfallet Det problemet emellertid intestörsta ärsom
information eller personalens ovilja låtabristen patientenatt

vård och behandlingden alla berördabestämma utan att som -
och personalen goda medicinskaanhöriga grunderpatienten, anser-

med hänsyn till patientens tillstånd ochden lämpligaste behov alltvara
tillgänglig. problem löses intekan Dessaoftare inte göras attgenom

indviduelltmeddela patienten anpassad in-personalenkravet att
förtydligas.fonnation

omfattaskall enligt förslaget "undersök-Inforrnationsskyldigheten
inkluderar omvårdnadsåtgärder.behandling", vilket bl.aning, vård och

emellertid endast beträffande valvälja stärksPatientens rätt att av
gjort bedömningen detOm vårdpersonalen harbehandlingsmetod. att

informerasjuksköterska sin patient;medicinskt motiverat skallär en
kvarbör eller liggadet tvekan motiverat Duär utan att tas

förhållandensådana isjukhus har inte plats för Dig. Tyvärr ärmen
mycket och patientkollektivet drabbardag vanliga gäller hela men

patient-vårdbehövande ochoftast den mest utsattasvagaste, mest
slutskede,de svårt och långvarigt sjuka och patienter i livetsgmppen;

svårast opinion och fördvs. patienter har ställa krav och väckaattsom
samhället därförvilka har särskiltett ansvar.

HSU liksom Prioriteringsutredningen SOU har2000, 1995:5,
på betydande sjukvården Sverige bedrivspekat andel iatt en av numera

kommunerna. Antalet sjukhusplatser har minskat mycket kraftigt,av
kortastehar de medelvårdtidema de återstående vårdplatsema

bland OECD-ländema. har i sin tvingat fram överförandetDetta tur av
svårt sjuka och vårdkrävande människor till kommunerna, saknarsom

kompetens och därmed förutsättningar för uppgiften. Deresurser,
bristerna det gäller valfrihet, självbestämmande, personligstörsta när

integritet, och allt döma information, finns i dag inom denävenattav
sektorn hälso- och sjukvården SOU 1995:5. har därförJag svårtav

HSU 2000, uppdrag hela hälso- och sjukvår-att röracceptera att vars
ochden har bred sakktmskap i dessa frågor, överlåter huvudansva-som
för dessa komplicerade och svårtlösta problem berör helaret som

vårdkedjan till den i många andra avseenden angelägna Utredningen
bemötande äldre.om av
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ställning,för stärka patientensbetänkandet läggsI ansvaret att
och valfrihet främst vårdpersonalen. Jagsjälvbestämmande över-är

Sam-vår personal kan och vill leva till dettatygad att ansvar.uppom
tillförsäkras praktiskaframhålla vårdpersonalen måstetidigt vill jag att
framhålla redan dedetta vill därvidförutsättningar Jag attatt ta ansvar.

anpassad infor-personalen meddela individuelltkrav ställs attsom -
vård ochhälsotillstånd och de metoder för be-mation patientensom

finns personalen skall sighandling övertyga attsamt att omsom
krävertillgodogjort sig den givna informationen oftapatienten har -

tid, särskilt det gäller många gamla och svårt sjukabetydande när
den ofta underdimensioneradetveksam tillpatienter. Jag är om

kommunala hälso- och sjukvården ochpersonalen främst inom den-
förfogar krävs vid allahemsjukvården den tid sidan sinaöver som av-

uppgifter.övriga tunga

Remisskrav

Enligt våra direktiv "är möjligheten välja vårdgivare viktig aspektatt en
patientinflytandet". Av betänkandet framgår samtidigt åttaattav

landsting kräver remiss från primärvårdsläkaren för patienten skallatt
Ävenspecialistvård. forrnaliserattillgång till i landsting inte harsom

Specialistvård praktikenremisskrav till tillämpas enligt kommittén i re-
misstvång, dvs. det i det omöjligt för patienter inte harär närmaste som
remiss komma nybesök till specialistmottagningatt en

sjukvårdsjukhus. Detta i dag den i svensk främsta inskränkningenär
möjligheter välja vårdgivare. därförpatientens Det angelägetärattav

kritiskt granska motiven för tillämpa remisskrav.att att
Som kommittén framhåller finns det inga belägg för att system som

på remisskrav till specialist kostnadseffektiva; mycketbygger talarär
för finns uppenbar risk antalet onödiga läkarbe-Det attmotsatsen. en
sök ökar och därmed också kostnaderna. inte heller visatDet är att

beställer flera undersökningar primärvårdsläkaren,specialisten detän
finns det starka indikationer på flera studier har visatmotsatsen; att
läkare med erfarenhet inom berört område oftare avstår frånstor
onödiga undersökningar.

Att hänvisa till remisskrav "professionens" instrument försom
medicinska prioriteringar inte övertygande. inte professionenDetär är

sjukvårdshuvudmannens beslut remisskrav det förutan styrom som
patienten mycket viktiga primära läkarvalet. Dessutom det kommit-är

uppgift stärka patientens möjligheterténs välja vårdgivare ochatt att
inte professionens uppgift välja vårdgivare patienten. Till bildenatt

ocksåhör remisstrappan helt sällan medför diagnosenstyvärr att att
försenas.ställande Detta påpekades bl.a. Cancerkommittén SOUav
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hävdade1984:67 sådana remisstrappor kan allvarliga kon-attsom
sekvenser bl.a. för patienterna misstänker tumörsjukdom ochsom en
redovisade rad exempel detta.en

vårt betänkandeI pekar primärvårdens "grindvaktsfunk-att
tion" saknar legitimitet hos Sveriges befolkning och primärvårdenatt
bör vinna allmänt förtroende meriter. harDetta också skett iegna

utsträckning. rimligtDet och lämpligt vidta åtgärder förärstor att att
patienten i första hand söka allmänläkare, dock främstuppmuntra att

hjälp saklig information,med eventuellt skäliga ekonomiskaav genom
incitament, inte formaliserat eller i praktiken tillämpatettmen genom
remisstvång. förutsättningarPatientemas välja för henne lämpligatt en
vårdgivare bör inte underskattas, särskilt kommittén framhåller attsom

patienter bättre informeradedagens och har bättre förutsättningarär att
påverka sin vård.själva

Kommittén har i uppdrag föreslå åtgärder för öka patientensatt att
ochvalfrihet därigenom stärka patientens ställning. Vi bör därför inte

eller remisskrav begränsar patientens val-uppmuntraacceptera som
möjligheter. positivt kommittén föreslår åtgärderDet för ökaär att att

möjlighet förnyadpatientens medicinsk bedömning s.k.att en
lika viktigtopinion", minst patienten"second möjlighetär attmen ges

"firstvälja förrnedlaren opinion", särskilt det sistnämndaatt av som
kostnadskrävande.inte är

styrmekanismerHuvudmannens

beslutars.k. beställarstyrelserlandsting har inrättatFlera t.ex.som om
till cancerpatientema understrålbehandlingar fårhur många gessom

mängdenfårmånga operationer olika slaghur göras,ett avsomav
klinik fårmånga vårdtillfällenrehabiliteringsåtgärder, hurdisponibla en

dagar varjehur mångaerbjuda, och s.k. styckeprissättning avgenom
inte ovanligtskall Detenskilt vårdtillfälle landstinget ersätta. är attsom
ekonomiskfårför hur klinikendessa beställningar och system er-

behandlings-sättning sjukvårdens bl.a. valetvalet insatser,styr avav
önskemål.och rehabiliteringsfonn behov elleroch inte patienternas-

betydandeSådana och ersättningssystem kräver dessutom ut-styr- en
ökning administrationen ochsåväl inom sjukhusencentraltav en-som
skilda kliniker, vilket ickebelastar sjukvårdens medknappa resurser

ukvårdsproduktiva kostnader.
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Slutsatser förslagoch

viktiga till utvecklingenVåra förslag kan bidrag den svenskage av
och sjukvården, de bör emellertid breddas så dehälso- att ett tro-

stärker svårtvärdigt den och kroniskt sjuka patientens val-sätt även
ochsjälvbestämmande personliga integritet. Vårt betänkandefrihet, bör

till regeringen; genomförandetdärför överlämnas beroendegörasmen
och sjukvården och dess personal kan tillförashälso- denär resurserav

förutsättningen för förverkligandet oberoende huvud-är av omsom
landsting eller kommun. Annars riskerar genomförandetärmannen av

blir kostnadsdrivande, ytterligare ökaforslag, orättvisornavåra attsom
inom sjukvården. viktigtfördelningen Ett börvid stegresursernaav

möjligt återställadetta blir rimligt vård-så antalettsnartattvara --
därigenom hindra överförandesjukhusen och patienterpå iplatser av

sjukhusvård till den kommunala vårdenbehov saknaruppenbart somav
förofta kompetens hand dessaoch svårtförutsättningar även att ta om

patienter.vårdkrävandeochsjuka
patientens välja specialist-omfattaValfriheten bör även rätt att en

och begränsadvårdgivare inte till valprimärmottagning vara avsom
primärvården.iläkare

Heinemarm fpKerstinyttrandeSärskilt av

Husläkare

opinionsbild-års liberaltjugoeftertillkom 1993Husläkarlagen nästan
läkarkontakt.fast Lagentillskulle haalla i vårt landning för rättatt en

allmänläkare.väljaälv fåreell frihettillförsälqade medborgarna atten
och vidläkarkontaktvälja fastfick självaMedborgama atträtt att en

också etablerings-garanteradebyta denna. Deneventuellt missnöje en
husläkarlagen möj-allmänmedicin. Genomspecialister ifrihet for alla

offentligamellanlikartade villkorockså konkurrensliggjordes en
och privata vårdgivare.

patientenslångt i skrivningamaKommittén går relativt rätt attom
husläkar-välja läkare och har uppenbarligen avskaffandetinsett att av

husläkare.lagen lett till minskade möjligheter for medborgarna väljaatt
återinföra husläkareförslag till välja fritt bland deDet rättenatt att som

landstinget förstås intei riktning,är rätt äraccepterat ett steg men
tillräckligt. patienternas valfrihet möjligt,För skall bli såatt stor som
måste också etableringsfriheten för privata husläkare återinföras. Vi
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fortsätta arbetet för detta i den allmännakommer debatten, iatt -
landstingen och i riksdagen.

Än flertaletså länge har dock landsting behållit husläkarsystemet,
gjort mindre förändringar, i takt med avtalen medeller bara deattmen

skall förnyas finns det risk deprivata husläkama socialdemokratiskaatt
håll landet försämrarmajoritetema sina i möjligheterna för de

sin verksamhet. Många dehusläkarna driva redan gjordaprivata att av
till minskning antalet privata husläkare.förändringarna har lett en av

samverkansdelegationen har antalet privata hus-Enligt den statliga
utgången styckenfrån stycken vid 1994 till 502läkare minskat 668 av

två dvs. minskning medknapptomkring 4.000av senare, en ca
l/4.

etablerings-husläkarlagens bestämmelserVår uppfattning är att om
frihet skall återinföras.

sakkunnigadeSärskilt yttrande Agnetaav

Rönn-Diczfalusy och Jonas Iversen

förslag i syfte stärkaKommittén i betänkandet antalpresenterar ett att
patientens ställning.

och landsting har följd samhällsekonomiskaKommuner till denav
utvecklingen under 1990-talet ställts krav anpassninginför stora av
den kommunala verksamheten, vilket klarat minskadman genom en
konsumtion effektiviseringar och omprioriteringar. Regeringenssamt
bedömning i års ekonomiska1997 vår-proposition kommunerattvar
och landsting, ekonomiskt införtillskott, skulle ställasutan ett stora
neddragningar med gällande ekonomiska kravförutsättningarna, ett
ekonomisk balans för-behovsökningar följd demografiskatillsamt av
ändringar. denna bakgrund föreslogsMot Ökning statsbidragenen av

kommunertill och landsting med mdr kr4 mdr kr år och1997 8
i syfte und-1998 behålla kvaliteten i vård, ochoch skolaatt attomsorg

vika sysselsättningsnedddragningar. förbättradeMed hänvisning till de
statsñnansema har regeringen därefter, i års budgetproposition,1997
aviserat ökningar statsbidragen till kommuner medoch landstingav

mdr kr år och4 1999 ytterligare mdr kr4 2000. medelDe somnya
kommer tillföras kommuner och landsting fram tillsammantaget att

2000 öka deras förutsättningar inom dessa ekonomiskaatt attavser
klara redan befintliga åtaganden i form bibehållen kvalitet iramar av

verksamheten, möjligheter behålla personal och slutligen ocksåatt att
de ökade behov följer den demografiska utvecklingen.möta som av



särskilda yttrandenoch SOU 1997: 154Reservationer260

Avsikten med medlenskattehöjningar motverkas. harVidare skall
åtaganden.de skall finansierasåledes inte varit att nya

kommitté-har följa regeringens direktiv till samtligaKommittén att
åtaganden dir.offentliga 1994:23.och särskilda utredare prövaatter

varje utredning förutsättningslöst skalldirektiv bl.a.Dessa attanger
åtgaganden och redovisa hur förslag innebäroffentligapröva somnya

konkretafinansieras. skall skeutgiftsökningar skall Detta attgenom
omprövningar lämnas, så utgifts-förslag effektiviseringar eller attom

genomföras med totalt oförändradeökningarna skall kunna sett re-
åtgärder påverkar den kommunalaOm förslagen avser somsurser.

utredningen bedömningsektorns verksamhet och ekonomi skall göra en
kommunalekonomiska effekterna och den s.k. fmansierings-de omav

principen tillämplig.är
kostnadseffekterKommittén har i kapitel gjort genomgångett om en

och översiktlig bedömning huruvida för-sina förslag även en avav
kostnadsökningar eller Några kostnadsberäkningarslagen leder till

gjorts, och har heller inte möjligahar emellertid inte ansetts attvara
grund avsaknad tillräckligt empiriskt underlag.pågöra ettav av
del förslaget gäller den s.k. vårdgarantin, skulleI den av som som

införas from. år 1999, konstaterar kommittén denna initialt kanatt
kostnadsökningar.innebära vissa Enligt kommittén gär det dock inte

beräkna de ekonomiska effekterna reformen innan arbetet medatt attav
fram underlag, skulle inledas under har genomförts.1997,ta som

frågan hur eventuellaUtredningen kostnadsökningar skallattanser om
bör behandlas dvs ochfinansieras landstingen, inomparterna, statenav
Dagmaröverenskommelsen.förramen

Sammanfattningsvis konstaterar kommittén det inte har varitatt
möjligt bedöma kostnadskonsekvensema förslagen, detatt utan attav

först förändringarna har genomförts det blir möjligt be-är när attsom
döma reformen leder till minskade eller ökade hälso-kostnader förom
och sjukvården. Kommittén föreslår därför att partsgemensarnen upp-

ekonomiska konsekvenserföljning organiseras. Avslutningsvis kon-av
kommittén det ligger sakensi åtgärder kommerstaterar att natur att att

behöva vidtas för hantera situationen reformen visar sigatt om vara
kostnadsdrivande och inte inom landstingens och kommunernasryms

ochekonomiska inga kan tillföras.ramarna nya resurser
kommitténVi inte har följt direktiven offentliga åta-attanser om

ganden.
Kommittén har varken kostnadsberäknat förslagen eller anvisat hur

eventuella kostnadsökningar skall finansieras.
hade varit särskiltDet intresse med bedömning kostnads-av en av

effekter det gäller frågan vårdgaranti, eftersom dettanär om en sanno-
likt det utredningens förslag skulle få de kostnads-är störstaav som
effektema. Redan pågår eller diskuteras införandet sådannu av en
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i några landsting och det därförgaranti borde ha varit möjligt för ut-
redningen skaffa sig åtminstone översiktlig uppfattning i frågan.att en
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén S 1992:04 hälso- ochom
sjukvårdens finansiering organisationoch

Dir. 1994: 152
Beslut vid regeringssammanträde den december22 1994.

Sammanfattning uppdraget1 av

hälso- och sjukvårdensKommittén finansiering och organisationom
HSU 2000 skall enligt sina nuvarande direktiv dels analysera och be-

hälso- och sjukvårdens resursbehov framdöma till dels2000, över-
hur hälso- och sjukvården bör finansieras den övergripandeväga

samhällsnivån. Kommitténs arbete bör slutföras med ändradenu
direktiv.

Kommitténs överväganden och förslag skall utgå från dagens
landsting och kommunersystemmed finansiärer och tillhandahål-som

och sjukvård.lare hälso-av
Kommittén skall bl.a. överväga
åtgärder kan vidtas för stärka patientens ställning i hälso-attsom-
och sjukvården,
hälso- och sjukvårdens resursbehov fram till 2010 och särskilt-
beakta den demografiska utvecklingens betydelse för de äldres
behov hälso- sjukvård,ochav
formerna för den statliga styrningen inom hälso- och sjukvården och-
vilka avvägningar bör mellan generella och riktade finan-görassom
siella styrinstrument finansiella och andra styrinstrument,samt
erfarenheterna de former för styrning och organisationav nya av-
hälso- och sjukvården tillämpas sjukvårdshuvudmännem-som av
kostnadsansvaret för läkemedel i öppenvård,m.m.
läkemedelsförrnånen inklusive nuvarande högkostnadsskydd för-
sjukvård i öppenvård och läkemedel,
hur hälso- och sjukvårdens folkhälsoarbete skall definieras och där--

följande och uppgiftsfördelning mellan landstingstat,av ansvars-
och kommuner samt
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ansvarsfördelningen mellan och sjukvårdshuvudmännen istaten-
fråga finansiering vårdforskning i vilka former stöd kansamtom av

vårdforskningenstill utveckling.ges

2 Bakgrund

Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering och organisationom
HSU skall enligt sina nuvarande direktiv2000 Dir. 1992:30 dels

och bedöma hälso- och sjukvårdens framanalysera resursbehov till år
hur hälso- och sjukvården skall2000, dels finansieras ochöverväga

övergripande samhällsnivån.organiseras den Kommitténs över-
ochväganden skall grundas analys värdering i första hand treen av

finansierings- och organisationsmodeller; reformerad landstingsmodell,
primärvårdsstyrd vård och obligatorisk sjukvårdsförsäkring.

uppdraget ingår också frågor patientavgifterI ochrörsom
högkostnadsskydd kostnadsansvaret för läkemedel i öppenvård.samt

kommittén SOUI till utvecklas1993:38 ochexpertrapporten
analyseras de fmansierings- och organisationsmodellema. Modellentre
med obligatorisk sjukvårdsförsäkring har därefter vidareutvecklats i

SOUytterligare 1994:95.expertrapporten
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter entledigades på

begäran från kommittén i januari 1994. samband med dettalegen
förlängdes kommitténs arbete i förhållande till direktiven attsom angav
arbetet skulle ha slutförts den l 1994.senast mars

Kommittén har under våren avlämnat följ1994 ande expertrappor-
Teknologi och vårdkonsumtion inom sluten somatisk korttidsvårdter:

SOU allmän sjukvårdsförsäkring1981-2001 1994:86, En i offentlig
regi SOU 1994:95 Sjukvårdsreformer i andra länder SOUsamt
1994:1 15. Kommittén har i samarbete Sprimed publicerat rapporten

Svenska hälso- och sjukvårdsreformer i internationellt perspektivett
Rapport från hearing modeller för hälso- och sjukvårdsre-treen om-

form Spri Spri har vidare379. uppdrag kommitténrapport av
utarbetat Mått och för bättre resursutnyttjande irapporten steg ett
vården Spri 374. l september 1994 avlämnade kommitténrapport
delbetänkandet Landstingens för kliniskt forsknings- ochansvar
utvecklingsarbete SOU 1994: 132.

Kommitténs uppdrag bör slutföras med ändrade direktiv.nu
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3 Uppdraget

Allmänna3.1 utgångspunkter

Hälso- och sjukvården grundläggande betydelse för välfärdenär ochav
människors trygghet. Principema solidariskt finansierad ochom en

fördeladrättvist hälso- och sjukvård centrala inslag i den generellaär
välfärdspolitiken och måste hävdas i ekonomiskt kärva tider.även Det
skall självklarhet för varje individ det finns hälso- ochattvara en en
sjukvård god kvalitet och den sjuk skall den vård ochärattav som

han eller hon behöver oberoende sin ekonomi. Patient-omsorg av egen
avgiñema bör så låga de inte leder till sjuka människoratt attvara av-
står från uppsöka sjukvården. Hälso- och sjukvården har ocksåatt ett
befolkningsinriktat förebygga ohälsa och handikapp. Dessaattansvar
grundläggande förutsättningar för hälso- och sjukvårdspolitiken har ett
brett parlamentariskt stöd och starkt förankrade i den svenskaär
befolkningen.

fmansieringsaltemativDe i de nuvarande direktiven tillsom anges
HSU skatter,2000 socialavgifter eller obligatoriska försäkrings-är
premier efter betalningsfönnåga och oberoende risk föruttassom av
den enskilde. Egentliga försäkringspremier utesluts i och med att
betalningen skall ske oberoende risk. De hälso-expertrapporterav om

sjukvårdsreformeroch i andra länder har tagits fram kommit-som
uppdrag inga beläggtens för Sverige skulle ha något vinnaatt attger

skattefmansieringen. Tvärtom tyder de internationellaövergeatt er-
farenhetema de skattefinansierade hälso- och sjukvårdssystemenatt
fungerar bättre i fördelningspolitiskt avseende de försäkringsfinan-än
sierade Detta starkt motiv för slå vaktär skatte-systemen. ett att om
finansieringen.

har inteDet heller framkommit några bärande motiv för frångåatt
svenskadet med regionala och lokala självstyrelseorgansystemet som

ansvariga för finansieringen och tillhandahållandet hälso- och sjuk-av
vård. Kommuner och landsting har skapats för finansiera ochatt
tillhandahålla den verksamhet ligger människorna och därnärmastsom
kraven insyn, påverkan och delaktighet särskilt Syftetär stora. är att

demokratins och solidaritetens grund bidra till rättvisa och jämlikhet
i levnadsvillkor. Det innebär särskilt förett utsattaansvar grupper som
barn, gamla, sjuka och handikappade. En viktig orsak någonär att
rättvisa inte given det gäller hälsans fördelningär när mellan olika
individer och Till detta kommer omfattande ochattgrupper. mer
angelägna vårdbehov uppkommer, desto möjligheternasämre ärsom
i regel för den enskilde hand hävda sina intressen.att egen

Svenskarnas hälsa i internationellt perspektivär mycket godett även
det under år finns tecken ökade skillnader i hälsa mellanom senare
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haftsocioekonomiska Hälso- och sjukvården harolika grupper. en
hälsoläget hosför den allmänna förbättringenmärkbar betydelse av

välfärdsutvecklingendet i första handbefolkningen äräven gene-om
i folkhälsan. Hälso- ochbakom de förbättringarnarellt ligger storasom

många lever längre och har bättresjukvårdens insatser leder till att
Jämförelser s.k. åtgärdbar dödlighet, dvs. dödfunktionsfömiåga. av

sjukvården kunna påverka, visarorsaker hälso- ochgrund ansessomav
lägre i Sverige i andradödligheten oftast 30-50är änprocentatt ca

har dessutomåtgärdbara dödligheten i vårt landeuropeiska länder. Den
Studier vårdut-de två decennierna.minskat understadigt senaste av
små skillnadersocioekonomiska visarnyttjandet i olika närgrupper

bör hadödlighet och sjuklighet. Dehänsyn tilltar personer somman
får vårdvård, de långvarigt sjuka, andrabehov änstörst merav

från Socialstyrelsen visar emellertid oroandeEn rapportgrupper.
behovbefolkningen sig haökande andeltecken att som anseren av

allt gäller i arbetar-till sjukvården. Framför dettavård inte söker sigav
rättvist fördelad vidsjukvården emellertidsvenskaDen är engrupper.

internationell jämförelse.
internationelltsjukvård hävdar sig således välhälso- ochSvensk när

vården eftermedicinsk kvalitet och rättvis fördelninggäller högdet av
det svenskaunder år visar dessutombehov. Utvecklingen attsenare

förmåga både hälso-sjukvårdssystemet hafthälso- och stor att anpassa
samhällsekonomiska utvecklingen ochsjukvårdsutgiftema till denoch

kostnadernaverksamheten. Under period hareffektiviseraatt samma
ökat snabbareförsäkringsfmansierade i andra ländervissai änsystem

Därtill kommer de administrativatotala samhällsekonomin.den att
huvudsakligenvilket innebärkostnaderna låga,är att resurserna an-

hälso- och sjukvård.vänds till direkt
samband med socialför-sjukvården har påtagligaHälso- och

Ädelreformen har uppgiftsför-socialtjänsten. Genomsäkringama och
och landsting inom vård och för-mellan kommunerdelningen omsorg

frånutvecklingsstörda mfl. flyttasändrats. Omsorgema övernuom
Även människor med psykiskainom stödet tilllandsting till kommuner.

mellan kommuner och lands-förändras uppgiñsfordehiingenstörningar
ting.

bedrivs försök med kommunalt förPå fem i landetorter ansvar
försök med finansiell samord-primärvården. närvarande bedrivsFör

försäkringskassa och hälso- och sjukvården, delsning dels mellan
Regeringen resultatetmellan dessa båda och socialtjänsten. attanser av

försök bör avvaktas innan ställ-de pågående utvärderingama dessaav
frågor huvudrnannaskap.ning till rörtas som

hälso- och sjukvård står inför utmaningar. mycketSvensk Destora
fler. medicinska forskningen skapar möjlighetergamla blir Den attnya

behandla sjukdomar, särskilt i den växande äldre, samtidigtgruppen
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samhällsekonomiskade restriktionema har blivit alltsom mer uppen-
bara. Detta ställer höga krav fortsatta åtgärder för öka kostnads-att
effektiviteten liksom på den politiska det gällernär attprocessen
åstadkomma folklig förankring för de grundläggande prioriteringarna.

skärpsKraven också dialog mellan politiker, administratö-öppenen
och de arbetar i hälso- och sjukvården i syfte utveckla verk-attrer som

samheten och hushålla med begränsade Enligt regeringenresurser.
skapar dagens med landsting och kommuner finansiärersystem som
och tillhandahållare hälso- och sjukvården goda förutsättningar attav
tillgodse krav såväl kostnadskontroll och kostnadseffektivitet som
demokratisk styrning, insyn och kontroll. Regeringen således attanser
det finns behov regionala självstyrelseorgan för hälso- och sjukvår-av
den i fortsättningen primärkommunemaäven börsamt att som nu vara
huvudmän för del hälso- och sjukvården.en av

Kommitténs fortsatta arbete skall ha följande utgångspunkter och
inriktning.

Kommitténs överväganden och förslag skall utgå från dagens
med landsting och kommuner finansiärer och tillhandahål-system som

lare hälso- och sjukvård. Kommittén skall del de förslagtaav av om
den offentliga verksamhetens uppbyggnad och indelning regional
nivå Regionberedningen C 1992:06 kommer redovisa i sittattsom
slutbetänkande i början år 1995. l det sammanhanget bör särskiltav
uppmärksammas den geografiska indelningen på regional nivåatt är
utformad så kraven hög kvalitet i vården, effektivatt en en resursan-
vändning och medborgarnas möjlighet påverka verksamhetenatt genom
den demokratiska tillgodoses.processen

En utgångspunkt skall förenligt medatt ärsystemetannan vara
sjukvårdshuvudmännens planeringsansvar för vården enligt hälso- och
sjukvårdslagen och möjligheter sjukvårdens kostnadsut-att styrage
veckling. Som led dettai har finansieringsansvaret för ersättning-ett

till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster förts tillöverarna
sjukvårdshuvudmännen från 1994. I bör sjukvårds-nästaett steg
huvudmännen samlat kostnadsansvar för läkemedel. I anslutningettges

dettatill finns det skäl det samlade förmåns-göraatt översynen av
för läkemedel och utfominingen högkostnads-systemet överse av

skyddet.
kommunalaDen sektorn grundläggande betydelse för välfärd,är av

Samhällsekonomi och tillväxt. Staten har för sektorn till-ett attansvar
försäkras rimliga ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningar,
vilket bl.a. kan ske långsiktigt stabilt bidrags- ochett ut-genom
jämningssystem. Staten har vidare det övergripande för denansvaret
offentliga verksamheten och samhällsekonomin och måste ha instru-

till sitt förfogande för kunnament med hänsyn till dettaatt styra
ansvar.
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i hälso- ochfått starkare ställninghar underPatienten ensenare
ökat.vårdgivare harmöjligheterna väljabl.a.sjukvården, attattgenom

långt,dock intepatientinflytandeallmänttillSteget är ännuett mera
medverka i valälvför patientenmöjligheternai frågaminst att avom

beslutsfattandet erbjuder al-medicinskadå detbehandlingsmetod
detta hänseende.bör stärkas, bl.a. iställningPatientensternativ.

hararbetsmiljö och levnadsvanorvillkor,ekonomiskaochSociala
hälsoutvecklingen. Socialstyrel-framtidaför denbetydelseavgörande

pågåendedenfolkhälsorapporti sinkonstaterar attsenaste sam-sen
socioekonomiska skillnader iökadeleda tillkanhällsutvecklingen

måsteområden. Statenradpåverkar hälsanpolitikStatenshälsa. en
förutsättningar för godgällerdetökatdärför när attta ett engeansvar

och erfarenheter har ocksåkunskapersjukvårdensochhälsa. Hälso-
roll folkhälsoom-förebyggande arbetet. Dessför detbetydelsestor

förstärkas.ochförtydligasrådet behöver
haft internationellthar längemedicinsk forskningSvensk setten

väsentliga bidrag tilldärmed lämnatSverige harposition.framskjuten
positionvikt dennautvecklingen. Detmedicinskaden är attytterstaav

kräverlindra sjukdombota ellerförebygga,bibehållas. Attkan em-
inomockså kunskapermedicinska kunskaperellertid inte enbart utan

Även vårdforskningenrehabilitering.habilitering ochomvårdnad, om
internationell jämförelseområden vidinom vissaväl frammeligger en

och accepteradutvecklad, etableradlångt likaså den inte närär som
intensifieradärför skälfinnsmedicinska forskningen. Detden att

främja utvecklingeni övrigtvårdforskningeninominsatserna ävensamt
patientnyttauppnå bästa möjligaomvårdnadsområdet i syfteinom att

möjliga kostnad.minstatill

och sjukvårdenställning i hälso-Patientens3.2

hälso- och sjuk-reforrnsträvandena i den svenskaförcentralt målEtt
bl.a.patientens ställning,har varit stärkavården under attsenare

inomvälja vårdgivareökade möjligheterindividen attatt gegenom
Specialistvård liksom väljaolikaprimärvård och atttypert.ex. av

Åtgärder också vidtagits för ökaharsluten vård.sjukhus vid att
utvecklingvårdgarantiåtagandena.tillgänglighet, bl.a. Dennavårdens

skett,den värderingsförskjutningbakgrundskall bl.a. mot somavses
kravställerefterkrigstidens generationer,framför allt bland störresom

påverka sin situation vadoch möjligheterpå inflytande änatt som
vårdgivare viktigMöjligheten väljavarit vanligt.tidigare äratt en

hittills inte likapatientinflytandet. väl så viktigaspekt En menav -
möjligheterna föraspekt patientinflytandetuppmärksammad är-
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behandlingsmetod då det medicin-själv medverka i valpatienten att av
erbjuder alternativ.beslutsfattandetska

information ökat vårdenhar ambitionen god iUnder att gesenare
utsträckning önskat bli delaktiga i dethar i ökadpatienternaoch

omvårdnaden. Stegetoch dagliga tillbeslutfattandet i denmedicinska
långt.dockpatientinflytandeallmänt är ännuett mera

åtgärder kan vidtas förvilkaKommittén bör attöverväga som
befinner inaturligen sigpatientenunderlägedetbrygga över gen-som

redovisa förslag tillskall bl.a.Kommitténoch sjukvården.hälso-temot
med balanserad in-nå patientenmöjligtdetförbättringar gör attsom

behandling.i valetmedverkaochsjukdomenformation att avom
åtgärder förvidta särskildaskäldet finnsbörVidare attövervägas om

betydelsebehandling harvaletför vilkatill patienterstöd storatt avge
försigvaletkan gällalivskvalitet.framtida Det utsättaför attt.ex.

beprövadochvetenskapoch därbehandlingarriskfylldasärskilt er-
systematiskabehovetbör särskiltprecisa Härfarenhet inte avsvar.ger

tillinformationsspridningförbilda underlagkanuppföljningar, som
Vidare börrisker, uppmärksammas.effekter och prövaspatienter om

till ikanoch bättreerfarenheterpatientenshur tas vararesurseregna
vilkaocksåbörrehabiliteringen. Kommitténvården och överväga

lagstiftning och tillsyn,åtgärder kan vidtas staten t.ex. genomavsom
stärka patientensförsjukvårdshuvudmännen respektive vårdgivaren att

ställning.

resursbehovHälso- och sjukvårdens3.3

fram-bedrivitlandstingochUnder de åren har kommuner ettsenaste
effektiviteten iochproduktivitetengångsrikt arbete för ökaatt

medborgarnasförmåste vidareverksamheten. Det arbetet drivas att
Detbästavård och tillgodosesbehov skall kunna sätt.omsorgav
ochhälso-kontinuerligt förändringsarbete förkrävs attett anpassa

förutsättningar.förändrade behov och andrasjukvården till tider,nya
möjligheter-bedömaför närvarande utomordentligt svårtDet är att

ochi hälso-öka effektivitetenytterligare produktiviteten ochattna
bl.a.åren skallsjukvården. Utvecklingen under de motsenaste ses

1980-taletochbakgrund produktivitetsutvecklingen under 1970-attav
betydandenegativ. har således funnits förDet utrymme envar

engångsökning produktiviteten. knappast realistisktDet antaär attav
1990-taletproduktiviteten kan öka i takt under återstodenatt samma av

får räkna med långsammare utveckling.utan man en
Till bilden hör också möjligheterna rationalisera verksam-att att

heten varierar inom olika delar hälso- och sjukvården. Potentialenav
fortsattaför produktivitetsökningar torde mindre inom omvård-vara
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nadsintensiva områden internmedicinsk korttidsvård, geriatrik ochsom
kommunal sjukvård inom kimrgi, där medicinska metoderän nya
möjliggör fortsatt utveckling kortare vårdtider och övergång tillmoten
dagkirurgi. Socialstyrelsen framhöll i till regeringen it.ex. rapporten
maj omfattningen och takten1994 i ytterligare rationaliseringaratt av

medicinklinikemavid den kommunala äldreomsorgen ochsamt
sjukvården måste den medicinska och omvårdnads-övervägasnoga om
mässiga kvaliteten skall kunna upprätthållas.

Kommittén skall den bakgrunden analysera och bedöma kravdemot
framför allt den demografiska utvecklingen i kombina-resurser som

tion med medicinteknisk utveckling kan komma hälso-ställa ochatt
sjukvården under framperioden till 2010. Tyngdpunkten bör ligga

bedömning resurskraven med hänsyn till utvecklingenatt motaven
ökad andel äldre år, den80 främst ställer krav påöveren grupp som

samhällets vård och kommer fortgå under överskådlig tidattomsorg,
enligt SCB:s Kommittén bör i det sammanhanget särskiltprognoser.
beakta omvårdnadsarbetets betydelse för kvaliteten. Vidare bör belysas
hur samordningen mellan landstingens och kommunernas hälso- och
sjukvård kan förbättras och utvecklas hur de brister i densamt
medicinska kvaliteten finns i den kommunala sjukvården kansom
åtgärdas. Därvid bör kommittén bl.a. del Socialstyrelsensta av upp-

Ädelrefonnen.följning av
här framhållasDet bör betydelsen effektiva sjukvårdsinsat-även av

för begränsa sjukfrånvaron för i yrkesverksarn ålder,attser personer
bl.a. för motverka ökade samhällsekonomiska kostnader i formatt av
sjukpenning och minskad produktion. Kommittén bör huröverväga
sådana sektorsövergripande samhällsekonomiska bedömningar kan
integreras i sjukvårdsplaneringen.

Kommittén skall vidare beakta de beslut det samhällsekonomi-om
ska för skattefinansierad kommunal verksamhet riks-utrymmet som
dagen fattar våren 1995.

Statlig styrning3.4

instrumentDe förfogar för utvecklingen inomöverstaten att styrasom
hälso- och sjukvården i första hand finansiella styrinstrument,är
lagstiftning, tillsyn, tillståndsgivning, sanktioner Staten har vidaremm.

för forskningen och betydande delar utbild-ansvaret merparten av av
ningen. Uppföljning och utvärdering andra instrument för denär
statliga styrningen och kan stöd för och komplement till denses som
övriga styrningen.

Flera de nämnda styrinstrumenten för närvarande iövervägsav
regeringskansliet.
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kommunsektominomoch utjämningstatsbidragBeredningen för
kostnader ochUtjärnningslutbetänkandeavlämnat sittnyligenhar av

betänkandet1994:144. ISOUoch landstingi kommunerintäkter
föroch utjänmingssystemstatsbidrags-förslag tilllämnas nyttett

för-bl.a.innebärföreslagnaoch landsting. Detkommuner systemet en
skattefmansieradedetmöjligheterstärkning ut-att styrastatensav

alltifrånhänder sigSamtidigtkommunsektom.för statenrymmet
kommunaladenpåverka/styraförfinansiella instrumentväsentligt att

eftersomverksamhetenutformningprioriteringar ochsektorns av
beredningenEnligtgenerella.förutsättshuvudsakstatsbidragen i vara

bidragenmindre delanvändaskälfinnasdet i vissa lägenkan att aven
det finnsutformats sådärförharsyfte. Systemetstyrandei att en

bådesamtidigtkanhänseende, dvs.i dettaflexibilitet systemet rymma
styrning.statligmöjlighet till vissochsjälvständighetkommunal

propositionbehandlas ikommertillsynFrågor attrör enm.m.som
regeringensjukvårdenochinom hälso-verksamhetstillsyn somom

kommerDärutöverbörjan 1995.riksdagen itilllämnaatt avavser
sjukvården skallochför hälso-särskilthar attettstatenatt ansvar

och krig.i kriserfungera även
vilka kravbedömningsamladbörKommittén göra somaven

inomstyrningenstatligaställa denkan kommautvecklingen att
mellanbörframtiden och vilka avvägningari görassektorn som

ochfinansiellariktade finansiella styrinstrumentochgenerella samt
sjukvårds-ochhälso-nationellai relation till destyrinstrumentandra

målen.vårdspolitiska

organisationochSjukvårdshuvudmärmens3.5 styrsystem

kom-ochlandstingensjukvårdssystemet harsvenskaDet genom
ochmodellerolikaparallelltunik möjlighet prövaattmunerna en

direktiven. Dennanuvarandeockså framhålls i denågotsystem, som
Kommitténåren.utnyttjats under dehar hög gradmöjlighet i senaste

organisationochstyrningformer förstuderat erfarenheternahar av nya
OECD-länder.sjukvården och i antalhälso- ochbåde i den svenska ett

och ilandbåde i vårtså datumFlertalet dessa reformer är sentavav
resultatet.några säkra slutsatsersvårt draandra länder det äratt om

hänföraskansvårt vilka effekterDärtill kommer det äratt att veta som
i högperiodeftersom sektorn underdetill styrsystemen sammanya

reformer,restriktioner och andrapåverkats både ekonomiskagrad av
Ädelreforrnen husläkarreforrnen.ocht.ex. . samladden bakgrunden så långt möjligtKommittén bör göramot en

former för styrning ochbedömning erfarenheterna deav nyaav
svenska hälso- och sjukvården.organisation tillämpas i densom
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Jämförelser bör därvid mellan landsting och kommunergöras som
formertillämpar för styrning och organisation och traditionelltnya

styrda huvudmän. Vidare bör kommittén i relevanta delar bedöma vilka
lärdomar i fråga styrning och organisation kan drasom som av
reforrnarbetet i de studerade OECD-ländema.

3.6 Kostnadsansvaret för läkemedel i vårdöppen

ingårLäkemedel i den samlade hälso- och sjukvårdensom en resurs
och kan såväl komplement alternativ till andra sjukvårdandevara som
insatser. Detta starka samband mellan läkemedel och sjukvårdarman

förbärande motiv sjukvårdshuvudmärmen samlat kost-är ett att ettge
förnadsansvar läkemedel och övrig hälso- och sjukvård. Härigenom

skapa förutsättningartorde goda för läkemedelsbehandling ochattman
andra sjukvårdande insatser varandra likvärdiga villkorvägs mot
och därmed till bättre avvägning mellan olika behandlingsformer.en
Därtill kommer läkemedelskostnademas utveckling skall kurmaatt om
dämpas, krävs ökat kostnadsmedvetande hos förskrivama. Här tordeett

bygger sjukvårdshuvudmärmen har det samladeett system attsom
kostnadsansvaret för läkemedel innebära bättre förutsättningar för att
åstadkomma detta jämfört med nuvarande sammanhangetI harsystem.

läkemedelskommittéemabl.a. viktig funktion.en
denna bakgrund skall kommitténMot i sitt fortsatta arbete utreda

och lämna förslag ändrad fördelning frågai kostnadsansvaretom en om
för läkemedelsförrnånen.

Kommitténs överväganden och förslag skall ha sin utgångspunkt i
sjukvårdshuvudmännen bör kostnads för läkemedlenövertaatt ansvaret

i den vården från den allmänna sjukförsäkringen. Förändringenöppna
skall omfatta hela förrnånssystemet för läkemedel, dvs. förbruk-även

ochningsartiklar speciallivsmedel.
Kommittén bör vidare formerna för den ekonomiska regle-överväga

ringen mellan och sjukvårdshuvudmärmen vid överförandestaten ett av
kostnadsansvaret. Principema för fördelningen det ekonomiskaav

mellan sjukvårdshuvudmännen bör också Strävanutrymmet övervägas.
bör därvid finna kriterier för fördelningen så långt möjligtattvara som

hänsyn till de skilda faktiska läkemedelsbehov möjligen kantar som
föreligga hos de olika huvudmännen.

Prissättningen de läkemedel och övriga produkter ingår i denav som
allmänna läkemedelsförsäkringen bör I prövningen ingårprövas. att
utvärdera vilka effekter nuvarande med Riksförsäkrings-systemsom
verket ansvarig prissättare haft. Av finansiella hänsyn detärsom
viktigt bedöma prissättningen för läkemedel i och sluten vårdatt öppen

helhetsperspektiv. finnsDet dock mycket talar för detett attur som av
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statlig uppgift prissätta de läkemedelrättviseskäl bör att somenvara
subventionering i fortsättningen. Kommittén böromfattas ävenav

denrationellt bygga speciellaockså beakta det kan attatt uppvara mer
nivå jämförtför ändamålet central medkrävskompetens ettsom

prisförhandlingar och prissättning. Kommit-fördecentraliserat system
ändamålsenligtdetvidarebörtén överväga är att staten ettgeom

för övriga produkter omfattasprissättningförsamlat även somansvar
fönnånssystemet.av

kan behövavilka åtgärdervidareKommittén bör överväga som
inflytande. detläkemedelskommittéemas lstärkaförvidtas att

möjligheterna erbjudauppmärksammassärskiltsammanhanget bör att
medverka i arbetet medmöjlighetläkarnaprivatpraktiserandede attatt

Frågan hur uppföljning-rekommendationer.komrnittéemasframta om
kan förbättraskostnader dessaoch deförskrivningama genereraren av

sjukvården börhälso- ochprivat bedrivnaoffentligtsåväl i den som
också övervägas.

högkostnadsskyddetLäkemedelsförmånen inklusive3.7

för-utfominingenvidareKommittén bör göra översynen av av
läkemedel, fortsättningsvis bör statligtförmånssystemet ävensom vara

sammanhanget bör beaktas den Merkostnadskom-reglerat. detI av
genomförda bl.a. läkemedclsfönnånen. Utredning-mittén översynen av

sitt slutbetänkande SOU 129 flera alternativalämnade i 1992:en
till förändringar förrnånssystemet börmöjligheter övervägas.av som

utgångspunkt bör därvid förmånssystemet för läkemedelEn attvara
enhetlighet och mellan olikaför skapa rättvisabör reformeras störreatt

betydande kostnader för sjukvård och läke-patientgnipper harsom
medel.

huvudaltemativ bygger på deKommittén bör redovisa attett som
förbrukningsartiklama prisnedsat-kostnadsfria läkemedlen och görsnu

högkostnadsskydd. anslutning härtill bör kommit-och förs in i Iettta
behövabedömning sådan förändring kan kom-tén göra en av om en

socialförsäkringssystemet förmed någon åtgärd inompletteras annan
har sjukdomstillstånd och betydande merkostnader.dem livslångasom

hänsyn till det statsfinansiella läget krävs kommittén redovisarMed att
minskarförslag inte ökar de offentliga utgifterna eller statsin-som

skall också uppmärksamma effekterkomstema. Kommittén eventuella
vårdens kvalitet förändrade förskrivningsmönster.på av
Kommittén bör vidare vilka förändringar högkostnads-pröva av

behöver vidtasskyddet med hänsyn till det nämnda huvud-som ovan
där de kostnadsfria läkemedlen förbrukningsartiklamaalternativet och

med prisnedsättning. utgångspunktförs i En skallsystemet attvara
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högkostnadsskyddet i fortsättningen statligt reglerat. Medäven är
hänsyn till kommitténs förslag skall utgå från sjukvårdshuvud-att att

har samlat kostnadsansvar för läkemedel och övrig hälso-männen ett
och sjukvård bör huvudmännen kunna besluta lägrerätt attges om en
nivå på egenkostnadstaket inom högkostnadsskyddet den riks-än av
dagen beslutade högsta nivån.

Kommittén bör redovisa huvudaltemativ byggerett attsom
patientavgiftema för öppcnvårdsbesök, förskrivna prisnedsatta läke-
medel, förbrukningsartiklar och speciallivsmedel inordas i samlatett
högkostnadsskydd. Vidare bör sjukresoma kanövervägas ävenom

iinordnas detta högkostnadsskydd.
Högkostnadsskyddet kan utformas efter det nuvarandemönster av

dvs. hel kostnadsfrihet uppnås egenavgiftema för densystemet, att när
försäkrades sammanlagda kostnader överstiger visst bestämt beloppett
inom tolvmånadersperiod. Alternativ bör in-övervägas ären som
förande flera nivåer i högkostnadskyddet, så visst.ex. attav en av-
trappning den enskildes avgifter sker egenavgiftemanär ettav passerar
visst belopp till efter vilken fullständig kostnadsfrihetgränsupp en ny
gäller.

Kommittén bör möjligheterna utformaäven därpröva att ett system,
den enskildes kostnader sprids jämnare tolvmånadersperioden.över
Merkostnadskommittén berörde frågan införande periodiceratettom av
högkostnadsskydd för sjukvård och medicin baserat på 30 alternativt
90 dagar. lämnadeDen dock inget förslag sådant bl.a. medettom
hänsyn till frågan bedömdes ligga utanför kommitténs uppdrag.att

Kommittén bör vid sina överväganden högkostnadsskyddet taom
del det förslag Utredningen S 1993:13 avgifter inomav som om
handikappområdet kommer redovisa i början 1995.att av

3.8 Folkhälsoarbetet

Socialstyrelsen belyser i Landstingens folkhälsoansvarrapporten
1994:6 rad brister inom folkhälsoområdet. Bl.a. konstateras atten

landstingen flera håll saknar fastlagda mål, övergripande strategier
och konkreta handlingsprogram för den samhällsmedicinska verksam-
heten och folkhälsoarbetet. Styrelsen vidare bl.a. det finnsnoterar att
oklarheter i uppfattningen vad landstingets, kommunernasärom som
respektive forskningens folkhälsoområdet och påtalaransvar
behovet fastslå de olika samhällssektoremas och aktörernasattav

tydligareett sätt.ansvar
Kommittén skall- bl.a. bakgrund de problem redovisasmot av som

i den nämnda analysera uppgifts- och ansvarsfördel-rapportenovan -
ningen mellan landsting och kommuner det gäller folkhälso-stat, när
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olika aktörerna kan förbättras.samverkan mellan dehurarbete samt
ochhur de olika organisations-kommittén belysaVidare bör styr-

påverkar förutsättningar-sjukvårdshuvudmännen utvecklarsystem som
Kommittén skall slutligen detför folkhälsoarbetet. överväga omna

folk-precisera kommunernas och landstingensbehovfinns attav
sjukvårdslagen.ochi hälso-hälsoansvar

och utvecklingsarbeteKliniskt forsknings-3.9

framgått tidigare, avlämnat delbetänkandehar,l-ISU 2000 ettsom
landstingens för klinisktpreciserarSOU 1994:32 ansvarsom

utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdssektom.ochforsknings-
för kliniskt forsknings- ochprimärkommunemasFrågan ansvarom

behandlas inte i delbetänkandet. framgårDäremotutvecklingsarbete att
finnsfortsatta arbete det behovi sittkommittén övervägaattavser om

preciserar primärkommunemas förlagändring ansvarsomenav
de delar hälso- och sjukvårdenforskning inom depatientnära av som

forskningsområde aktuellt i dettaför. Dethuvudmän ärär som
hand vårdforskning, dvs. forskningi förstatordesammanhang vara

habilitering, rehabilitering,omvårdnad,påinriktningmed m.m.
och sjukvården harsvenska hälso- nyligeni denVårdforskningen

forskningsrådetMedicinska MFR ochuppdragkartlagts av
beredning för utvärderinghar StatensLandstingsförbundet. Vidare av

behovSBU nyligenmetodikmedicinsk ut rapportgett omen av
innehållerområde, bl.a. förslagsjuksköterskansutvärdering inom som

omvårdnadsomrädet. Av de två förstoch utvärderingar inomstudiertill
landstingen har spelat viktigbl.a.studierna framkommernämnda att en

bl.a. dominerandeutveckling,omvårdnadsforskningensroll för som
finansiärer forsknings-Andraforskningsfinansiärer inom området. är

beslutLandstingsförbundet. Genomfrämstråden, MFR samt av
forskningsfinansiär tillkommit;ytterligareriksdagen våren har1994 en

kapital från detillförtsför vård- och allergiforskningStiftelsen som
löntagarfondema.tidigare

på sittkommunernastudier belyser hurfinns ingaDet sersom
Ädelrefonnen. gäller i frågaför vårdforskning efter Det sammaansvar

får lagstadgatlångtidssjuka kommunernapsykiskt ett ansvarsomom
fr.o.m. den januariför l 1995.

bred belysningKommittén skall i sitt fortsatta arbete ge en av
finansiering och organisation i den svenskavårdforskningens läge,

nämnda studierna torde begränsahälso- och sjukvården. De ovan
kartläggningar. Kommittén bör däremot belysabehovet av egna

Ädelreformens psykiatrireformens konsekvenser föroch den senaste
kliniska medicinskautvecklingen inom Vårdforskningen och den
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forskningen och därvid särskilt uppmärksamma primärkommunemas
området.engagemang

Kommittén skall vidare ansvarsfördelningen mellanöverväga staten
och sjukvårdshuvudmärmen i fråga finansieringen vårdforskningom av
och i vilka former stöd kan till vårdforskningens utveckling. I detges
sammanhanget bör beaktas bl.a. behovet forskning och utveck-attav
ling inom området får starkare förankring i vård och vårdutbildningen
samtidigt dess samband med övrig forskning inom högskolansom
stärks. Behovet regional och nationell samordning bör också över-av
vagas.

Övrigt3.10

kommitténsFör arbete gäller kommittédirektiven till samtliga kom-
mittéer och särskilda utredare offentliga åtaganden dir.prövaattom
1994:23, beakta EG-aspekter i utredningsverksamheten dir.att
1988:43, redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50att

redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.samt 1994: 124.att
Utredningens arbete skall redovisas etappvis i form delbetänkan-av

den. Ett första betänkande i fråga kostnadsansvaret för läkemedels-om
förmånen, fönnånssystemet för läkemedel och högkostnadsskyddet
skall redovisas den 31 maj 1995. Arbetet skall bedrivas såsenast att
det slutfört i sin helhet den juniär 30 1996.senast

Socialdepartementet
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Patientens rättsliga ställning en-

probleminventering

Stärkt ställning för patientenl

Allmänt1

föruppdraget Kommittén hälso- och sjukvårdens finansieringl ochom
HSUorganisation 2000 ligger bla. uppgiften undersöka huratt man

lagstiftning och kan stärka patientens ställning isättannatgenom
vården Lagstiftningsåtgärder för stärka patientens ställning kanatt
syfta dels till klarlägga och tydliggöra vad kanredanatt som anses

åstadkommagälla, dvs. lättillgänglig rättslig reglering, ochen mera
dels till tillförsäkra patienten förmåner eller rättigheter.att nya

olika lagstiftningstekniskaDe tänkbara lösningarna kan också i sig
indirekt påverka patientenssjälva ställning. Sverige harI hälso-en

och sjukvårdslagstiftning skyldighetsinriktad och fokuseradärsom
hälso- och sjukvårdens personal och huvudmän. Införandet av en
särskild patientlag skulle kunna tänkas både pedagogisk och
psykologisk betydelse, den innehåller några utkrävbaraoavsett om nya
rättigheter eller

Som alternativ till lagstiftning patienträttigheter har iett om man
länder, Storbritannien,vissa i stället lagt fram s.k. patient°st.ex. en

charter, bill of rights eller patienträttsdeklaration. Sådana policydoku-
riktar uppmärksamhet patientfrågor, politiskment utgörmot en

viljemarkering, informerar patienter och personal vad kansamt om som
tänkas berättigade krav på sjukvården. De dock inte rättsligtutgöra är
bindande for vårdgivama, vilket dem till styrinstrumentgör ett svagare

lagstiftningän
Ökad tillgänglighet avseende gällande kan också åstadkommasrätt

indirekt, införande eller förstärkning servicefunktionergenom av som
underlättar för patienten kännedom och kräva olikaatt utom

Dir 1994:152.
Leenen m.f1.:The Rights of Patients in Europe s.
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och rättigheter, respektive framföraförmåner klagomål vid bristfällig
behandling. Sådana förändringar kan hänföra sig till förtroende-tex.

uppgifter och befogenheter.nämndernas
med övervägandenI samband rörande tänkbara lagstiftningsåt-

stärka patientens ställninggärder för bör beaktas Sveriges inter-att
åtaganden område,nationellrättsliga detta såsom de sig idag ochter

framtiden. skyldigheteri den Förutom de kan följanärmaste som av
EU-medlemskapet bör särskilt uppmärksammas den konvention om
mänskliga rättigheter och människans värdighet vid biomedicinsk

ÄvenEuroparådetvilken nyligen antagits iverksamhet, övri kanav
internationella tendenser och lagstiftning i andra länder bidra med
inspiration till tänkbara åtgärder för stärka patientens ställning.att
Därvid bör kanske särskilt uppmärksammas utvecklingen i de andra
nordiska ländema.

Förtydliganden gällande1.2 rättav

patienten i dag relativtTeoretiskt har redan goda möjligheter utövaatt
inflytande vården, under förutsättning de gällande rättsreglemaöver att

praktiken.faktiskt tillämpas i Det har emellertid visat sig just hälso-att
sjukvården de samhällsområdenoch där människor kännerär ett av

maktlöshet och ofta upplever sig sakna faktiska möjligheterstörst att
situationpåverka sin Hälso- och sjukvårdslagstiftningen mångaär

formulerad,punkter otydligt och allmänt med påföljd såväl patienteratt
vårdgivare svårtpersonal och kan ha bilda sig uppfattningattsom en

egentligen gäller. viktigt förvad Det rättssäkerheten medärom som en
och lättillgänglig lagstiftning, särskiltklar områden där bestämmel-

skall tolkasi första hand och tillämpas juridiskutansema av personer
utbildning. Ett grundläggande i strävandena stärka patientenssteg att
ställning måste därför öka de aktörernasberörda kunskapattvara

gällande skyldigheter och rättigheter inom hälso- och sjukvårdensom
område. Både patienter, och sjukvårdshuvudmänpersonal behöver

lättillgänglig och tydlig reglering. kan alltså i utsträckningMan vissen
förbättra den befintliga lagstiftningen införa åliggan-utan att nya

eller förmåner,den förtydliganden i hälso- och sjuk-t.ex. genom
vårdslagen 1982:763, åliggandelagen 1994:953, patientjournallagen

3Convention for the protection of human rights and dignity of the human being
with regard the application of biology and medicine: Convention humanto on
rights and biomedicine, DIR/IUR 96 14.
Petersson mfl: Medborgarnas makt 57-58.s.
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1985:562 de punkter där oklarhet kan föreligga. Hän-etc., anses
visningar mellan olika lagar skulle också kurma bidra till relevantaatt
bestämmelser uppmärksammas bättre.

Samlad lag1.3 patientens ställningom

Vid tillkomsten åliggandelagen betonades det önskvärda i samlaattav
reglerna personalens skyldigheter och Socialstyrelsens tillsyn iom en

överskådlighetsärskild författning, för åstadkomma bättre Regleratt
olika åligganden fanns nämligen utspridda i antal för-ett stortom

fattningar, vilket ansågs det svårt för den enskilde yrkesutövarengöra
sitt yrkesansvar. l detta sammanhang påpekadesatt egetgrepp om

också patienterna kunde ha svårt klart för sig vilkaävenatt att
skyldigheter och vilket personalen hade. Ett liknandeansvar resone-

rörande fördelarna med samlat regelverk har förts medettmang
avseende den lagen 1996:786 tillsyn hälso- ochövernya om
sjukvården Behörighetskommittén lyfter framsätt ettsamma

främjandeönskvärt rättsreglemas överblickbarhet, den föreslårnärav
lagsamlad yrkesverksamhet hälso- och sjukvårdens område,en om

och därtill samlad hälso- och sjukvårdsbalk framtidanämner en som en
möjlighet7 Behovet samlad lagstiftning ställningpatientensav en om

vården kan naturligtvis motiveras dvs. med behoveti sätt,samma
överskådlighet och tillgänglighet för patienterna och övrigaattav

berörda lättare skall kunna gällerklart för sig vadparter som
Bestämmelserna rörande patientens ställning skulle också ett
naturligt kunna del framtida hälso- och sjukvårds-sätt utgöra en av en
balk, detta skulle bli aktuellt.om

öka tillgänglighetenFör bestämmelserna rörande patientensatt av
ställning skulle således regleringen dessa frågor kunna samlas iav en
särskild patientlag. En sådan lag skulle också kunna bidra till stärkaatt
patientens ställning patienten synliggörs aktör iattgenom som en
vården, och inte bara i hälso- och sjukvårdslagen och åliggande-som-
lagen objektet för vårdgivarens agerande. Genom lyfta framutgör att-
patientperspektivet i lagstiftningen skulle alltså kunna åstadkom-man

indirekt stärkande patientens ställning. Denna funktion kanettma av
den finska lagen 785/92 patientens ställning och rättighetert.ex. om

sProp. 1993/942149 46.s.
°1995/96:SoU18 10,s.
7SOU 1996:138 437-438.s.
ERynning: Samtycke till medicinsk vård och behandling 495-496.s.
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lagforslag9fylla. danskt i motsvarande riktningfrämst Ett uppgesanses
från remissinstansema för det innefattadedock ha kritik intemött att

reella patienträttigheter såsom utkrävbarnågra fullständiga, rätten-
huvudsakligen fick sammanställningvårdtill utgörautan anses en av-

lagar.tidigare reglerat i andrasådant redan varsom
samlad lagstiftning rörande patientens ställning inteEftersom en

sjukvårdshuvud-avseende exempelvis hälso- ochmedför regleringatt
åligganden blir överflödig, kan upprepningaroch personalensmännens

undvikas. Nackdelen viss dubbelreg-dubbelreglering inte helt medoch
dock inte fördelarna med samlad patientlag.lering torde överväga en

råderdet förutsättning god överensstämmelseSjälvfallet är atten
skyldighetema och rättighetema i de olika lagarna. Man kanmellan

Finland harmetoder minska dubbelregleringen. Iockså finna att man
deutsträckning sig hänvisningar mellan berördai viss använt av

559/94 yrkesutbildade ii lagenlagarna, attt.ex. personergenom om
skyldig beaktasjukvården slå fast sådan personalhälso- och äratt att

rättigheter. invändningstadgas patientens Envad mot ettsom om
lagstiftningenförfarande naturligtvis personalenssådant är att om

något mindre samlad.därigenom blirskyldigheter

förmåner eller rättigheter för patienter1.4 Nya

punkter införande heltfinns förvisso också därDet man genom av nya
kunna utöka det teoretiska för patientensrättsregler skulle utrymmet

inflytande vården, eller stärka hennes ställning. Hitöver sättannat
införandet utkrävbar till god hälso- och sjukvård,hör bl.a. rättav en

valfrihet mellan olika tillämpliga undersöknings- och behandlingsmeto-
s.k. second opinion. Som framgår nedan förutsätterder tillrättsamt

införs.utkrävbarhet någon form överprövningsmöjlighetdock att av
förmån tillgången till kansärskildEn utgörssorts somav organ

vården,till i hennes kontakter medhjälpa patienten rätta t.ex.
förtroende-patientrådgivare, patientombudsmän eller utbyggden

har återkommande motionerats i riksdagennämndsverksamhet. Det om
patientombudsmarmaorganisation, Socialutskottetinförande en menav

vidhållit uppfattningen någon särskild, fristående patientom-har att

9Forslagtill lov patientrettigheder, Sundhedsministeriet kt,j.nr.1 94-700-12,om
dec.28 1995.

Förslaget arbetats har i huvudsak inriktning ochnu om men samma avses- -
bli behandlat folketinget före Förslag till patientersårets utgång, Lovav se om
retsstilling, Sundhedsministeriet den september26 1997,
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budsman inte bör inrättas, under det det däremot mycket viktigtäratt
information förtroendenämndemas verksamhet når tillatt utom

allmänheten. Behovet information till allmänheten rörandeav en-
skildas möjligheter klaga behandling och bemötande inom vårdenatt

påpekats revisorer.har också Riksdagensav
Gemensamt för de förmåner eller patienträttigheter skullenya som

kunna införas de i eller mindre utsträckning torde fordraär störreatt
ökade ekonomiska Utrymmet för sådana rättigheter såledesärresurser.
i utsträckning samhällsekonomisk och socialpolitisk fråga.stor en

Rättighetslagstiftning2 i hälso- och

sjukvården

Allmänt rättighetslagstiftning2.1 om

frågan rättighetslagstiftning inom hälso-För och sjukvårdenatt om
kunna måsteskall diskuteras det fastställas vad i dettasom samman-
skall beteckningenhang med rättighet. Inom för Världs-avses ramen

hälsoorganisationens WHO arbete med främjande patienternasav
rättigheter åtskillnad mellan sociala rättigheter och individuellagörs
rättigheter vilket vanlig uppdelning i folkrättens terminologiär en
avseende mänskliga rättigheter huvud Till skillnad från deöver taget.
sociala rättigheterna, vilka åtnjuts kollektivt och beroende bl.a.är av
politiska, kulturellasociala, och ekonomiska faktorer, skall de indi-
viduella rättigheterna faktiskt kunna gällande för denrent göras en-
skilda patientens räkning. Innehållet i det begreppet individuellsenare -
rättighet bäst vad i allmänhet medmotsvarasynes menar en-
rättighet i svenskt juridiskt språkbruk.

Med legal rättighet inom den svenska förvaltningsrättenen avses
fönnånnormalt klart definierad i lag, till såväl förutsättning-ären som

innehåll, och därtill utkrävbar, den enskildeär attar som som genom
har möjlighet överklaga avslagsbeslut för på så sinatt ett sättatt ut
rätt. Den laglighetsprövning beslut kan ske enligt kap.10av som

Se 1995/96:SoUl7 25-27 och 1995/96:SoU18t.ex. 24-25.s. s.
Riksdagens revisorer, 1993/94.4 50.rapport s.
Promotion of the Rights of Patients in Europe 34.s.
Bramstångz Sociallagstiñningen 52; Hollander: Rättighetslag i teori ochs.
praxis 34, Wamling-Nerep: Kommuners lag- och domstolstrots 11 l-112.s. s.
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s.k. kommunalbesvärkommunallagen 1991:900 regelär som- -
sammanhang, eftersom framgångsrikt överklagan-otillräcklig i detta ett

fråga upphävs.endast kan leda till beslutet i För den enskildede att att
förmån beslutande myndighetenskall kunna kräva den vägratut somen

honom måste avslagsbeslutet normalt kunna överklagashenne eller
Vid denna besvär domstolens.k. förvaltningsbesvär. görtyp avgenom

prövning och har möjlighet det överklagadeallsidig ersättaatten
beslut.gynnandebeslutet med ett nytt,

två kriterierna precisering och utkrävbarhet brukardeFörutom
också för rättighetslagstiftning utmärkande känneteckenibland andra

distributionen den aktuella förmånen skallt.ex. att av varaanges,
och kontroll, rättsliga sanktionerunderkastad statlig tillsyn samt att

lagen.tillgängliga för säkra efterlevnaden Vad gällerskall attvara av
utkrävbarhet kan emellertid endast hänföra sig till s.k.på dettakravet

där den enskilde vill någoträttigheter, dvs. situationerpositiva ut
förekommer emellertid också s.k.visst från det allmänna. Det negativa

enskilde skall slipparättigheter, eller friheter, innebär den bliattsom
allmännas såsom påtvingadeföremål för vissa åtgärder från det sida,

frihetsberövanden. fall deteller I dessa torde särskildingrepp vara av
enskilde erbjuds skyddbetydelse för rättighetsdefinitionen denatt ett

i form tillgång till rättslig prövning och sanktioner.kränkningar,mot av
rättighetslagstiftning förstalar socialrättslig tankenNär man om

uttryckligaofta till de lagar och bestämmelser innehåller rättig-som
hetsformuleringar, avseende individuella positiva rättigheter. Hit hör

till socialt bistånd enligt socialtjänstlagen 1980:6206 §rättent.ex.
och till särskilda förmåner enligt lagen 1993:387 stöd7 §rätten om

funktionshindrade, LSS. Utpräglad rättighetslag-och service till vissa
också exempelvis lagenstiftning emellertid 1962:381utgör om

försäkring, och lagen 1947:529 allmänna barn-allmän AFL, om
lagstiftning ekonomiska förmånerbidrag, liksom övrig rörande som

kan erhålla från det allmänna. dessa lagar angivetenskilda I är noga
förmånemasåväl förutsättningarna för utfående de aktuellaav som

innehåll, och den enskilde har möjlighet eventuelltderas att ett
rättighet alltsåavslagsbeslut Kraven legal äröverprövat. en

uttryckligen betecknasfyllda, förmånema intetrots att somupp
rättigheter i lagen.

förtjänar också framhållas förekomsten rättighetslag-Det att att av
stiftning inte alltid tillräcklig garanti för de enskilda skallutgör atten

Strömbergz förvaltningsrättAllmän 208-209; Laglighets- ochMarcusson:s.
lämplighetsprövning titt i backspegeln och framåt.en-6 Hollander: Rättighetslag i teori och praxis 34-35.s.
"Cameron Eriksson: Introduction the ConventionAn European Humanto on
Rights 51.s.
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få sin En flexibel rättighetsformulering ramlagskaraktär,rätt.ut av som
ursprungligaden 6 socialtjänstlagen,§ för variatio-utrymme storager

olikamellan kommuner, avseende exempelvis socialbidragetsner
storlek. hjälpsökandeDe har haft kraft överklaga har regelattsom som
kunnat påräkna bistånd i nivå Socialstyrelsensmed rekommendationer,
under det många andra fått nöja sig med mindre. Bristenatt
likfonnighet avseende det ekonomiska biståndet har lett till attnu
försörjningsstödet från den januaril 1998 blir preciserat i lagen och

riket.till ochknutet schablon för helaen samma
det gäller tillNär gruppboende enligt den tidigare gällanderätt

omsorgslagen och1985:568 enligt LSS har inte domstolsav-ens
göranden varit tillräckliga för säkerställa den enskildes i prak-att rätt

till.tiken, landstingens och kommunernas inte räcktnär resurser
Resursbristen inom dagens äldreomsorg, med indragningar hem-av
tjänst visar också allas till skälig levnadsnivå kostarrättattm.m., en

förverkliga.att
anslutning till utvecklingenI rättighctslagstiftning inom andraav

socialrättsliga områden har frågan väckts huruvida hälso- och sjukvår-
riskerarden bli eftersatt i samband med resursfördelning, eftersomatt

utkrävbara.förmånema inom detta område inte Kommuner ochär
landsting skulle således befaras komma i utsträckningstörreatt

sådanprioritera verksamhet där rättsliga krav kan gällande medgöras
stöd bl.a. socialtjänstlagen eller LSS. Som redan framhållits utgörav
inte lagstadgade rättigheter någon absolut garanti för erhållandetens av

förmån,viss rättigheten onekligen den enskilde hjälpsökan-en men ger
de säkrare ställning.en

Här kan det de målgrupper lagstiftaren haftvärt att notera attvara
i åtanke vid tillkomsten exempelvis till bistånd och tillrätten rättenav
stöd och service för vissa funktionshindrade, karaktäriseras utsatthetav
och beroende. Sådana målgruppers intressen kan det allmänna haanses
särskild skyldighet slå vakt för dem bättre förutsättningaratt attom, ge

skälig del de samhället förfogar En liknandeatt över.en av resurser
beroendesituation hamnar varje medborgare hon eller hanom pga. av
sjukdom, arbetslöshet eller ålderdom blir stånd försörja sig själv.attur

ekonomiskaDet stöd samhället erbjuder i dessa situationer har
karaktären utkrävbara rättigheter, där möjligheten till överklagandeav

självskriven.närmast anses

Prop 1996/972124 81, SFS 1997:313.s.
Hollanderz Rättighetslag i teori och praxis 216 Handikappreformens. -Slutrapport 1997. Socialstyrelsen följer och utvärderar 1997:4 127-134.upp s.SOU 1993:3 136.s.
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känneteckenberoende utmärkandeutsatthet ochEmellertid är ett
kommer i kontaktenskilda individerdeockså för patienter, när som
patientkategorier,finns vidare vissasjukvården.hälso- och Detmed

sig i konkurren-ha svårare hävdakollektiv kanvilka attäven antassom
Till de särskiltstarkare patientgrupper.andra, typisktmed settsen

och andrapsykiska störningarmedhör bl.a.utsatta personergrupperna
människor,liksom gamlasvårt sjuka patienter,funktionshinder,svåra

kommunikations-kulturellaspråkliga elleroch patienter medbarn
hinder.

likadock inte preciserassjukvårdsförmåner låter sigochHälso-
kompliceradbetydligtekonomiska förmåner.enkelt Det är meraensom

behandling vissmedicinsk vård ochtill vilkenfråga ställningatt ta en
storlek.sjukpenningenskorrekt beräknabehöver,patient än att

sjukdom ochkriteriermån invändaskan i vissHäremot att som
bedömningssvårigheter vidmedföra väl såarbetsofömiåga kan stora

domstolar. socialtjänsten,Redan inomförsäkringskassor och som
verksamhet hälso-mindre diversifieradfårallt äntrots vara enanses

frågan huruppstår inte sällan delade meningar isjukvården,och om
utformas. älpsökan-bör enskildebiståndet till enskild klient Denen

form,ovillkorlig kräva bistånd i vissheller någonde har inte rätt att en
skall tillmätasönskemål många gångervederbörandesäven av-om

inskränks den utkrävbaraden januari 1998görande betydelse. Fr.o.m. 1
liksom denbistånd avseende försörjningsstöd,till änannaträtten

rörande sådant bi-möjligheter överklaga besluthjälpsökandes att
stånd.

sjukvård finnssocialtjänst och hälso- ochgränslandet mellanl
också har föranlett vissa problem vad gällerLSS, vilkenrättighetslagen

funk-innehållet i del de insatserfastställandet det närmare avenav
har uppstått svårig-berättigade till. Exempelvis dettionshindrade är

råd-mellan å sidan tillbeträffande gränsdragningenheter rättenena
LSS å andra sidanpersonligt stöd enligt ochgivning och 9 l§armat

sjukvårdslagen.hälso- ochhabilitering/rehabilitering enligt 3 l§a
båda för-normalt landstinget står för dessaVisserligen detär som

vilken lagavgörande för utkrävbarhetenmåner, det är som ansesmen
tillämplig.

sjukvårdinnehållet i den hälso- ochsvårigheterna med preciseraatt
fårskulle kunna berättigad till,viss patient utgöraanses enansesen

ifrån införandet utkråvbar generellinte kan bortsefaktor när av enman

Se Westerhäll: Sjukdom och arbetsoförmåga.
Se 267-278.SOU 1993:30Lex. S.
Prop 1996/971124 84-93, SFS 1997:313.s.
Handikappreformen Slutrapport Socialstyrelsen följer och1997. ut-upp-
värderar 1997:4 68-70.s.
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till hälso- och sjukvård diskuteras, i synnerheträtt vad gäller tillrätten
särskilda behandlingsaltemativ. Detta medför emellertid inte rättig-att
hetsreglering behöver utesluten avseende alla hälso- ochtypervara av
sjukvårdstjänster och -förmåner.

Utökade möjligheter till rättslig prövning rörande olika förmåner
kan medföra fördelar för patienten, torde också märkbaramen
konsekvenser såväl praktisk samhällsekonomisk karaktär, Ettav som

tänkbart förhållningssätt skulle kunnaannat tillåta sigattvara
användandet vidare rättighetsbegrepp vilketett gjort i denav man-
finska patienträttslagen där faktisk utkrävbarhet inte alltid förären-
handen. skulleDet alltså fråga s.k. sociala rättigheter,vara om som
åtnjuts kollektivt och bl.a. beroende de ekonomiskaär av resurser som
finns tillgå. I detta sammanhang kan patientensatt ställningnoteras att
sannolikt skulle kunna stärkas i viss mån redan det uttryck-attgenom

slås fastligen patienten kan ha berättigade krav hälso-att och
sjukvården, oberoende det sig faktiskt utkrävbararörav om om
rättigheter eller

Å andra sidan kan användandet rättighetsbegreppet, i frågaav om
förmåner inte utkrävbara, medföraär risk för oklarhet ochantassom
missförstånd rörande den faktiska innebörden de formuleradeav
rättigheterna. Patienter kan känna sig lurade och besvikna det visarnär

rättigheterna inte kansig krävas Viss försiktighet får ocksåatt ut. anses
förhållandetpåkallad det Europakonventionens krav tillgångattav

domstolsprövning i tvistertill civila rättigheter an. 6.1 enligtom
också harEuropadomstolens praxis omfatta individuella socialaansetts

rättigheter reglerats i lag, det i de aktuella fallen sigäven rörtomsom
förmåner.ekonomiskaom

införalagstiftaren väljer inte utkrävbara,Till den del legalaatt
således ifrågasättaskan det rättighetsfor-rättigheter för patienter, om

överordnade syftetanvändas. Det medhuvud börmuleringar över taget
ställning och vårdgivarnaspatientensändrad lagstiftning är atten

ochtillfredsställande i tydligklargörasskyldigheter skall sättett en
rättighetsfonnu-användandet justvarvidlättillgänglig reglering, av

underordnad betydelse.leringar kanske får vara avanses

:Modem:Patienten i hälso- och sjukvården 33-34.s.61".ex.fallet Salesi Italien, dom februari26 Series vol. därmot 1993, 257-E,A
till socialhjälp ansågsrätten civil rättighet. Wamling-Nerep:utgöra Se ävenen

Kommuners lag- och domstolstrots 342.s.
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sjukvårdslagstiftningochhälso-2.2 Dagens

undantags-förekommer endastsjukvårdslagstiñningenochhälso-Inom
skulle abortlagensMöjligenför patienten.rättigheterlegalavis
sådant undantag. Ikunnabestämmelser1974:595 utgöra ettanses

abortgenomförandeförförutsättningarnauppställs tydligtlagdenna av
utföraabort,efter begäranden läkare vägraroch attomensom,

prövning.Socialstyrelsensfråganunderställaomgåendeåtgärden skall
ordinärinte detsammavisserligenunderställningSådan är ensom

skulle kunnaförtillräckligfårbesvärsmöjlighet, att manansesmen
harförutsättningarunder vissaabortsökande kvinnahävda att en

beträffandefår gällaMotsvarandeutförd.få åtgärdenrätt att anses
exempel rättig-ytterligareSom1975:580.steriliseringlagen ett

tillgång till sinpatientenskanvårdeninom rättheter nämnas att
patient-ivården regleras 16den privata §beträffandevilkenjournal,

omfattas bestäm-offentliga vårdendenunder detjoumallagen, att av
100.sekretesslagen 1980: Iochtryckfrihetsförordningenimelserna

utlämnan-domstolsprövningtillgång tillhar patientenbåda fallen om
vägras. skydd förgällerdeteller delvis Närheltjoumalende av

särskild lag-finns bl.a.vårdenrättigheter inomnegativapatientens
smitt-tvångsvård och åtgärder inompsykiatriskavseendestiftning

psykiatrisk tvångs-1991:1128Såväl lagenskyddsverksamheten. om
för-precisionmed viss1472smittskyddslagen 1988:vård angersom

överprövning.tillmöjlighetertvång erbjuderförutsättningarna samt
huvudmöjligheterordinariepatientensVad över tagetattavser

olikapåverka valet mellanrespektiveoch sjukvård,till hälso-tillgång
råttighets-emellertid ingabehandlingsaltemativ, förekommerochvård-

skyldighetsba-lagstiftningen helthänseendendessabestämmelser. I är
sjukvårdshuvudmärmensochpersonalensinriktningserad, med

eventuellapatientensiblandoch Detåligganden sägs attansvar.
lagstadgadedessaandra sidanframgå såsomrättigheter får avanses

skyldighetalltid lagstadgadinteEmellertidskyldigheter. motsvaras en
arman. någonsåledes inteharPatienternaför någonrättighetenav

förvaltningsbesvär,överklagande i formformelltmöjlighet till omav
ochvård huvudmannenden godai åtnjutandekommerde inte av

och sjukvårdenstill Hälso-Anmälanskyldigapersonalen är att ge.
eventuellt felaktigtmedföravisserligenansvarsnämnd kan att ett

stödbeivras medsida så småningomfrån personalensagerande av-
sjukvårdensdisciplinpåföljd hälso- och1994:954lagen mm.om

Se respektive sekretesslagen 15:7.patientjournallagen16 §
Se Peczenik: Vad rätt 630-632.t.ex. är s.
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område detta medför inte patienten får tillgång till denattmen-
begärda behandlingen.

Här märks skillnad socialtjänsten, där den behov intemoten vars
kan tillgodoses enligt har6 utkrävbar§ tillsätt, visstannat rätten
bistånd från socialnänmden, för komma åtnjutandei skäligatt av en
levnadsnivå. Får den enskilde helt eller delvis avslag sin begäran om
bistånd kan socialnämndens beslut överklagas till allmän förvaltnings-
domstol, enligt 73 socialtjänstlagen.§ Vad hälso- och sjukvårdenavser

lagstiftarenhar uppenbarligen funnit det tillräckligt sjukvårdshuvud-att
och personal åläggs vissa skyldigheter, ochmän den enskildaatt

patienten därigenom Socialstyrelsens tillsynsverksarnhetsamt genom-
tillförsäkras vård.goden-

nyligen beslutadeDe ändringarna i socialtjänstlagen medför
emellertid vissa inskränkningar dei enskilda hjälpsökandes utkrävbara

till bistånd försörjningsstöd. Från tidigare ha innefattatänrätt annat att
alla former bistånd den enskilde haft behov för uppnåattav som av en

levnadsnivå gäller den utkrävbaraskälig till s.k. armat biståndrätten
januarifr.o.m. den 1998 endast färdtjänst, hemtjänstl och särskilt

och omvårdnad,boende för service för funktionshin-äldre elleravsett
Ändringendrade. innebär bl.a. missbrukare behöver plats påatt som

längre kommerbehandlingshem inte ha utkrävbar till detta,rättatt en
och därmed hamnar i den rättsliga ställning också tillkom-sämre som

älpsökande patienter.mer
föreskriver i målet förHälso- och sjukvårdslagen 2 verk-§ att

god hälsa och vård lika villkor för helasamheten skall vara en en
flera olika rättviseaspekter, bl.a. patienterbefolkningen. Häri ligger att

tillgång till vårdskall ha någorlunda likvärdiga möjligheter att
bostadsort. bak-oberoende ställning och Motålder, kön, socialav
geografisk utbredninggrund de skillnader befolkningsunderlag ochiav

Sverige, vissaföreligger och kommuner imellan olika landsting ärsom
servicenivåskillnader ii servicegrad ofrånkomliga. Andra skillnader

ochkan svårare betingelserförklara hänvisning tillunderatt yttrevara
kan därmed exempelriskera uppfattas orättvisa. Som ettatt som
detta kan bekostalandstingens benägenhetvarierandenämnas att
åtgärder hänförliga önskemåltill reproduktionsteknologi. Patientemas

rättvisa i vården står i ochvisst motsatsförhållande till landstingensom
kommunernas till självstyrelse, möj-vilken bl.a. syftar tillrätt att
liggöra regional respektive lokal anpassning kanverksamheten. Detav
inte uteslutas den redan idag starkt diversifrerade verksamhetenatt

Se 1996/971124 85-93.prop. s.
Se l995/96:l76t.ex. 27.prop. s.
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utvecklas i riktninglandstingen, kan kommainom ännu störreatt mot
i framtiden.skillnader

sådantorde motverkaföreligger faktorerSamtidigt ut-som en
landstingens och kommuner-statliga styrningenveckling, bl.a. den av

för-jämlika ekonomiskavilken leder tillfinansiella meraramar,nas
frivilligainstrument har varitgod vård.utsättningar för Ett annat

s.k.och landstingen, såsom denmellanöverenskommelser staten
haft karaktären rättsligt bindandevilka dock inte harvårdgarantin, av

förhållande till patienterna.åtaganden i
sjukvårdensvenska hälso- ochinslag i denviktigtEtt utgörs av

också följakontrollerasyfteSocialstyrelsens tillsyn, är attatt menvars
krav ställs på hälso- ochverksamheten, så destödjaoch att som

uppfylls. haftSocialstyrelsen har tidigare intesjukvården verkligen
genomdriva nödvändigatillgripa föregentliga sanktionernågra attatt

den lagenverksamhet,i olika huvudmänsförbättringar men genom nya
sjukvården har vissa sådanahälso- ochtillsyn1996:786 överom

Således kan Socialsty-fr.o.m. den januari 1997.införts lbefogenheter
tillvitesföreläggande för komma medmeddelarelsen rättaattnumera

vårdgivareför patientsäkerheten,missförhållanden betydelse när enav
lag. Följsgod vård, 14-15 nämndauppfyller kraveninte se

allvarliga, får verksam-missförhållandenaföreläggandet ochinte är
liv, hälsa ellerförbjudas, Om patienterseller delvis 16heten helt se

får Socialstyrelsen enligtövrigt i fara 17personliga säkerhet i §är
föregående föreläggande.verksamhetförbjuda fortsatt utan

god vård kanfrån kravenframhållas inte allabörDet att avsteg
sådanadetta slag, endastgrund för ingripandentillläggas utanav

patientsäkerheten.för kan sighar betydelse Detbrister rörat.ex.som
bristfälliga lokaler ellerbemanning eller kompetens,otillräckligom

vårdtagares behovockså allvarlig försummelseutrustning, av avmen
tillsyn. situationer där långaomvårdnad eller Ivård, behandling,

fara för patientsäkerhetenvården kanväntetider i utgöraanses en -
tordeför tidig död eller svårt lidanderisken för exempelvisgenom -

förmaktbefogenheter således kunna användasSocialstyrelsens nya
naturligtvis kommer enskildaförbättringar, vilkaframtvinga generella

uteslutas vårdgivarenstillgodo. kan dock intepatienter Det att om-
för-samtidigt kan leda tillde tillgängligafördelning resursernaav

eller vårdområden, där patient-för andra patientgruppersämringar
kan komma i fara.säkerheten inte lika påtagligt anses

Prop 1995/962176 35.S.
32A. 98-99.prop. s.
33A. 83-84.prop. s.
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Intemationellrättsliga3 åligganden och

utvecklingstendenser

Allmäntl

finns flera olikaDet aspekter internationell karaktär kanav som vara
intresse för regleringen patientens ställning i Sverige. Settav av ur

rättslig synvinkel det förstås särskilt viktigt beakta de folkrättsligtär att
bindande åtaganden Sverige kan ha detta område, exempelvis genom
internationella överenskommelser med andra eller direktstater som en
följd medlemskapet i EU. Vidare bör den svenska lagstiftaren för-av
söka rättsutvecklingen till sådana målsättningar och rekom-anpassa
mendationer i internationella deklarationer, antagnasom anges av
exempelvis FN-organ och Europarådet. På hälso- och sjukvårdens
område finns också flertal etiska riktlinjer och rekommendationerett

har antagits olika internationella yrkesorganisationer, såsomsom av
World Medical Association WMA och World Psychiatric Assembly
WPA. Lagstiftningen bör naturligtvis så långt möjligt bygga

grundprinciper.allmänt accepterade etiska Det finns således vägled-
hämtaning i yrkesetiska koder, exempelvis denatt samladeäven om

läkarprofessionens uppfattning inte nödvändigtvis behöver överens-
med allmänhetens i samtliga frågor. Slutligenstämma kan det som-

alltid värdefullt hämta inspiration och erfarenheter från andraattvara-
länders hantera motsvarande problem.sätt att

3.2 Rättsligt bindande internationella åtaganden

Hälso- och sjukvårdens område och patientens ställning har i viss
utsträckning uppmärksammats i folkrättsligt bindande dokument, som
exempelvis internationellaFN:s konventioner medborgerliga ochom
politiska rättigheter respektive ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter 1966 den europeiska konventionen angående skyddsamt
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema 1950,
vilken inkorporerad i svensk Vadär gäller de rättsligträtt.numera
bindande internationella åtaganden kan särskild betydelsesom vara av
för patientens ställning finns det emellertid anledning uppmärksam-att

två speciella faktorer:ma

Peczenikj Vad rätt 185.är s.
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EG-förordningar och -direktivkravmåste deförstadetFör som
patienterssjukvården i frågahälso- ochsvenskadenställer om

förordning 1408/71 rörandekan bl.a.uppfyllas. Härställning nämnas
EU-EES-områdetfflyttar inomförtrygghetsocial personer som

under förutsätt-medlemsstat vissaimedborgarevilken rätt attenger
medlemsstat.sjukvårdsfömiåner iochåtnjuta hälso-ningar en annan

och sjukvårdslageninförts i b hälso-specialbestämmelser har 3 §Vissa
vårdfönnåner enligttillförordningen. Dennaanledningmed rätt somav

tordemigrerande arbetskraftendentillkommerEG-rätten anses
uppfylla påoch därmed kravenöverprövning,utkrävbar engenom

rättighet. uppfattasvårdfönnåneranförtsharlegal Det att somom
deras familjemedlemmar,arbetstagare ochmigreranderättigheter för

icke-migrerandegälla förrimligendetsammaborde personer som
för inte s.k.socialförsäkringssystemet,svenskaomfattas det attav

avsnitt nedan.skall föreligga se 4diskrimineringomvänd även
sambandför personuppgifter irörande skydd95/46EG-direktivet
uppgiftergäller hanteringmåste beaktas vaddatabehandlingmed av

forskning."medicinskinom vårdsåvälavseende patienter, som
betänkandeHälsodatakommitténsbeaktats ihaDirektivet omuppges

vårdregisterf till grund förligger vidarehälsodataregister och samt
persondatalag. ocksåkanförslag till DetDatalagkommitténs ny

prövningar f.n. underEG-direktiv rörande kliniska ärnämnas att ett
för svensk avseendebetydelseoch kan förväntasutarbetande rätt

kraft någon gång kring årdet träder imedicinsk humanforskning, när
2000.

betydelsefår särskildfaktor härandraDen utgörsanses vara avsom
Europarådets konventionanslutning tillsvenskde krav nyasom enav

medföra. Konventionenoch biomedicin kanmänskliga rättigheterom
föreskrifter rörande information,principer ochinnehåller bl.a. sam-

patienter, använd-för icke beslutskompetentaställföreträdaretycke,

Regulation of social security schemesthe applicationNo 1408/71EEC toon
familiesmembers of theirself-employed andemployed toto personspersons,

92/C 1012.92.Community, consolidated version, O.J. 325moving within the
Westerhällz Tidskriñpatienträttigheter. Juridiskperspektiv fråganNytt på om
1996-97 427-436.s.
Directive of individuals with regard thethe protection95/46/EC toon

free of such data, 0.1. No Lprocessing of personal data and the movementon
281/3123.ll.95.
SOU 1995:95 185-187.s.
SOU och1997:39 3 109.s.
Draft directive the approximation of provisions laid down byproposal for ona

relating the implementation of Goodregulation administrative actionlaw, toor
of trials medical products for humanClinical Practice in the conduct clinical on

final.Europakommissionen, DG III/5778/96,use.
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ningen genteknologi, medicinsk forskning De staterav m.m. som an-
sluter sig förbinder sig den nationella till konventio-att rättenanpassa

krav, erbjuda tillfredsställande rättsligt skydd församt att ettnens att
de föreskrivna rättigheterna och principerna inklusivegarantera -

rättsliga sanktioner respektive ekonomisk ersättning vid kränkningar av
desammaf" Konventionen däremot inte några särskilda sanktio-anger

för anslutna bryter konventionsåtagandena, varförstater motner som
endast allmänna principer folkrättsbrott blir tillämpliga. Sverigeom

aktivthar medverkat vid utfommingen den Europarådskonven-av nya
tionen och det onekligen tråkigt inte skulle kunna anslutavore om

till densamma nödgas komma med reservationer,utan attoss pga.
brister i den nationella lagstiñningen. dagslägetI finns det otvivelaktigt

antal punkter där svensk inte står i överensstämmelse medett rätt
konventionen.

Folkrättsliga3.3 deklarationer

Uttalanden rörande tillgången till hälso- och sjukvård och patienters
ställning finns i flera mellanstatliga överenskommelser all-av mera

karaktär, FN:s allmänna förklaringmän de mänskligat.ex. rättig-om
heterna 1948. Bland de deklarationer direkt behandlar patientenssom
ställning bör särskilt WHO:s patienträttsdeklarationnämnas från
1994.43 deklarationDenna har inte lagts fram för något formellt
antagande medlemsstaterna och således inte någon egentligutgörav
folkrättslig överenskommelse. Patienträttsdeklarationen syftar bl.a. till

förse med riktlinjer för den nationellaatt staterna gemensamma
utvecklingen, inspiration och fungera riktmärke vid uppdateringge som

nationell lagstiftning förbättringar rörande förhållandet mellansamtav
patienterna och hälso- sjukvårdspersonalen.och Den också kunnaavses
komma bidra till harmonisering den europeiska hälso-att ochen av
sjukvårdslagstiftningen och skapandet europeiskav en gemensam
socialpolitik. Deklarationen behandlar såväl grundläggande mänskliga
rättigheter och värderingar inom hälso- och sjukvården frågorsom
rörande bl.a. till adekvat vård, information,rätten samtycke och
sekretesskydd.

Artiklarna ochl 23-25 i Europarådets konvention mänskliga rättigheter ochom
biomedicin.
Rynning Mänskliga rättigheter och biomedicin Europarådets konventionom-och svensk rätt.
Principles of the Rights of Patients in Europe: A Common Framework. Se
Promotion of the Rights of Patients in Europe, WHO, Kluwer 1995.
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rörande deEuroparådets rekommendationerocksåkanHär nämnas
aktivarespektive patientensrättigheter 1976döendessjuka och

liksom FN-deklarationenbehandling 1980,sinmedverkan i omegen
för tillförsäkraoch standardreglermedicinsk etik 1982 FNzs män-att

delaktighet och jämlikhet 1993.funktionsnedsättningmedniskor

Yrkesetiska riktlinjer3.4

dokumenten deninternationella yrkesetiskakändadeEtt utgörmestav
forskningbiomedicinskmed riktlinjer förHelsingforsdeklarationen,s.k.

därefteroch harWMADeklarationen 1964människor.på antogs av
19897 riktlinjer för dek-Kompletterandegånger,reviderats senasttre

Council foråterkommande utarbetats Inter-hartolkninglarationens av
CIOMS.Medical Sciences, EnofOrganizationsnational annan

1977 medHawaiideklarationdeklaration WPA:sbetydelsefull är
uppmärk-deklarationerpsykiatriker. Båda dessariktlinjer företiska
och älv-behovet informationställning i vården,patientens avsammar

rättighe-Lissabondeklarationen patientenss.k.bestämmande. Den om
samband med revision 1995och har iWMA 1981antogster enav

avsevärt. principiella rättigheterDeklarationen fastslårutvecklats som
behandlas bl.a.tillförsäkra sina patienter. Däreftersträvaläkare bör att

till valfrihetvård god kvalitet,till medicinskpatientens rättenrätt av
tillinformation och sekretesssjälvbestämmande, tilloch rättensamt

uppfattningvård. Vidare redovisas WMA:soch själsligvärdighet
saknar besluts-tillfälligt eller varaktigtvården patienterrörande somav

kompetens.
Även yrkesorganisationer, Internationalinternationellaandra t.ex.

internationella riktlinjernaetiska koder.of har DeCouncil Nurses, egna
etikregler förinspirerat till nationellaregelmässigthar så gott som

kategorier yrkesutövare.skilda av
olika yrkesorgani-detta antagitsetiska riktlinjerDe sätt avsom

de särskildabåde inom ochhar fått god spridning,sationer utom
På områden däråtnjuta högoch fårprofessionema, status.anses en

inom deneller varit knapphändig,reglering saknatsrättslig t.ex.
etiska regler spelathumanforskningen, har dessabiomedicinska en

roll."särskilt betydandealldeles

Riktlinjer medicinsk humanforskningför etisk värdering 12.av s.
Se Guidelines Bankowski,Ethics and Epidemiology: International eds,t.ex.

research human Subjects eds.1991 och Ethics andBryant Last CIOMS on
Bankowski Levine, CIOMS 1993..
°°Öm: alltför läkarorienterade.Patientens rättigheter
"Rymingz lagstiñningmedicinsk humanforskning behövsEtisk granskning av -
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De grundläggande medicinsk-etiska principer kommer tillsom
uttryck i riktlinjerna samtidigt bas för hälso-utgör och sjukvårdslag-en
stiftningen, utfyllnad rättsreglemasamt intenär någoten ger svar.
Yrkesetiken kan uttryckligen tillmätas betydelse vid tolkningen ettav
oklart rättsläge. Som exempel kan denett omdiskuteradenämnas
frågan läkares eventuella skyldighet medverka vid tvångsmat-om att
ning intemer.matstrejkande Läkare har emellertid också åberopatav
etiska riktlinjer klara föreskrifter i lag, bl.a.mot rörande möjligheten att
kortvarigt kvarhålla missbrukare psykiatrisk klinik i enlighet meden

lagen24 1988:870§ vård missbrukare fall.i vissa Ettom av annat
exempel på detta läkare under hänvisningutgör till yrkesetikensom,
och patientens bästa, bryter skyldigheten anmälanmot tillgöraatt
smittskyddsläkare smittad patientnär underlåter följa lämnadeen att
förhållningsorder.

Det får således angeläget de yrkesetiskaattanses normemas
innehåll beaktas vid tillkomsten lagstiftning, och etikenattav ny
verkligen får lagstiftningensutgöra grund, samtidigt måstesom man

medveten företrädare för hälso- och sjukvårdspersonalensattvara om
olika yrkesorganisationer kanske inte i varje sammanhang de bästaär
företrädarna för patienternas och samhällets intressen.

3.5 Något regleringen patientens ställning iom av
andra länder

Strävanden tydliggöra och stärka patientensatt ställning har under
förekommit i de flesta europeiska länder, harsenare tagit sigmen

skilda uttryck i olika länder. Generellt kan utkrävbara,sägas legalaatt
patienträttigheter ovanliga, särskiltär vad gäller till hälso- ochrätten
sjukvård. olikaDe reglering förekommertyper behandlar iav som stor
utsträckning patientens ställning och eventuella rättigheter sedan hon

harväl kommit i åtnjutande vård, väntetider iäven vården ochav om
prioriteringsfrågor också uppmärksammas många håll. Tillgången
till rättslig överprövning och formerandra för hantering klagomålav
från patienter varierar mellan olika länder. Vad gäller möjligheterna till
ekonomisk ersättning för patientskador de nordiska ländernasär no-
fault-baserade försäkringssystem särdrag begränsat till justett Norden.

Prop l983/84zl48 25-28.s.
lOzs ämbetsberättelse1990/9l 218.s.
Se HSAN ärendet.ex. 1436/96, rörande HIV-smittad patients läkare:s intesom
anmält fallet till smittskyddsläkaren och inte heller informerat patientens hustru,
med vilken patienten fick två bam under den aktuella tioârsperioden.
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patientlagstiftningsärskildtvå olikaexempelSom typer av
i Finlandhar införtsförfattningsregleringdenbrukar nämnas som

l995.5 patienträttsla-finskaDenNederländernarespektive1993
nederländskadenkaraktär, under detförvaltningsrättslig attärgen av

innehållet ioch reglerarkontraktsrättendellagstiftningen utgör aven
andra avtal därliksomvårdgivare,ochpatientermellanavtalet en

delbehandling. Enmedicinsktillhandahållaåtar sigvårdgivare att av
dentordeinfallsvinkelrättsligtill valet utgörasförklaringen avav

till inteNederländernasjukvården iochhälso-omständigheten att
Finlandunder detsektorn,den privatahänför sig tilldelobetydlig att

Både den finskasjukvård.ochoffentlig hälso-huvudsakligenhar en
informationbehandlarlagstiftningennederländskaden ämnenoch som

beslutsinkompe-underåriga ochbehandlingochsamtycke, vårdoch av
lösningarnamateriellaDenödsituationer ärvård itenta m.m.vuxna,

och tvisterklagomålhanteringenochdesammaalltiddock inte av
forrnaliseringbl.a.den finska lagenNyheter iockså åt.sigskiljer envar

sjuk-aktuellachef vid denansvarigklagomål tillförprocedurenav
vidpatientombudsmänlokalainförandetmedvårdsenheten, samt av

liknandefunktionharPatientombudsmärmensjukvårdsenheter.alla en
fullgöroch iförtroendenämndema,svenskadeankommerden som

arbete.ordinariesidandeltid, viduppdragregel sina ettav
deninomtill andraframförspatientklagomålAndelen organsom

hälsovårdenRättsskyddscentralen försåsomförvaltningenfinska --
eftergenomfördesutvärderingminskat. Endock inte trehar casom

föremellertid uttryckikraftträdandepatientlagensfinskaden enger
och sjukvår-hälso-påverkatfaktiskt haruppfattning lagenallmän att
inverkanpositivhaftsin existenspraktiken ochiden engenom

ligger tillprinciperdepatienträttigheter,utvecklingen även somomav
tidigare. haEnskilda patientergällde redanför lagengrund uppges

Bristerkan ställa.vilka krav deochsinmedvetnablivit rätt vetommer
patientinformationen.vadfortfarande, bl.a.emellertidföreligger avser

patienternaattitydersjukvårdspersonalensochHälso- gentemot
chefsposition.läkare idettasärskilt gällerockså förbättras,behöver

primärtutvecklad ochbliföreslåsfunktionPatientombudsmännens
självaunder detvägledning,allmänochrådgivninginriktad att

huvuduppgift för dem.konflikter inte börenskildalösandet envaraav

respektive ofrättigheter ActFinska ställning ochpatientens785/92lagen om
and otherCivil Codeamend theStaatsblad 837November 1994 to17

concerning theof provisionsincorporationwith theconnectionlegislation in
medical services.provideContract to

rightsandPahlman Finnish thethe Actforce: Hasm.fl.: Three statusonyears
materializedof patients
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Ombudsmannen behöver också bättre utbildning och tillgång till extern
kompetens.

Den nederländska lagen har inte varit i kraft iännu två år,änmer
och någon utvärdering densamma har såvitt bekant inte publi-av
cerats.

Ett tredje exempel former för reglering eller hantering av
patientens ställning kan hämtas från Storbritannien, har storsom en
offentlig hälso- och sjukvårdssektor. Där finns inte någon särskild
patientlagstiñxiing, viss skyldighetslagstiftning förekommer. I detmen
brittiska common-law-systemet får dock patientens rättsliga ställning
fortfarande i utsträckning uttolkas vägledande domstolspraxis.stor ur
Patientens situation kom emellertid uppmärksammas i den allmännaatt
satsning förbättrad service i den offentliga sektorn, vilken med
utgångspunkt från s.k. Citizen°s Charter inleddes 1991. Etten stort
antal olika samhällsområden har fått sina charters och sedan denegna

aprill 1992 gäller också särskild Patients Charter. Det sig interören
någon författning, denna charter får betraktasutan snarastom som en

politisk viljeförklaring och målsättningsdokument. Den behandlarett
bl.a. patientens registrerad hos allmänläkare,rätt tillatt rättvara en
vård oberoende betalningsförrnåga, till akutvård och remiss tillrättav
godtagbar Specialistvård, till information och inflytanderätt över
vården, etc.tillgång till sin journal Förutom olika rättigheter inne-
fattar denna brittiska Patients Charter också nationella standarder i
olika hänseenden garantier avseende bl.a. begränsadesamt väntetider

vilkaav del dock framstår nedslående långa, sjukhusvården t.ex.som
inom månad i brådskande fall, inom två år från remiss, höft-en annars
leds- och starroperation inom 18 månader. Det ingås också mer
preciserade patient°s charters regional och lokal nivå.

Vid sidan de ordinarie rättsliga remediema finns i Storbritarmienav
särskild procedur för snabb och enkel hantering patienters klago-en av

mål. Systemet har nivåer: först lokal bedömning den ansvarigetre av
chefen för den aktuella vårdinrättningen, i andra hand oberoendeen

granskning i tredje hand prövning Hälso- ochextern sjukvårds-samt av
ombudsmannen The Health Commissioner.5°Service Proceduren

i princip endast i uttalande rörande detutmynnar skeende patientenett
missnöjd med möjligen erhållsär ursäkt i förekommande fallen- -

53För kortfattad presentation lagen, Hondius Hooñ: The Newen av se van
Dutch Law Medical Services.on
S Brazier:Se Medicine, Patientstex and the Law 355.s.
55Fluss: Comparative Overview of International and National Developments in
Regard Patients Rights Legislationto 461-462.s.
56Mitchell: Patient°s Charter, Patients Rights and the Complaints System in
England and Wales.
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förstaförvänta sigkan normaltutredd ochfår sakenpatienten enmen
ofta tidigare.månad,inomklagomåletbedömning senast enav

förmåga uppfyllasjukvårdsenhetersolikauppföljning attNoggrann av
eftertraktade utmärkel-Charter,Patientsenligtförpliktelsersina samt

hälso-bättreockså bidra tillservicenivå,särskilt högfor enuppgesser
sjukvård.och

desjukvård tordeochtill hälso-utkrävbarVad mesträttavser
vissa legaladäri Norge,haförslagenlångtgående presenterats

utkrävbar tillbl.a.redan förekommer,patienter rättförrättigheter en
kom-enligt 2-1och utredning §bedömninghelsehjelp",nødvendig

sykehusloven. Sedanakutvård enligt 6§munehelsetjenesteloven samt
forskrifts.k.väntetidsgaranti, i formhaftharår 1990 av enenman

prioriteringsgruppermed olikahelsedepartementet,Sosial-från og
akutmedgaranterades patienterutformningenursprungligadenl

hälso-och patienterbehandlingomedelbartillståndlivshotande vars
siktpå längrekonsekvenserallvarligamycketleda tilltillstånd kunde

vårdbeho-andraunder detmånader,vård inomgaranterades attsex
Väntetidsdem.erbjudasvård kundetills dessfickvande vänta

patienter medväntetiden försåbl.a.omarbetats,nyligenhar sätt att
maximalttillförkortatsjuli 1997 hardensjukdom sedan 1allvarlig tre

vårdbehovet inom vissbedömningtillmånaderma rättsamt att aven
1998.59januarifrån deninförs ltid

År pasientrettig-tillförslag Lovframdet i Norgelades1992 ett om
behandling ochtill vård,heter,°° utkrävbarbl.a.innefattande rätten

ellersjukdom, skadaallvarligmedpatienterför alla enomsorg
vilkasi vården,tidsfristersärskilt angivnafunktionshinder, samt

skadeståndsansvar.för uppkomstengrundskulleöverträdelse utgöra av
omgående bedömningtillocksåföreskrevslagförslagetl rätt aven

dagar.hälsotillståndet inom sjuutredningpåbörjadpatienten samt av
och samtycke,informationvårdkvalitet,rörandereglerVidare angavs

Remissinstanser-rättsmedel.tillgängligaolikajournal,tillgång till samt
blandatfl helsedepartemen-Sosial-förslagetmottagande ogvaravnas

samladbehovförelågdetbedömningensingjorde i ettattturtet av en
delförslag hadeårs1992patienträttigheter,lag att enmenom

medsvagheter. svårigheternaframhöll departementetBla.allvarliga
sjukdomar,allvarligaoch mindreallvarligamellangränsdragningen

respektive lov57 november 661982i kommunene 19helsetjenestenLov nravom
Norsk helserett 176.Warberg:juni 57. Se1969sykehus 19 s.nrm.v. avom

Stmeld 995-9644 l S.nr
Høringsnotatz pasientrettigheter 1997 23.Lov s.om
NOU 1992:8.
6 174.St.me1d. 50 0993-94nr s.
62 176,A,a. s.
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liksom risken för skulle otillräckliga för vård mindreman resurser av
allvarliga sjukdomar med möjlighet till framgångsrik behandling, om

införde utkrävbar till behandling svåra sjukdomar,rätt utanman en av
krav pä rimlig kostnadseffektivitet. Vissa tidsfristema ansågsav
orealistiska påbörjad specialistbehandling inom 60 dagar vidt.ex.-
allvarlig sjukdom och lagförslaget helhet mycket kostsamt. Ettsom-

förslag till patienträttslag behövde således utarbetas.nytt
Det omarbetade förslaget till norsk patienträttslag har nyligen

remiss.färdigställts och på Förslaget innefattar i mångasänts ut en
hänseenden långtgående lagreglering patientens ställning ochav
framstår tvivel den avgjort tydligaste de patientlagarutan som av som
hittills har införts eller diskuterats, åtminstone i Norden. Förutom att
förslaget lagfäster utkrävbar till såväl nødvendig helsehjelprätten
och fomyet vurdering dvs. second opinion väljarätt attsom- -
sjukhus, innehåller det också utförliga bestämmelser rörande patientens

till medverkan, information och självbestämmande. Vad gällerrätt den
utkrävbara till nødvendig helsehjelp" lämnas tvårätten alternativa
förslag och remissinstansema anmodas särskilt ställning till fråganta

vilket alternativ föredra. Det knyter till väntetids-är attsomom ena an
ochgarantins tidsgränser bl.a. vissa patienter fylkes-rätt attger

bekostnadkommunens söka erforderlig Specialistvård hos annan
såväl inomvårdgivare, landet, sedan tidsfristen löptutom ut,som se

lagförslaget alternativ l det andra alternativet2-1,§ rättighetenär
exaktatill några tidsgränser och utlandsvårdinte knuten inte hellerär

i de fall följer EG-förordningalternativ utomnågot 1408/71,som av
nedan. förslag i stället generellavsnitt Detta till4 rättger ense

sjukvård vid vissa allvarligare tillstånd, efternödvändig hälso- och
och patienten kan således berättigad tillbedömning,individuell varaen

tidpunkt vad i väntetids-ellervård vid tidigare än angessenare somen
skall, liksom avslagtill vård enligt 2-1Beslut rörande §garantin. rätten

behandling visst sjukhus,ellerförnyad värderingbegäran omen
Overklagande sker tilllagförslaget 7-1.överklagbara, § ettvara se

fylkestinget,respektivekommunstyrelsensärskilt tillsättsorgan som av
beslutfylkesläkaren,föra talan hosPatienten kan därefter7-3.§ varsse
frågasåledes intedomstolsprövning detinte överklagbait. Någon ärär

om.
Sverige, medSituationen den ii Danmark påminner f.n. om

utkrävbaraskyldighetsbaserad sjukvårdslagstiftning ochhälso- och

63Høringsnotat Lov pasientrettigheter, Sosial- augustihelsedepartementetom og
1997. Enligt uppgift från departementet löper remisstiden i slutet novemberut av
1997.
64A.a. 26-28.s.
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patienträttslag hartill samladförslagför patienter. Etträttigheter
1996, snabbre-ochunder arbetatsremissbehandlats sänts utom

1997.65 patientens tillgångLagförslaget reglerar inteseptembermiss i
behandlingsmöjlighetervid alternativaheller valfrihetoch intetill vård

primärt tillhänför sig iställetsecond opinion.till s.k. Dettillgångeller
journal, tystnads-tillgång tillinformation och samtycke,rörandefrågor

särskildaoch andravård i nödsituationeromfattning, ämnenpliktens
blodtransfusion livstestamen-frånhungerstrejk, avståendesåsom samt

klago-handläggningenbestämmelser rörandeocksåfinnsDärten. av
detKritikenPatientldagenaevn.Sundehedsvxsendetsvidmål mot

remissin-bestått i mångafrämst halagförslagetursprungliga attsynes
delenpatientlag tillinföraotillräckligtdet störstaattansettstanser en

faktumandra lagar. Detredan finns ibestämmelserbestående somav
ocksåvårdutkrävbar tillinnefattade någoninteförslaget rättatt uppges

vilket i huvudsakomarbetade förslaget,kritik. Det ärha mött av
fram för folke-dock läggasföregående,detkaraktär avsessomsamma

år.°7i slutet dettaredantinget av
utvecklingennaturliga skälvidkommande framstårsvensktFör av

angelägen studeranordiska ländernaandra närmare.ide attmestsom
exempel på olikaoch belysandeintressantaNorden finnsinomRedan

förmåner föroch andrautkrävbara rättighetertillförhållningssätt
till utvecklinginspirationnaturligtvis intehindrarDettapatienter. att

hämtas frånställning också kanavseende patientensförbättringaroch
länder.avlägsnamera

vårdtilltillgångPatientens4

sjukvårdshuvudmännensoffentligainte desvenskI rätt motsvaras
enskildautkrävbar förnågonerbjuda god vårdskyldighet rätt attatt av

komplicerad ochtill vårdutkrävbarFråganerhålla vård. rätt ärom en
olikavälja mellanpatientens möjlighetermeddelvishänger attsamman

erbjudspatienträttslagenbehandlingsmöjligheter. Iden finskaochvård-
vårdf lagförslagetdanskautkrävbar till Detgenerellnågoninte rätt

foku-tillgång till vård,patientenshuvud intereglerar utanöver taget

Förslag Sundhedsministeriet kt.j.nr. 94-700-12,patientrettigheder, 1till lov om
dec. 1995.28

Förslag Sundhedsministeriet denretsstilling, 26patienterstill Lov sep-om
tember 1997.
67 Sundhedsministeriet, september 1997.Telefonuppgiñ från
6 sjukvårdenPatienten i hälso- och 33-34.Modeen: s.
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de rättigheter patienten skall tillerkännas i samband medserar
undersökning, vård och behandling vederbörandeden kommer i åt-

av. norskanjutande lagförslaget från innefattadeDet 1992 som nyss
helsehjelprett til inom viss tid, kritiserades bl.a. förnämnts en men

fastställda tidsfristema, de allmänt formuleradede i lagen förutsätt-
behandling,för till de långtgående oklaraningarna rätten samt men

förslaget.ekonomiska konsekvenserna Som framgåttav ovan presen-
emellertid i det lagsförslag föremål för remissbehand-ärteras som nu

två sinsemellan olika, alternativ avseende utkrävbarling i Norge nya,
patienter."hälso- och sjukvård för vissatillrätt

skillnad från vad fallet i Sverige framgår klartTill i bl.a.ärsom
finska den norska hälso- och sjukvårdslagstiftningensåväl den attsom

och sjukvårdspersonalen,medlemmar hälso- liksom vissavissa av
skyldighethar absolut patienter medvårdinrättningar, att ta emot etten

vårdbehov. Prioriteringsutredningen har föreslagit förakut att man
sådanborde införa bestämmelse i hälso- ochskulltydlighetens en

sjukvårdslagen lider livshotandegäller patienter akutvad som av en
riskerar drabbas varaktigellereller skada,sjukdom attsom av

inte omedelbar vård Regering-för tidig dödinvalidisering eller ges.om
förslag kan kommaavvaktan dedock, ihar att presenterassomen

Prioriteringsutredningens förslagställningvalt inteHSU 2000, att taav
del. från Prioriteringsut-förslagenlighet med1i denna annatett

och sjukvårdslagen införtshälso-i 2 3har däremot §redningen st.a
till hälso- ochvänder sigpatientvarjebestämmelse att somomen

sitt hälsotill-bedömningmedicinskskallsjukvården snarast avenges
skall kunnaprioriteringförprincipernade etiskastånd, bl.a. för att

denframhållastillämpas. sammanhangredan i dettabörDet att
naturligttill vårdeventuellförgrundläggande förutsättningen rätten

detpatienten. Ivårdbehov hosförekomstenalltid måste ettavnog vara
rörandeföreliggauppfattningaremellertid skildaenskilda fallet kan

bör hapatientenmöjligheterdå vilkavårdbehovet. Fråga uppkommer
sevårdgivarensvårdbehovethävda sin uppfattning gentemotatt om

second opinion.också avsnitt beträffande s.k.5.3 nedan

6 Förslag till Lov patienters retsstilling 1997.om
7°Stmeld. 50 1993-94 175.nr s.
7 Høringsnotat Lov pasientrettigheter 1997 26-28.om s.
n beträffandeSe Finland ställning och4 § 2 lag 785/92 patientenst.ex. st om
rättigheter 15 § lag 559/94 hälso-3 yrkesutbildade inomst.resp. om personer
och sjukvården; beträffande i juniNorge § 27 legeloven lov leger 13samt avom
1980 48 och sykehusloven§ 6 lov sykehus juni 1969 57.19nr om m.v. av nr
73SOU 1995:5 196.s.
74Prop. 1996/97:60 40.s.
75A. 41.prop. s.
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tillgång till vård skall kunna betraktaspatientensFör att som en
utkrävbar,fordras enligt huvudregeln den skalllegal rättighet att vara

överprövning. gällerñnnas möjlighet till Just detdvs. det skall näratt
det finnskan dock fråga sig vilket tidsmässigtakutvård utrymmeman

efterhandsprövning medför inte patientenöverklagande. Enför attett
aktuella tidpunkten. skulleakuta vård hon behövde vid den Manfår den

i stället hålla sigstärka patientens positioneventuellt kunna attgenom
vid kränkning denskyldighetslagstiñning med tydlig sanktiontill aven

finns redanhälso- och sjukvårdspersonalens delaktuella Förrätten.
falldisciplinansvar och i vissamöjligheten till utdömande av - -

tjänstefel, vållande till död I de situationerstrañfansvar för etc.annans
saknar möjlighetbristande tilldelningpersonalendär resurserpga. av

svårare till ståndaktuella vården det emellertidden är attatt ge
kommunalt lagtrots ochrättslig sanktion. Problemet mednågon

områden. möjlighetfrån andra Genom denvälkäntdomstolstrots är
lagenförelägga vite, vilken i 14-15Socialstyrelsenför att omanges

införtssjukvården, har visserligenhälso- ochtillsyn över en ny
betydelse för patientsä-sådana brister i vårdensanktion ärmot avsom

befogenheterBestämmelserna rörande Socialstyrelsenskerheten. att
undanröjavårdgivarna dock inriktadeåtgärdervidta är attmot

och därför endasti verksamheten sådan, kanmissförhållanden som
möjligheterbetydelse för den enskilda patientensindirekt ha att

förhållande hindrargod vård i konkret situation. Dettatillgång till en
befogenhetema kan komma visa signaturligtvis inte de attatt nya

förbättrapåtryckningsmedel för generellteffektiva att merasom
kommer enskilda patientertillgänglighet, vilket självfalletvårdens även

något fallinte hatillgodo. detta skrivsNär ännu prövatsynes man
vitesföreläggande syfte komma tillrätta med oacceptablarörande i att

utsträckningFramtida praxis får utvisa i vilkenväntetider i vården.
patientsäkerheten i denskall ha betydelse försådana brister anses

bemärkelse.tillsynslagensnya
Landstingsförbundet ochDagmaravtalen harför de s.k.Inom ramen

för förbättraingått årliga överenskommelserSocialdepartementet att
rimlig tid. syfte komma tilltillgång till god vård inom lpatienternas att

s.k.vissa områden infördes 1992 denmed vårdköerna inomrätta
med behov någon tolvvårdgarantin, innebar patienteratt av avsom
behandling inom månaderinsatser skulle erbjudassärskilt angivna tre

huvudman. fyra dedet landstinget eller hos Förhos annan avegna

76 Rättighetslag i teori och praxisHollander: 34.s.
77 Hollander:Wamling-Nerep: lagtrots och domstolstrots;Kommuners a.a. s.

ff191
7 vårdgaranti erfarenheter och effekter. Socialstyrelsen följermedFyra år upp-

utvärderaroch 1997:2 17-18.s.
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insatserna bl.a. höftledsoperationer och starropcrationcr gälldetolv --
garantin endast s.k. prioriterade patienter, under det samtligaatt

till åtta behandlingarna omfattadespatienter väntelista de övriga av
Staten bidrog viss finansiering för vårdgarantinsvårdgarantin. med

förverkligande och minskning vårdköerna inom de berördaen av om-
kom till börja med också till stånd. dock inte frågarådena Detatt var

någon bindanderättsligt garanti patienterna. Landstingengentemotom
med tiden också allt svårare till sina åtagandenfick leva enligtatt upp

vårdgarantin.
Dagmaröverenskommelse träffadesI den inför kons-1997som
den urspnrngliga vårdgarantin har spelat sin roll ochtateras att ut att ett

åtagande bör sikte öka vårdtillgängligheten för allaförnyat ta att
patienter. Avtalet bygger dels särskilt angivna tidsramar inom

och nationella riktlinjer,vården dels regionala ochett system av
vårdprogram individuella överenskommelser mellanlokala patientsamt

vårdgivare. Arbetet med nationella riktlinjer tidigareoch kallade
vårdprogram påbörjades redan under 1996.

innebörden det avtalet beskrivs följandeDen närmare av nya
sätt Primärvården, ansvarig för de första kontakterna medärsom
patienten, skall erbjuda hjälp dag, antingen telefon ellersamma

besök. Läkarbesök skall erbjudas dagar.åtta När såinomgenom
erfordras skall primärvården biträda med hänvisning till specialistvård

paticntbesökför månader. patienter med oklar diagnosFörinom tre en
skall besöket hos specialist ske månad. Utifrån de bedömning-inom en

gjorts i primärvården eller specialistläkare skall behandlingar som av
dröjsmål enligtpåbörjas vägledande principer för urval ochutan

prioriteringar. Om inte den sjukvårdshuvudmannen kan erbjudaegna
vården inom nämnda tidsramar har patienten söka vårdrätt attovan

sjukvårdshuvudman.hos annan
stärka patientens möjligheter likvärdig, kunskapsbase-För att att

rad vård i hela landet nationella riktlinjer för god medicinsk praxisär
utvecklingunder till börja med avseende vissa kroniska sjukdomaratt
diabetes. Regionala och lokala vårdprogram skallsåsom baseras

dessa riktlinjer allteftersom sådana finns tillgängliga. På grundval av
vårdprogrammen skall individuellasedan överenskommelser slutas
mellan den enskilda patienten och vårdgivaren, med syfte patientenatt
aktivt skall kunna följa och påverka vården, behandlingen och
rehabiliteringen.

79A.a. 9-10.s.
° Dagmaröverenskommelse för år 1997 s.
81A.a. 3-5.S,
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genomförandetvivel kan det Dagmaravtalets bidra tillUtan nya
möjligheter för enskilda patientenförbättrade den god ochatt en -

vård inom rimlig tid. angivna tidsgränsema och riktlinjernarättvis De-
naturligtvis tillämpas i överensstämmelsemåste med de lagstadgade

god vård, och inte företräde vid eventuella konlliktsitua-kraven ges
mellan överenskommelsen och lagen. Genom kännedomtioner om

Dagmaravtalets innehåll, och så småningom också innehållet i rikt-
linjerna och vårdprogrammen, får patienten lättare bedöma vilkaatt

hon kan ställa vårdgivama. Någon rättslig utkrävbarhetkrav upp-
kommer dock inte avseende exempelvis de angivna tidsgränsema.

Möjligen får det oklart vilken rättslig skallstatusanses mera som
tillmätas de s.k. individuella överenskommelser tidigare benämnda

vilkavårdkontrakt, i framtiden komma till stånd mellan denavses
patienten och vårdgivaren, grundval de utarbetade vård-enskilda av

kan inte utläsas års Dagmaröverenskommel-Det 1997urprogrammen.
individuella överenskommelserhuruvida dessa bli bindandeavsesse

vårdgivaren, endast överenskommelsema syftarför till patientenatt att
skall kunna följa och påverka vården. förhållandetaktivt Det att man

ändrar beteckningen vårdkontrakt till individuell överenskommelse
dock betydelse i detta sammanhang, för frågansaknar avgörande blir

innehållet i de träffade överenskommelsema. Eftersom några överens-
kommelser detta slag inte föreligga svårtdet i dagännu är attav synes
uttala sig hur de kommer utfonnas. framstårDet dockattom som
mindre sannolikt patient med rättsliga medel skulle kunna krävaatt en
fullgörelse individuell överenskommelse, det kanske inteävenav en om

kan skadeståndsansvarhelt uteslutas för vårdgivaren skulle kurmaatt
uppkomma vid allvarligare brott överenskommelsen.mot

Möjligheten i lag uppställa vissa för väntetidema igränseratt
vården finns naturligtvis, i form skyldigheter eller rättigheter. Sanno-av
likt det emellertid smidigare och flexibel lösning iattvore en mera
lagen endast uppställa krav vård skall inom viss rimlig tid,ett att ges
vilken preciseras i föreskrifter regeringen eller Social-närmare av
styrelsen. sådan lagteknisk lösning denEn motsvarande försom

Norge82närvarande i förutsätter dock lagtextensövervägs att an-
givande de offentliga sjukvårdshuvudmärmens åligganden ändå fårav

sådan utfomming tillärnpningsföreskriften med de exaktaatten
nytt.tidsangivelsema inte kan tillföra något väsentligt Huruvidaanses

detta skulle låta sig fordrar övervägande. likartadEngöras närmare

82 alternativSe § 2-1 Høringsnotat pasientrettigheterLov Jfr1997. avsnittom
3.5 ovan.
Prop 1973:90 211 Strömberg: Norrngivningsmakten enligt 1974 årssamts.
regeringsforrn och ff.92 132s.
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behandlats Lagrådet i samband med änd-problematik har nyligen av
förrörande införandet riksnonni socialtjänstlagenringarna enav

försörjningsstödbistånd i form av
tidutkrävbar till vård inom vissdet frågaSkall rättom envara

hon förvägras vårdmöjlighet till överklagandepatientenmåste omges .förfall torde tidsutrymmetangivna villkoren. I dettade överpröv-
någon längrebeträffande akutvård,någotning änstörre menvara

fortfarandeanspråk överprövningenkan ändå inte itidsrymd tas om
Ävenenskilda patienten. härpraktiskt värde för denskall ha något

förbättrade möjligheter till sanktio-skyldighetslagstiftning medskulle
tänkbart alternativ.sjukvårdshuvudmännen kunna ettgentemot varaner

uppstå underlåtenhetskulle dock kunnanackdelarVissa attom
tid skulle skadestånds-vård inom föreskriventillhandahålla god anses

sjukvårds-den offentligaide fall där patientengrundande, t.ex. pga. av
åligganden har tvingatsfullgöra sinaoförmågahuvudmannens att

offentlig finansiering.vårdgivare Detill privatvända sig utanen
för i fram-ekonomiska förutsättningarhuvudmannensoffentliga att

särskil-krav, förbättras givetvis intetill lagstiftarensnåtiden omupp
skadestånd till patienterför betalning demåstemedelda avsättas av

nackdelar med utkrävbar tillbehandla. ochinte kunnat För- rättenman
skyldighets-tydligare sanktioneradoch sjukvård, respektivehälso- en

mycketnaturligtvislagstiftning, bör övervägas noga.
länge angelägen vård finnspatient får orimligtdenFör väntasom

ha diskuteratsalternativ hittills inteteoretisktåtminstone ett synessom
EG-förordning 1408/71, rörandei Sverige. artikel 22. lcså mycket I

föreskrivs nämligenmigrerande arbetare mfl.,social trygghet för en
vissa förutsättningarEU/EES-ländema underför medborgare i atträtt

den vård vederböran-medlemsland för därsig tillbege attett annat
måste tillstånd inhämtas från dethälsotillstånd kräver. Visserligendes

fårpatienten tillhör vilket betalasocialförsäkringssystemland vars -
sådant tillstånd får inteandra medlemslandetvården i det vägrasmen-

i hemlandet,förmån enligt lagstiftningenvården är utgessomenom
normal, med be-vård inom den tidpatienten inte där kanoch ärsom

sannolika förlopp.hälsotillstånd och sjukdomensaktande hennesav
normal väntetid fårbedömningen vad kan betraktasVid somav som

ierforderliga vården finns tillgå omedelbartbeaktas den att ettom
livshotande eller mycketmedlemsland, patienten lidernärannat av en

sjukdom. Tillstånd får aldrig ekonomiska skäl.allvarlig Ivägras av
tillståndsfrågan den allmänna försäkringskassan, ochSverige prövas av

8° 1996/97:124, bilaga 7 260-262.Prop. s.
85Westerhäll: Social trygghet och migration 220.s.
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avslag begäran tillstånd bege sig till medlemsstatatten om en annan
beslut.för vård överklagbartutgör ett

Valfrihet inom5 vården

Val vårdgivare5.1 och vårdformav

Frågan patientens valfrihet aktualiseras bl.a. det gäller valetnärom av
vårdgivare såväl sjukvårdsinrättning exempelvis läkare samtsom- -
vid val mellan olika behandlingsmetoder.

Beträffande primärvården fastslås i 5 2 hälso- och§ stnumera
sjukvårdslagen alla bosatta inom landstinget skallatt ärsom ges
möjlighet välja fast läkarkontakt. lagförarbetenaI betonas detatt atten
för patienten finns ett värde i kunna välja vill ha kontaktatt vem man

sjukvårdenmed inom hälso- och Där också förtroende-sägs att en
full relation mellan läkare och patient förutsätter den enskilde självatt
fritt kan välja sin läkare i primärvården, patientens valfrihetsamt att
ökar det finns möjlighet välja mellan primärvårdsenheter medattom
skilda driftfonner, såsom offentliga vårdinrättningar, personalkoope-

privatpraktiker."rativ och framgårDet dock inte klart sigav vare
lagtexten eller förarbetena vilket urval skall erbjudas den enskildasom
patienten, dvs. skall välja bland landstingets samtligaom man
primärvårdsläkare eller endast begränsad Trots attur en mera grupp.
det talas fritt val får det vissa begränsningarett denantas attom av
enskilda patientens valmöjligheter kan förekomma. Av lagförarbetena
framgår således landstinget har för detatt finnsett attansvar
möjlighet val fast läkarkontakt,att det ocksåettgenom atten men

landstingets sak beslutaär organisationens utfominingatt närmareom
hur ske.valet läkare skall Det betonas vidaresamt valmöj-attav

ligheten faktiskt kan begränsad olika irent glesaresätt, t.ex.vara
bebyggda delar landet eller för den vill ha läkarkontakt näraav som en
hemmet.

En enskild patients möjligheter välja viss primärvårdsläkare bören
dock inte kunna begränsas s.k. sakliga skäl, för kravetänannat attav

likställighet i kap.2 kommunallagen2 § skall upprätthållas. Vilka

Westerhällz Nytt perspektiv fråganpå patienträttigheter 430.om s.
87 Prop. 1994/95:l95 41.s.
88A. 42.prop. s.
89 Prop. l994/95zl95 81.s.
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organisatoriska beslutbegränsningar valfrihetenallmänna genomav -
förornrådesansvarinförandelandstingsbeslutexempelvis avom

kan godtagbarageografiskt områdevisstboende inom äransessom-
preciserat.svårt att meraange

Landstingsförbundetfråninriktningsdokuments.k.I ett anges
vårdcentral, läkarevälja vilkensjälv skall kunnapatientenförvisso att

landstingsavtal hon villeller medoffentlig vårdgivaresjukhuseller --
landsting. emellertiddokumentsitt Dettasöka inom utgör en

varförbindande för landstingen,rättsligtrekommendation och inteär
olikaförhållningssätt mellanskillnader ikan uteslutainteman

landsting.
föravsikt medgeinte haft förfall lagstiftarendetFör utrymmeatt

fast läkarkon-möjlighet väljapatientenstolkningarvarierande att enav
avseende.förtydligande i detta Ettmedvarit önskvärthade dettakt, ett

inskränkningar patienternasalltför långtgåendeinnebärbeslut avsom
laglighetsprövningdock kunna angripastordevalmöjligheter genom

stridande bestämmelsen i 5såsomkommunallagen,kap.enligt 10 mot
sjukvårdslagen.ochhälso-2§ st

någonförekommer intebestämmelsennämndadenUtöver nu
vilketavseende vårdgivare,valmöjligheterpatientenslagreglering av

utsträckning har visat patienternalandstingen ihindratinte storatt
välja mellan olikamöjlighetengäller exempelvisgenerositet, vad att

vårdgiva-själv väljaskyddad för patientenNågon i lagsjukhus. rätt att
har patienternaemellertid inte. hellerspecialistnivå finns Intere

lagstadgadsjukvården någonkommunala hälso- ochdeninom
vårdgivare.avseendevalmöjlighet

slutenvård,ochkan bl.a. gälla val mellanvårdfonnValet öppen-av
mellan olika slaghemsjukvård och institutionsvårdmellan samt av

patienterssaknas helt bestämmelser i lag rörandeinstitutionsvård. Det
landstingetsvårdfonn, inom såvälpåverka valetmöjligheter somav

samråd medgenerella kravetsjukvård. Dethälso- ochkommunens
sammanhang,i dettagäller naturligtvispatienten även men om

fårtill alternativpraktiken begränsasvalmöjligheter ipatientens ett
vårdfonninfonnationssamtal. Valetfunktionsamrådet endast avsom

vårdnivå, dvs. vilken gradmed valetsambandregelhar näraett avsom
fordras föroch specialiseringmedicinsk kompetens att gesomav

beroende patientensval i singod vård. Dettapatienten är tur av
utgångspunkt från sakkun-måste fastställas medvårdbehov, vilket en

medicinsk bedömning.nig,

°° med hälso- och sjukvården. inriktningsdokumentPatientens antagetmöte av
Lf 852/96.Landstingsförbundets styrelse beslut A97:32, dnr1997-05-30,
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Viktiga patientkategorier i dessa sammanhang inte minst de kro-är
niskt sjuka, äldre och döende patienter. frågal vård ochsamt om om-

avseende äldre och handikappade har kommunerna huvudmanna-sorg
för såväl socialtjänsten viss hälso- och sjukvård. Föransvaret attsom

bli bättre för de enskilda och samtidigt effektiv samordnadesmer
Ädelreformen,verksamheten dessa områden den s.k. vilkengenom

1992.9trädde i kraft Handikappreformen 1994 och Psykiatrireformen
1995 följde principer, med inriktning kommunaltettsamma
huvudansvar for samordningen insatser för handikappade respektiveav

störda.psykiskt Den hälso- och sjukvård kommunen primärtsom
skall för, enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen,§ den vårdäransvara

skall erbjudas bosatta i kommunala servicebostäder samtsom personer
vistas i dagverksamhet enligt 10 socialtjänstlagen.§personer som

Även för övrig hemsjukvård kan kommunen,ansvaret övertas av om
överenskommelse härom träffas mellan kommunen och landstinget,
vilket har kommuner.skett i hälften landets Den kommunalaca av
hälso- och sjukvården omfattar dock inte läkarvård.

ÄdelrefonnenEtt grundläggande syfte med de enskildaattvar ge
ökade möjligheter till valfrihet och självbestämmande, förbätt-samt

integritetsskydd.ringar avseende trygghet och Det betonades såvälatt
hälso- och sjukvårdslagen socialtjänstlagen bygger insatser-attsom

skall utformas i samverkan med den enskilde, onödigasamt attna
begränsningar den enskildes självbestämmande inom hemtjänst ochav

förhindras.hemsjukvård måste Detta ansågs kunna ske bl.a. genom
den enskildes önskemål avseende älpens omfattning och utform-att

ning skulle i kommunalaDet brukarinflytandetsättas centrum. uppgavs
goda möjligheter för de äldre med och påverka utformningenattge vara
vård och service. Här bör dock reglerna brukarsamrådnoteras attav om

i kap.6 och8 38 kommunallagen mycket allmänt formuleradeär
och inte inriktade samråd med enskilda individer. handikappadesDe
och de äldres behov kunna välja boende- och vårdfonner i andraattav
kommuner den framhölls också i förarbetena såsomän angelägnaegna

tillgodose, ansågs i första hand lösas frivilligatt väg,men genom
överenskommelser huvudmännen.mellan Denna frivillighetens väg
har emellertid visat sig fungera mindre bra, och utkrävbar tillrätten

9 Prop. 1987/881176 24-25.S.
Sahlin: Hälso- och sjukvårdslagen med kommentarer 106-1 l 1 122-126.samts.

93Ädelreforrnen Slutrapport. Socialstyrelsen följer och utvärderar 1996:2upp-
48.s.

94 Prop. 1987/882176 23-24.S.
95A. 51.prop. s.
96A. 80.prop. s.
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införs i iflyttning till kommun 6bistånd i samband med §annan nu
socialtjänstlagen.

Ädelreformen har framkommitutvärderingVid Socialstyrelsens av
sociala perspektivetdet medicinska och detavsikten integreraattatt

förverkligats. gränsdragningsproblem ochAllvarligaförefaller hainte
Nedtoningendelegeringsfrågor föreligger.i ochoklarheter avansvars-

ii den medicinska vården patienterroll har lett till bristerläkarnas av
princippatienter har visserligen iboendefonner. Dessasärskilda

fastbefolkningen själv väljamöjligheter den övriga att ensomsamma
samarbete medförutsättningarna för läkarnasläkarkontakt, men

möjligheternaha försämrats, och därigenomdistriktsköterskoma synes
medicinska behandlingen.helhetssyn i dentill

medföraolika former boende kanDifferentierade vårdnivåer i attav
och kanskeälv skulle föredra,välja det boende honpatienten inte kan

sitthon levtfår tillsammans med denbointe merparten avpersonens
välja vård i det hemmetmöjlighet exempelvismed. reellliv En att egna

kvalitet verkligen kanmedicinsk vård goderforderligförutsätter att av
omvårdnaden patientenliksom den allmännaerhållas i hemmet, att av

Anhöriga vårdar patiententillfredsställandepåkan lösas sätt.ett som
kvalitet deoch hjälp, sådantillgång till avlastningmåste ha attav en

den. område där behovetsig för anlita Dettadrarinte är ettatt av
takt med hemvården byggsblir alltmer uppenbart, iökade insatser att

ut.
ochgränsområdet mellan hälso-ocksåkommerHär man

dessaHuvudmännens åliggandenoch socialtjänsten.sjukvården
vilket inteverksamhetsområden regleras i skilda lagar, är ägnat att

vilkensvårtsamordning. kan iblandunderlätta Det avgöraattvara
situation. Gränsdragningenskall tillämpas visslagstiftning som en

vilketkan flytande,omvårdnad och socialamellan vård, omsorger vara
Ädelreformen.°° blirtill Detbakomliggande orsakernadevar en av
eventuella rättigheter denvilkaemellertid också svårare avgöraatt

mellan olika lagarsegentligen har,enskilda patienten när gränsen
tillämpningsområde blir oklar.praktiska

enskilda patienter uppkommerSamordningsproblem drabbarsom
till detutskrivning vårdkrävande patientersamband medockså i av

färdigbehandladesjukhem, patienternahemmet eller till när ansesegna
medicinska bedömningenlandstingets vårdinrättningar. Denvid

ha olikasakktmskap, medicinskt sakkunniga kan iblandförutsätter men

Prop 1996/972124 236-247.S.
9 Ådelrefonnen Socialstyrelsen följer och utvärderarSlutrapport. 1996:2upp-

64-65.S.
99Jfr 1997:51 186-188.SOU S.
10° 1987/88176Prop. 43-44.S.
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Ävenuppfattningar vårdbehovet hos viss patient. här aktuali-om en
frågan vilka möjligheter patienten skall ha själv ellerseras attom -

via ställföreträdare hävda sin uppfattning hur det föreliggandeen om-
vårdbchovet i gränsfall bör bedömas och tillgodoses.

Frågan patientens välja vård i det hemmet,rätt ochattom egna
slippa vårdas sjukhus eller institution, har i dag fått allt tydligareen
motfråga: vilkenI utsträckning skall den patient sig isom anser vara
behov sjukhusvård i stället för hemsjukvård möjlighet hävdaattav ges

uppfattningsin Frågan torde till viss förloradel aktualitet i takt med
hemsjukvården blir bättre kvalitet, gränsfallen kommeratt av men

likväl finnas kvar.att

5.2 Val mellan olika undersöknings- och

behandlingsmetoder

detNär gäller val mellan olika undersöknings- och behandlingsmöjlig-
heter innebär det hittillsvarande rättsläget patienten och läkarenatt om
inte kan i frågan rörande vilken två eller flera möjliga metoderenas av

bör väljas, föreligger risk för ingen vård kan komma till stånd.attsom
Läkaren skall visserligen samråda med patienten, visa hennesamt
omtanke och respekt, enligt åliggandelagen,2 § har någonintemen
uttrycklig skyldighet den i och för sig godtagbara åtgärdatt ge
patienten föredrar. Patienten har å andra sidan full frihet avböja denatt
åtgärd läkaren förespråkar, riskerar då bli helt behand-att utanmen
ling, hon inte kan hitta läkare bereddärom atten annan som ge
den efterfrågade behandlingen. Det förekommer visserligen läkareatt
tilldelas disciplinpåföljd för de inte i tillräcklig utsträckningatt res-
pekterat önskemål,°patientens gränsdragningen på dettamen om-
råde framstår likväl oklar. Värdet lagstiftningens kravsom av
samråd och respekt minskas naturligtvis läkaren iavsevärt om
praktiken inte behöver fästa något avseende vid patientensstörre
önskemål. Någon enkel lösning denna problematik tycks dock inte
stå finna.att

Införandet uttryckligen lagstadgad valfrihet för patienten iav en
situationer där två eller flera behandlingsaltemativ möjliga såsomär -
föreslogs i primärvårdspropositionen 1995våren skulle emellertid-
kunna medföra hel del svårigheter. Skall krävaen t.ex. attman
behandlingsmetodema medicinskt likvärdigaär och skall avgöravem

° Se HSAN:s ärende 560/96,t.ex. rörande brist på samråd och respekt för
patientens önskemål anestesimetod.om
m Prop. l994/95:l95 42-43.s.
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huruvida så verkligen fallet Skall den behandlande läkarenär vara
skyldig genomföra behandling hon någon anledning egentligenatt en av
inte vill rekommendera patienten Hur kostnadsökningarstora om-

någraalls kan godtas med anledning patientens val Få behand-av-
lingsaltemativ helt kostnadsneutrala. Härtill kommer deär att en av
prioriteringsprineiper i prioriteringspropositionen justärsom anges
kostnadseffektivitetsprincipen.l03 Principen formuleras följande sätt:
Vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder bör rimlig relationen
mellan kostnader och effekt, i förbättrad hälsa och förhöjdmätt
livskvalitet, eftersträvas. kanMan därvid behöva beakta inte bara
effektökning i förhållande till kostnad, också vilket antal patienterutan
med den aktuella sjukdomen kan hjälp de olika hand-som genom
lingsaltemativen. Vid begränsade kan det således iblandresurser var
rimligt välja den bästa behandlingen. Det dock inte så säkertnästatt är

den enskilda patienten skulle dela denna uppfattning, detatt även om
finns exempel undersökningar där det visat sig välinformeradeatt
patienter i viss utsträckning föredragit mindre ingripande ochen

behandlingsmetod.billigare kanDet således införandetantas att av
valfrihet för patienten skulle kunna komma konflikti med priorite-
ringsprincipema.

fråga inställerEn sig också denna patientens valfrihetärsom om
skulle utkrävbar, möjlighet till överprövning patientenvara genom om
förvägras den begärda behandlingen. En sådan överprövning måste ofta
komma till stånd kortinom förtid, inte bli meningslös för denatt en-
skilda patienten. Den måste också handläggas med kom-ettav organ

bedöma såväl rättsliga medicinska frågor.attpetens som

5.3 Second opinion

det norskaI förslaget rörande lag patienträttighetersenaste om ges
patienten till s.k. förnyad värdering, varmed specialistbedöm-rätt avses
ning, i de fall där patienten och hennes allmänläkare enigaär attom en

2-2.°5sådan bedömning behövs, förnyade§ Denna värderingny se
förutsätts kunna bli utförd regionenl°°vid sjukhus i Avett annat
betydelse i sammanhanget patienten redan från början måste haär att
remiss från sin allmänläkare för komma till specialist,att samt atten

till förnyad värdering beroende allmänläkarensäven rätten är av

n Prop. 1996/97:60 18s,
M PatientinflytandeRosén: litteraturöversikt 46-46.en s.-m5lløringsnotat: Lov pasientrettigheter 1997.om
m6A.a. 28-30.



SOU 1997: 154Bilaga 2314

föreslagnaframgår klart denbehovet därav. Detbedömning avav
gälla gång förförnyad värdering endast skalltilllagtexten rättenatt en

Omopinion således inte erbjudas.Någon third skallsjukdom.samma
överklagasskall detta beslut kunnaförnyad värderingnekaspatienten

sig alltså utkrävbarlagförslaget. Detmed 7-1 ii enlighet § rör om en
patienträttsdeklaration frånWHO:s 1994kanrättighet. Det noteras att

opinion.inhämta secondha möjlighetpatienter börslår fast attatt
införandet rätt till seconddiskuterari SverigeNär av enman

läkaren redanden behandlandeuppmärksammasopinion bör det att
informera patientenlagstiftning skyldiggällandeenligt är att om

står patientendet regelbehandlingsmetoder,alternativa samt att som
dock förekomstenläkare. kanHärkonsulterafritt att av re-annanen
fall det svårt förspecialistläkarvård i vissaförmisstvång göra

Ävenpraktiken. patientermöjlighet iutnyttja dennapatienten att som
praktiskaha mycket begränsadevård kanföremål för slutenär

diskuterademed läkare. Denknyta kontaktmöjligheter att nuen annan
under vis-innebära vårdgivarensåledes kurmaförmånen skulle attnya

ombesörja, underlätta ellerskyldigförutsättningar skulle attvarasa
läkare vidläkare, eventuelltkonsultationförmedla en enav annan

behandling torde där-för patientensvårdinrättning. Ansvaretannan
behandlingsförslag patienten väljer.åvila den läkareefter vars

Även fråganopinion uppkommergäller till seconddet rättnär om
utkrävbar rättighet, dvs.sådan förmån bordeeventuell omvara enen

kunna till stånd överprövningdröjsmål bordepatienten utan omen
inte beviljas. Införandetsecond opinioninhämtande överpröv-av enav

administrativa kostnader för detmedföra ökadeningsmöjlighet torde
till second opinion i sighuruvida införandetFråganallmärma. rättenav

tycks oklar. I Norge harmedföra några merkostnadersjälv skulle mera
till förnyadinförandetbedömningenförst gjort rättatt enavman

merkostnader betydelse förmedföra någravärdering inte skulle av
möjligheten endast skullebl.a. därföroch sjukvården,hälso- att ut-

det skulle blipatienterna, samtidigtmindre andelnyttjas somavenav
föranleds felaktiga diagno-kostnader idagminskning de avsomaven

ser.°8 kunnaavslöjade feldiagnoser skullebesparingarHur stora som
svårberäknat. det förslaget tilldock Imedföra har ansetts nyasenare

sig omkringkan förväntapatienträttslag detnorsk att att enanges man
skulle komma utnyttjapatienter behandlasde attprocent somav

vilket i skullemöjligheten till förnyad värdering, Norge 4 500motsvara

w of Rights of Patients in Jfr denna bilagaArtikel Principles the Europe.2.7
avsnitt 3.3.
m meld. 1993-94 185.St. 50 s.nr
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år.°°konsultationer Merkostnaden beräknas uppgå till ettnya per
belopp mellan 1,5 och miljoner5,8 norska kronor, beroende vilken
mängd tilläggsutredningar och intagningar för slutenvård som
aktualiseras de förnyade bedömningarna. Härtill kommergenom
kostnader för den rättsliga överprövningsorganisationen.

Tillgång6 till information

direkt avgörande förutsättningEn för patientens möjligheter att ut-
självbestämmande och delaktig i vården tillgångenöva tillärvara

erforderlig information. Hälso- och sjukvårdslagstiftningens krav att
patienten skall upplysningar sitt hälsotillstånd och deges om om
behandlingsmetoder finns, hälso-2 och sjukvårdslagen§ samtsom a

åliggandelagen,3 framstår§ bakgrund härav onödigt kort-mot som
fattat och formulerat. Vilken information skall personalen normaltvagt

skyldig hur skall den och får undantag frånatt när görasvara ge, ges
huvudregeln lagstiftningenI hänvisas beträffande den sistnämnda
frågan endast till de två undantag i kap.7 och3 6nämns §§som
sekretesslagen 1980: 100, vilka avsedda tillämpasär att ytterst

°restriktivt
EuroparådetsI konvention mänskliga rättigheter och biomedi-om

cinsk verksamhet, artikel slås det fast erforderlig informationatt
skall lämnas beträffande den planerade åtgärdens syfte och karaktär,
liksom dess konsekvenser och risker. Såväl den finska patienträttslagen

de danska och norska lagförslagen innehåller viss exemplifieringsom
den slags uppgifter infonnationen skall innefatta, såsom relevantaav

undersöknings-, vård- och behandlingsmöjligheter inklusive möjliga
komplikationer och biverkningar, liksom andra omständigheter som
hänför sig till vården och behandlingen och kan ha betydelse dåsom
beslut skall fattas vårdashur patienten skall Iden finska lagenom
framhålls informationen skall sådant patientenatt isättett attges
tillräcklig utsträckning förstår innebörden densamma, tolksamt attav
i mån möjlighet skall anlitas vid behov. I det danska lagförslaget be-av

bl.a. också informationen skall löpande ochtonas indivi-att ges vara
duellt anpassad. Det norska förslaget till patienträttslag innefattarnya

m9l-løringsnotat Lov pasientrettigheter 1997 70.om s.
° Prop.l979/80:2 del ff.A 177 KU 1979/80:37samt 24-25.s, s.

Se 5 § lagen 785/92 patientens ställning och rättigheter respektive § i7om
det danska Forslag til Lov patienters retsstilling.om
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informationpatientens till medverkan ochsärskilt kapitel rättett om
framgår b1.a. patienten har till den informationDär rätt äratt som

för hon skall insikt i sitt hälsotillstånd och i innehålletnödvändig att
vården, hon skall informeras möjliga risker och biverk-i samt att om

medföra fastslåsningar behandlingen kan Vidare infor-attsom
förutsättningar,mationen skall till individuellamottagarensanpassas

mognad och erfarenhet, kulturell och språkligsåsom ålder, bak-samt
Informationen skall hänsynsfullt den behand-grund. sättettges av

lingsansvariga personalen, vilken också så långt det möjligt skallär
patienten har förstått innehållet ochförvissa sig i innebördenattom av

upplysningamaÃlämnade Motsvarande torde gälla enligtde även
framgår alltså sjukvårds-svensk det inte klart hälso- ochrätt, men av

lagstiftningen.
svårtavseenden kan det i lagförarbeten ellervissaI attvara ens

rättsvetenskaplig doktrin någon egentlig klarhet rörande den svenska
omfattning.infonnationspliktens avsedda gäller informationDet t.ex.

utbildning och erfarenhet den personal skall genomföravilken somom
har,"5 huruvida den aktuella vårdinråttningen varitviss åtgärden

fråga åtgärderframgångsrik eller i ifrågavaran-jämförelsevis om av
huruvida skyldighet föreligger informera patientende slag attsamt

också icke etablerade behandlingsmetoder kan intresse,som avom vara
pågående klinisk forskning vid vårdinrättning. återkom-Ent.ex. annan

fråga från hälso- och sjukvårdspersonal inom skilda yrkeska-mande
gäller i vilken utsträckning andra den för vårdentegorier änpersoner

läkaren skyldiga eller förhindradeansvariga lämnaär tvärt attom
uppgifter rörandepatienten exempelvis tillgängliga resultat av prov-

m.m. 6tagningar, röntgenundersökningar
Samtidigt infonnationspliktens omfattning och innehåll be-som

det viktigt komma ihåg någon fullständighöver förtydligas är att att
alla ingående delmoment aldrig kan åstadkommasuppräkning ochav

Informationen skallinte heller bör eftersträvas. alltid anpassad tillvara
enskilda patientens individuella behov och måste därförden med

utfominingÅnödvändighet varierande innehåll och Detta för-ges
exemplifieringhållande hindrar dock inte de viktigare aspekteratt en av

skall omfattas skulle kunna till för såvälnonnalt stor nyttavarasom
patienter.personal som

z pasientrettigheter,Høringsnotat: Lov lagförslaget kap.3.om
3 Lagförslaget § 3-2.
l Lagförslaget § 3-5.
"5 Ryrming: tillSamtycke medicinsk vård och behandling 223-224.s.
6 A.a. 196-197.s.
"7 197-200, 235-238 274-275.A.a. samts. s.
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form i vilkenDen informationen lämnas kan också betydelsevara av
för patienten. Skriftlig information kan aldrig samtalet mellanersätta
vårdpersonalen och patienten, kan många gånger utmärktettmen vara
komplement till den muntliga. Patienten kan tillbaka till det skrift-
liga materialet, underlag för ställa frågor vissa1att nya osv. sam-
manhang inom smittskyddsvården har Socialstyrelsen särskiltt.ex.- -
rekommenderat information.användande skriftligav

förekommerDet också krav skriftlig informationsbekräftelse,
sterilisering.i samband med Denna möjlighet förvissa sigt.ex. att om

patienten blivit informerad skulle kunna komma till användningatt
vid slagingripande åtgärderäven Ett sättannat annat attmera av

dokumentera viktig information har lämnats kanatt göraattvara en
Ävenanteckning härom i patientjoumalcn. sådan anteckning inteom en

någon absolut förgaranti patienten faktiskt harutgör fått erforderligatt
infonnation rutinmässiga anteckningar kan föranleda misstag även-
i detta hänseende torde kravet dokumentation kunna tjäna som en-
påminnelse personalenlzoch kontrollmöjlighet för Det skulle vidare
kunna medföra förbättrade bevismöjligheter vid eventuell framtidaen
tvist rörande frågan huruvida efinformation lämnats eller

När patienten själv inte kan informeras skall uppgifterna enligt
den nuvarande lagstiftningen i stället lämnas till en närstående till
patienten. Eventuella legala ställföreträdare god eller för-som man
valtare huvud inte i dettaomnämns sammanhang,över taget trots att
det torde dessa enligt svensk skall tillvarata beslutsin-rättvara som en
kompetent patients intressen. Inte heller framgår den närståendeatt

skall informeras frågai underårig patient vårdnadshava-ärsom om en
vilket dock kan självklart. hänvisningenI till deren, anses mera

situationer där uppgifter enligt sekretesslagens bestämmelser inte får
lämnas till patienten eller någon närstående endast de två fall därnämns
tystnadsplikt gäller patienten själv, däremot inte den allmännamot
bestämmelsen i sekretesslagen vilken skulle kLmna hinderutgöra
för uppgifter patienten lämnas till närstående. Skyldighetatt iattom
vissa fall informera närstående föreskrivs förvisso uttryckligen i 2 §a

8 Se Socialstyrelsens föreskriftert.ex och allmänna råd SOSFS 1986:1 l om
information och föreskrifter till patienter i samband med meddelanden resultatom

avseende antikroppartest LAV/HTLV-III. Se Socialstyrelsensmotav även
föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1989:35 befruktning utanför kroppenom
m.m.
9 2 SocialstyrelsensSe § cirkulär MF 1975:115 med föreskrifter verk-om
ställigheten steriliseringslagen.av
m Ryrming: Samtycke till medicinsk värd och behandling 239-240.s.
z A.a. 257-258.s.
22A.a. 427.s.
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lagförarbetenåliggandelagen, isjukvårdslagen 3och §hälso- samt men
hållapatienten själv vill desamtidigtoch litteratur att omanges

respekterasmlångt möjligtinställning såutanför skall dennaanhöriga
framstårförhållande till de anhörigasekretesskydd iPatientens som

underåriga patienterVårdnadshavare tillsituation.oklart i dennanågot
det gäller tillanhöriga, bl.a.blandsärställninghar rättennären

hälso-framgår den gällande ochemellertid intevilketinformation, av
i det särskildafråga utvecklassjukvårdslagstiñningen. Denna närmare

underåriga nedan.avsnittet rörande
patientjoumalentill information kankompletterande källaviktigEn

medmedvetna depatienter dock inteMånga ytterstär attutgöra. om -
förvaltningsbesvärochhar lagstadgadundantagfå ut-genomen-

före-kännedomsin journal. Fördelkrävbar rätt attatt ta omav egen
patientjournallagen,till 15-16måstedennakomsten rätt manav

tryckfrihetsförordningen ochbestämmelser irespektive relevanta
sjukvårdslagstift-ochönskvärt med i hälso-sekretesslagen. Det vore en

där dennalättillgänglig hänvisning,placerad ochcentraltningen mera
borde införaskulle också kunnaframhålls. Det övervägasrätt om man

delinformera patientenskyldighet for personalen rätten att taatt omen
för patientenandra möjligheterjournal, liksomsin att varaomav

självbestämmande.sitti vården ochdelaktig utöva
omfattningen ochSammanfattningsvis kan det konstateras att

inforrnationsskyldighetoch sjukvårdspersonalensinnebörden hälso-av
förliksom förutsättningarnai lagen,skulle behöva preciseras närmare

Även förförutsättningarnaunderlåtenhet informera.tillåten att
närståen-och olika kategorierställföreträdareinformation till legala av

sekretess-patientensliksom omfattningenbehöver förtydligas,de av
direkt lagregleringSamtidigtförhållande till dessa.kydd i som en av

skulle detmindre lämplig,informationen framstårförformerna som
skallkravet informationenförtydligandeönskvärt med attett avvara

möjligt underlättarså långtoch sammanhangi formlämnas ett somen
och ställa kompletterandesig densammatillgodogöraför patienten att

fallpatientjournallagen eller iframgåbordefrågor. Det vartav -
tillämpningdenna lagsföreskrifter rörandeSocialstyrelsens att-

Vidskall dokumenteras.betydelsefull informationlämnande meraav
infonnationsbekräftelse kunnaåtgärder skulle skriftligingripande

delidag. Patientens lagligai utsträckninganvändas rättän att tastörre
framgå hälso- och sjukvårds-borde vidare klartjournalsin avegenav

inforrnationsskyldighet.omfattas personalenslagstiftningen, samt av

mProp. sjukvârdssekretessenSahlin: Hälso- och 28-291978/79:220 45 s.s. ,
med kommentarerHälso- och sjukvårdslagen 82.densamme:samt s,
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Samråd och7 respekt- samtycke till
Vård

Av den gällande lagtexten i hälso- och sjukvårdslagen respektivenu
åliggandelagen framgår inte klart svensk uppställer principi-rättatt ett

kravellt samtycke från patienten, för vården och behandlingenatt
skall tillåten. Detta förhållande kan endast utläsas lagförarbete-vara av
na,4 under det lagtexten i stället har formulerats i samrådatt tenner av
och respekt. hälso-I 2 och sjukvårdslagen§ åliggandelagen2 §samta
uttalas således vården så långt möjligt skall utformas ochatt genom-
föras i samråd med patienten, vården skall bygga respektsamt att
för patientens självbestämmande och integritet, respektive att persona-
len skall visa patienten omtanke och respekt. Forrnuleringama är
otydliga och kan föranleda missförstånd rörande för vård ochutrymmet
behandling samförståndslösning inte kan nås. I den finskanär en
patienträttslagen används den likartade formuleringen i samförstånd
med patienten under det i de norska och danska lagförslagenatt man
har valt uttryckligen lagfästa huvudprincipen patientensatt om
samtycke. huvudregelDen slås fast i artikel i5 Europarådetssom
konvention mänskliga rättigheter och biomedicin också hälso-är attom
och sjukvårdsåtgärder endast får utföras sedan den berörda patienten
har lämnat fritt och informerat samtycke därtill, dettaett samt att
samtycke helst får återkallas.när som

Vilken form samtycket skall ha framgår inte heller den svenskaav
lagen. Något generellt krav på skriftligt samtycke föreligger emellertid
inte, varför muntligt samtycke anses tillräckligt där inte ärannat

föreskrivetsärskilt Många gånger räcker det med underför-t.o.m. ett
stått, samtycke. kanDetta naturligtvis framstå det smidigastetyst som
och minst komplicerade förfaringssättet, kan också leda till miss-men
förstånd rörande vilka åtgärder patienten egentligen bereddär att
underkasta sig. Det bör därför huruvida fördelar kan ståövervägas att
vinna införande krav skriftligt samtycke till vissa typergenom av av
åtgärder, kirurgiska ingrepp och andra särskilt riskfyllda eller icket.ex.
medicinskt motiverade åtgärder. Skriftligt samtycke tillämpas sedan
länge i bl.a. Storbritannien, har föreslagits i Norge och Danmarksamt

m Se 1978/792220 ocht.ex. 44 l98ll82z97 148.prop. s. prop. s.
25Se 6 § lag 785/92 patientens ställning och rättigheter jfrd med i§ 6 detom
danska förslaget till Lov patienters retsstilling och i§ 4-1 det norskaom nya
förslaget vilket för övrigt innehåller helt kapitel med olika bestämmelserett
rörande samtycke.
26Rynning: Samtycke till medicinsk vård och behandling 3 l 8-327.s.
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åtgärder. svenska hälso- ochdeningripande Inombeträffande mera
skriftliga samtycket för närvarandedetförekommersjukvårdsrätten

frånvid organdonationutsträckning, bl.a.begränsadi mycketendast
givare torde främstskriftligt samtyckeNackdelarna medlevande

formalitet.resurskrävandeonödig ochuppfattaskandetatt ensomvara
framförtsockså harsamtyckeskriftligt är attEtt argument mot som

mindrekontraktet ochbundenuppleva sigkunnaskullepatienten av
samtycketmåterkallafri att

skalljoumalen alltidframgårpatientjoumallagen4Av 3 § att
åtgärder".och planeradevidtagnauppgifterväsentligainnehålla om

tordeplanerad åtgärdtillsamtyckeförekomstenTrots ansesatt enav
för rättsenligförutsättningregeldå denväsentlig, utgör ensomvara

sådanaförekommandevanligtemellertid intedetvård, tycks attvara
beträffandeföreslagitsharLiksomi joumalen.uppgifter förs ovan

ellerframgå lagborde detinformation,lämnaddokumentation avav
skallsamtyckeinhämtatrörandeuppgiftertillämpningsföreskrifter att

sigdetsååtminstonepatientjoumalen,antecknas i rörsnart meraom
åtgärderriskfylldaingripande eller

såledesskulleåtgärdertill planeradesamtyckefråga patientensI om
avseende detönskvärda,lagstiftningenförtydliganden iflera vara

påoch kravetfaktiskt föreliggersamtyckeprincipiella krav som
förformkravinförandetoch nackdelar meddokumentation. För- av

åtgärder bordeeller riskfylldavissa ingripandesamtycke till mera
övervägas.

patienterunderårigaVård8 av

inte de särskildasjukvårdslagstiftningen berörsvenska hälso- ochDen
barn eller omyndigaktualiseras patientenproblem när är ett ensom

eller två legala ställ-har enligt svensktonåring. Underåriga rätt en
föräldrabalkensvårdnadshavama, vilka enligtnämligenföreträdare,

frågorskyldighet besluta i rörandesåvälbestämmelser har rätt attsom
och taktföräldrabalken Iförhållanden, 6:2 lpersonligabarnets se

hänsynoch utveckling skall dock alltstigande åldermed barnets större

m Høringsnotat:Medicine, Patients and the 77, LovBrazier: LawSet.ex. s. om
patientrettighederForslag till lov 1995pasientrettigheter 1997 44 samt om s.s.

47.
28 transplantationslagen 1995:831.Se 6 §
29 1989275 61.SOU S.
° värd och behandlingSamtycke till medicinsk 427-429.Rynning: s.
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till barnets synpunkter och önskemål.tas Barns medverkarättegna att
i beslut rörande dem själva framgår också artikel 12 i FN:s konven-av
tion barnets rättigheter 1989. I flera andra europeiska länderom

lägre åldersgräns myndighetsåldemän riktmärke föranges en som
beslutskompetens i hälso- och sjukvårdsfrågor, årofta 16 I den
finska lagen patientens ställning och rättigheter har förom stannatman

generella formuleringar med krav individuell bedömning denmer av
underåriga patientens ålder och utveckling, och7 9 Det§§.se nya
danska lagförslaget föreskriver ungdomar 15 nonnalt självaatt över
skall infonnation ochutöva rätten samtycke,att det§ Iavge se

norska lagförslaget tillmäts såväl 12-årsgränsen 15-årsgränsennya som
betydelse i olika hänseenden, 3-3,§§ 3-4 4-3, 4-4 och 4-5.samtse

Också inom svensk hälso- och sjukvårdsrätt det klart ävenattanses
underåriga kan beslutskompetenta i frågor rörande vården,vara samt

samtycke i dessa fall skall inhämtas från den självlatt patientenunga
De principerna för underårigasnärmare inflytande denöver egna
vården framgår emellertid inte hälso- och sjukvårdslagstiftningen.av

heller framgårInte där begränsningarna i vårdnadshavamas bestäm-
manderätt icke beslutskompetenta bam,över vad gällert.ex. vägran att
låta barnet tillgång till angelägen vård eller behandling. I dessa fall
kan det bli aktuellt utnyttja såväl tvångsåtgärderatt enligt lagen
l990:52 med särskilda bestämmelser vård LVU,om av unga, som
åberopande nöd. Någon hänvisning till dessa möjligheter förekom-av

inte i hälso- och sjukvårdslagstiftningen.mer
Personalens infonnationsplikt i fråga underåriga patienterom

också vissa oklarheter. förhållandetDet underårigaävenattrymmer
patienter skall informeras i den utsträckning deras mognadsgrad

33medger kan indirekt utläsas lagstiftningen, borde utsägasav men
Beträffande beslutskompetentahelt klart. underåriga kan fråga upp-

omfattningenkomma rörande personalens inforrnationsskyldighetav
vårdnadshavarenm Samtidigt sekretesslagen integentemot som

medger vårdnadshavare tillgång till uppgifter rörande sittvägrasatt
i särskilda undantagsfall, kap. sekretess-barn 14 4 2§änannat st.se

skyldighet informera vårdnads-lagen, personalens att spontantanses
underåriga själv beslutskompetent.havaren begränsad den ärnärvara

3 mfl.:Leenen The Rights of Patients in Europe 99-105.s.
32Billum Sahlin: Hälso- och sjukvårdspersonalens åligganden och ansvar s,
46; Sveme Sveme: Patientens 38-3 Rynning: Sarntycke till medicinskrätt s.
värd och behandling 285-289.s.
33NorsUöm Sveme: Sekretess i hälso- och sjukvården Rynning:87-88;s. a.a.

och222 259.s.
m Ryrming: 270-273.a.a. s.
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flickorabortsökandesig tillhänförproblematikspeciellalldelesEn
all-Socialstyrelsensförarbetenabortlagenssåvälår. I15under som

frånutgåtthartillämpning attrörande lagensråd enmanmänna
honbeslutskompetentskall ävensjälvkvinnaabortsökande omanses

kontaktasfårintenärståendekvinnans motunderårig, attsamtär
kunnaskulleabortsökandevilja.5 denMöjlighetenhennes att vara
med bamsexuelltkriminaliseratför umgängeunder 15 gränsen --
uppfattningflickasmycketifrågasättaskaninte. Detberörs ungom en

förenassiglåtervårdnadshavarnaundanhållasmåsteaborthennesatt
lagstadgadedenför dessamöjligheter utövarealistiska attmed
berörda be-kritikallvarligriktatnyligenJO har motvårdnadsplikten.

genomgick abortflicka11-årigärende där utanifattningshavare ett en
kännedomvårdnadshavarnas

tillp-pillerförskrivningavseendesiguttalattidigareJO har av
vetskap JO:sEnligtvårdnadshavarensflicka13-årig me-utanen

kontaktasvårdnadshavarenlämpligtnormaltdetmåste attning anses
kandetflicka,såtillpreventivmedelsrådgivning ävenvid omungen

familjeförhållandenochsituationflickasdärsituationerfinnas en ung
ifrågakommabör kunnap-piller utanordinationsådana attär av

år.under 15patientenhörande, ärföräldrarnas trots att
självbestämmande ipatientersunderårigaförFörutsättningarna

sjukvårdslagstiftningen,ochhälso-iklargörassåledesbordevården
ickebestärmnanderättvårdnadshavares överibegränsningarnaliksom

huruvida andrabordeDetunderåriga. övervägasbeslutskompetenta
endast denellerbeaktas,skallmyndighetsåldemåldersgränser än om

bedömningenföravgörandeskallmognadsgradenindividuella avvara
omfattning iInformationspliktensbeslutskompetens.underårigasden

bordevårdnadshavareoch deraspatienterunderårigaförhållande till
förtydligas i lagen.också

beslutskompetentaickeVård9 vuxnaav

fråganhellerbehandlar intesjukvårdslagstiñningochhälso-Svensk om
beslutskompetentaickevårdbeslutsfattare vidställföreträdande av

finnspatienterbeslutsinkompetentavaraktigtpatienter. För meravuxna

1989:6råd SOSFSallmännamProp. Socialstyrelsens1974:70 81 samt oms.
abortlagen.tillämpningen av

Rynnig:Jfroch 284-1996.Se 182-1996dnr även1997-09-24,beslutJO:s aa,
232.271 nots.

mlozs 1992/93 439.ämbetsberättelse s.
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möjligheten begära förordnande god eller förvaltareatt enligtav man
bestärnrnelsemai kap. föräldrabalken. Det åligger verksamhetsche-
fen anmäla patients behov sådan ställföreträdareatt till överför-en av
myndaren, 2 3 förordningen§ verksamhetschef inom hälso-se om
och sjukvården. Förordnande god eller förvaltare kan dockav taman
viss tid och inte för behovÅkortvarigaär Inom detavsett mera
svenska rättsväsendet saknas motsvarighet till de fömiynderskapsdom-
stolar med jourverksamhet exempelvis förekommer Tysklandisom
Vidare det oklart hur långtgående befogenheterär god ochman
förvaltare har det gäller ställning till medicinsk vårdnär ochatt ta
behandling Någon hänvisning till dessa företrädare inte igörs vare

hälso-sig och sjukvårdslagen eller åliggandelagen. God ochman
förvaltare torde dock inte ha lika omfattande bestämmanderätten
rörande vården huvudmannen beslutskompetent patient harav som en
beträffande sin vård och behandling, det gäller riskfylldanärt.ex.egen
eller icke medicinskt indicerade åtgärder. Systemet med god man-
/förvaltare inte direkt utformat för tillämpning inom hälso-är och
sjukvården och tycks fungera mindre väl i dessa sammanhang. l
avsaknad praktiskt fungerande reglering torde det inteav en vara
ovanligt personalen tillerkänner patientens närstående inflytandeatt ett

kanske självständig beslutanderätt helt saknar rättsligt.o.m. en som- -
grunda-u

Europarådets konvention mänskliga rättigheter och biomedi-om
cinsk verksamhet uppställer i artikel 6 3 krav samtyckeett att
till vård beslutsinkompetenta patienter skall inhämtas från veder-av
börandes ställföreträdare eller från den myndighet, organisation eller

härför har med stöd lag. I Sverige saknar deutsettsperson som av
flesta patienter sådan ställföreträdare, varför konventionensvuxna en
krav idag inte skulle kunna uppfyllas. Motsvarande förhållanden synes
dock ländema.så länge råda också i de övriga nordiskaännu Den
finska patienträttslagen föreskriver visserligen i vid6 2§ st. att man
viktiga vårdbeslut avseende beslutsinkompetenta patienter skallvuxna
höra patientens lagliga företrädare närstående, föreller någon att
utreda vilken vård bäst vilja. Om detta intepatientensmotsom svarar
kan utredas skall dock patienten vårdas kansättett varasom anses

m Prop. 1987/881124 138.S.
39Rogalla: The German Betreuungsgesetz.
° Ryrming: Samtycke till medicinsk vård och behandling 299-306.s.

A.a. 306-312.s.
z Beträffande norsk St.meldrätt, 50 1993-94 189-191; finskse rättnr. s.
Modeen: Patienten i hälso- och sjukvården 40-41 beträffande Danmark,samts.
Forslag till Lov patienters retsstilling 1997 35-38.om s.
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ansvarigedenfå bedömasvilketmed hans bästa,förenligt avsynes
läkaren.

skaffatbästvilketellervilken är attFrågan organ sompersonom
sålåter sig intepatients intressenbeslutsinkompetenttillvarata en

gånger kännermångaanhörigadeSamtidigtenkelt besvaras. som
förmodade viljahennesangelägnaochbästpatienten attär res-om

intressenstarkaockså ha mycketanhörigakan just attpekteras, egna
omedvetna. alltidråder heller inteDetellermedvetna etttillgodose,

Hälso- ochanhöriga.och depatientenförhållande mellanochnära gott
medicinskadenaturligtvis bäst bedömakansjukvårdspersonalen

mångabehandlingsaltemativ, kärmerochvård-olikaeffekterna menav
Personalenfrågor.inställning i skildapersonligapatientensintegånger

påverkasomedvetet-ellerockså medvetethandlande kan av egna-
under vissakanställföreträdareförordnade omstän-Särskiltintressen.

närståen-någonjustinte sällanmeddigheter utsesstorutses omsorg -
beslutandeminskar detbrådskande situationi organetsde men en-

övervägande. Detunderväljamöjligheter systemnoggrantatt som
rörandedomstolsbeslutmedoch USA,Storbritannieniförekommer

m.m., kan tyckassamtyckegiltigtavsaknadvidvårdåtgärderolika av
framstårrättsordningen. Detsvenskadenfrämmande för uppen-som

inombeslutsfattandeställföreträdandeförvälbart avvägt systematt ett
mycketåstadkommaskansjukvården inteochhälso- utan noggranna

utredning.grundligunderbyggdavälöverväganden, enav
anledningockså finnasbör detsammanhang närmaredetta attI

ställföre-påverka valetälvmöjligheterpatientensfundera attöver av
vård kanvilkeninflytandei förvägellerträdare, överutöva som

längredå patienten intetillfällevid ärkomma ettatt senareges
s.k.beslutskompetent tillerkännersvensk inteUnder det rättatt

iförhållandegällerbindande verkan,rättsligtlivstestamenten motsatt
Danmark ansluter sigEuroparådskonventionenDenexempelvis nya

denämligengälla i Sverige,fårdet attdock till synsätt som anses
beaktas dvs.uttryck för skalltidigare harpatientenönskemål gett -

ickebehandlingvård ochvidhelhetsbedömningeniinvägas enav-
artikelpatient,beslutskompetent se

3 behandling s.306-312.medicinsk vård ochtillRynning: Samtycke
och4 Malpractice 449-457 475-International Medical LawGiesen:Se t.ex. s.

482.
5 behandling 312-315.värd ochSamtycke till medicinskRyrming: s.

Ryrming:6 sjukvårdslagen med kommentarer 77;ochSahlin: Hälso- a.a. s.s.
Socialstyrelsenslivets slutskedeLivsuppehållande åtgärder ioch 380;349 -

irespektive den§ 61989/90:1 11-12råd 18-19; SoUallmänna 1992:2 as.s.
bekendtgørelselwgegemingudøvelselov 1976-08-19 426danska samtavnr om

livstestamenter.1992-09-18 782nr om
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Sammantaget framstår det angeläget och brådskande att ettsom
godtagbart för ställföreträdande beslutsfattande inomsystem hälso-
och sjukvården införs, vilket måste uppfylla rimliga krav såväl
etisk och rättslig legitimitet praktisk funktionalitet. Frågansom om
legala ställföreträdare för patienter får komplicerad ochanses vara
måste behandlas bakgrund övriga bestämmelser rörande legalamot av
ställföreträdare i svensk samtidigt derätt, speciella förutsättning-som

inom hälso- och sjukvårdens verksamhet beaktas.arna

10 Värd giltigt samtycke saknasnär

Den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen berör inte de relativt
vanligt förekommande situationer där information någon anledningav
inte kan lämnas, giltigt samtycke till vård inte kan inhämtas ellerett
andra grundläggande krav vården inte kan uppfyllas. Det finns t.ex.

någoninte särskild bestämmelse rörande vilken vård får utansom ges
samtycke i akuta nödsituationer, eller hur personalen skall förhålla sig

mindrei akuta situationer där det ändå kan angeläget vissaattanses
vårdåtgärder genomförs, avsaknaden samtycke. Bedömningentrots av

vilka åtgärder kan tillåtna i dessa situationer får i ställetav som anses
tolkning bl.a. den allmännagöras nödregeln i 24 kap. 4 §genom av

brottsbalken, allmänna bestämmelser rörande sakkunnigsamt vård och
respekt för patientens älvbestännnande Det inte rimligtär att
personalen skall sig denna slags tolkningägna allmänt formulera-av
de rättsregler i pressad arbetssituation. Oklarheten drabbar naturligt-en
vis också patienten, eftersom hon inte kan förutse hur sjukvårdsperso-
nalen kan komma handla i situation det slag häratt nämnts.en av som

den finskaI patienträttslagen finns särskild bestämmelseen om
brådskande vård, 8 och såväl det danska det norskase som
lagförslaget innehåller liknande föreskrifter, § 10 respektive § 4-9.se

Det förekommer också nödregeln åberopas för tvångsanvänd-att
ning, i vården psykiskt sjuka eller funktionshindradet.ex. patienterav

inte föremål för vård enligtär lagen tvångsvård.psykiatrisksom om
Mot bakgrund regeringsformens uttryckliga krav lagstöd förav
påtvingade kroppsliga ingrepp och frihetsberövanden från det allmän-

sida regeringsformen och2:6 jmfrd2:8 med 2:12 kan det intenas
tillfredsställande tvång i vården regelmässigtattanses utövasmera

7 Sahlin: Om nödrätt i hälso- och sjukvården Ryrming: Samtycke till medi-samt
cinsk vård och behandling 365-385.s.
s Rynning: 399-401.aa. s,
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i kap.bestämmelsen 24 4 §hållnaden allmäntåberopandeunder av
tydliga rikt-någorlundabehöveroch sjukvårdenHälso-brottsbalken.

med tankeutformade justlagbestämmelserhänseende, ii dettalinjer
tvångs-självfallet inteinnebärvården. Dettaförhållandena inom att

fall därjust i detillåten avväg-böranvändning änannat envara
åtgärden kanutfaller såskyddsvärda intressenamellan de attning
handlingsal-tillgängligabeaktande andraförsvarlig, med avanses

temativ.
presumeratsamtycke ellerhypotetisktbenämningenUnder

behandlingsåt-olikavidtamöjligheteniblanddiskuterassamtycke att
det inte kansituationer därisamtycke,giltigtgärder ävenutan anses

Åtgärdennöd antagandedå medrättfärdigasegentligföreligga ett
hafthon hadeutförd,velat få denskulle hapatientenatt omom

samtycke förelig-egentligtNågottill frågan.ställningmöjlighet att ta
eftersomsamtycke,inrefall, intedessaalltså inte i tyst,ettensger

Sverige fårIvad planeras.känner tillintenormaltpatienten somens
vården uttolkassamtycke ihypotetiskttillämpningenförgränserna av

samrådinformation,lagstiftningens kravavvägning avengenom
kravetsjälvbestämmandepatientensrespekt föroch attmot

patienträttslagenfinskavård. densakkunnig I 6 §skallpatienten ges
kanvilja intepatientens utrönastidigarestadgas, närnärrmts, attsom

förenligt medkandetvårdasskall patienten sätt ansessom
önskvärtframståkanske kunnaskullevederbörandes bästa. Det attsom

till den Europa-hänseende. Seri dettaförtydligassvensk lag nyaman
finnas någotemellertid intetycks detkravrådskonventionens utrymme

framgåttSomnödsituationer.frånsamtycke, bortsettvårdför utan rena
ställföreträdandefinnasnormaltföregående skall deti det en

patienten.beslutsinkompetentatillfälligtför denbeslutsfattare även
förtydligande i lagtcxten,det kunnaMöjligen skulle övervägas ett av

inteså längealltid skallbasal omvårdnadinnebördenden att ges
sig detta.patienten själv motsätter

här harde hänseendenställning ipatientensförtydligaFör att som
nödregel för hälso-särskildönskvärtdet såledesbehandlats att envore

vårdförutsättningarunder vilkadär det framgårsjukvården införs,och
samtycke inteerforderligtfår genomförasbehandlingoch trots att

Ävenuppfyllda.intekrav på vårdenordinarieeller andraföreligger, är
utfomminggenerellmåste tämligenbestämmelsesådan ges enom

lättillgänglig förvägledande ochbetydligtkunnaskulle den meravara
allmännabrottsbalkensfallet medvadpersonal och patienter ärän som

eventuellt kunnaomvårdnad skulle lagenbasalVadnödregel. avser

g där angivna källor,385-395A.a. samts.
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förtydligas på så denna vårdsätt alltid skallatt typ inteav ges, om
patienten själv sig det.motsätter

1 1 Medverkan i forskning och
undervisning

Det inte helt ovanligtär patienter inom föratt den ordinarieramen
vården tillfrågas de villiga medverkaär i kliniska forsknings-attom
projekt, respektive låta studerande olika nivåer ellernärvara
medverka vid undersökning och behandling. Både praktisk utbildning

hälso- och sjukvårdspersonal och klinisk forskningav angelägnaär
verksamheter, nödvändiga för vårdens kvalitet skall kunnaatt bibehål-
las och effektivare behandlingsmetoder utvecklas. Medverkan i sådana
projekt kan ibland medföra fördelar för patienten, i form särskiltav

genomgång och kontroll eller tillgång till ochnoggrarm potentiellten ny
Åeffektiv behandling. andra sidan kan medverkan i forskningmera och

utbildning också medföra ökade påfrestningar och risker för patienten.
Patienten kan ibland känna det svårt avböja erbjudandeatt ett om
medverkan i forskningsprojekt, eller kanskeett hon skyldigtror äratt

ställa sig till förfogandeatt undervisningsobjekt. Dessa problemsom
kan i viss utsträckning lösas de ordinarie kravenatt infor-genom
mationoch frivilligt samtycke verkligen upprätthålls det sätt ärsom

Den kliniska forskningavsett. bedrivs i samband med patientvårdsom
omfattas bl.a. hälso- och sjukvårdslagens och åliggandelagensav
bestämmelser.° Vissa specifika problem kvarstår dock.

Vid klinisk forskning innefattar vården och behandlingen ofta
åtgärder inte uppfyller åliggandelagens grundläggande kvali-som
tetskrav förenlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Målsättningen med forskningsprojektet normaltär framatt ett
vetenskapligt underlag avseende behandlingens verkningar, för man
slutligen skall kurma bedöma den skall uppfylla de aktuellaom anses
kvalitetskraven. En betydelsefull omständighet också det faktumär att
syftet med verksamheten inte helt detsamma inomär forskning och
etablerad vård. Under det den etablerade vårdenatt syftar till att
åstadkomma direkt och förutsebar, inte garanteradän förnyttaom- -den enskilda patientens hälsa, forskningens primäraär syfte skaffaatt
fram kunskap, till för kommande patienternytta och samhället i stort.
Eventuella direkta fördelar för den medverkande försökspersonen/pati-

° Jfr 1993/94: l 49 78 beträffande disciplinansvaret.prop. s.
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eventuella riskerdeobehag ochhypotetiskt slag. Detärenten meraav
relaterade tilldirektintesåledesförförsöksperson/paüent ärutsättsen

denfallet inomvilkethälsa,hennesför äråtgärdemas nytta egen
sjukvårdspersonalochhälso-sjukvården. Denochhälso-etablerade

intressekon-vissahamna iocksåkanforskningengenomför antassom
intressenpatientensenskildadenforskningenssåvälflikter, när som

regleringenvidaredärför intekan attDet antasskall tillvaratas. utan av
ocksåtillämpasägnadvälsjukvårdenochetablerade hälso- attärden

humanforskningen.medicinskaden
ochlagregleringsärskildföremål förforskningenkliniska ärDen

medi-utprovningochläkemedelsprövningargällervadkontroll av
vissasärskilt angivetsåledesfall finnsdessaprodukter. Icintekniska

för forskningensförutsättningarrättsligaofullständigalåt vara -- andrautprovningbeträffandefalletintedäremotSåbedrivande. är av
utvecklingenexempel kanSombehandlingsmetoder. nämnas av

användandemedbehandlingsmetoderolikaochtitthålskirurgin av
kravåliggandelagensfrånalltsåfall utandessaelekticitet. I görs avsteg

någonelleri dennaundantagenförförutsättningarna annanangesatt
lagasi

speciellaför desärskilda kravnågraangivetdetfinnshellerInte
etablerad be-ickemedexperimenterarläkarendärundantagsfall en

dokumen-ingenpatient,enskildför hjälpa närhandlingsmetod att en
dennalitteraturenerbjudas. Ikanbehandling typeffektiv avansesterat

godtagbar. all-kan denEventuelltbehandlingexperimentell vara
förgrundrättsligåberopasbrottsbalkennödregeln i av-männa som

fall.i dessakvalitetskravåliggandelagensfrånvikelsen
humanforsknings-medicinskaförhandsgranskningGenerell av

medicinska fakultetemasvid desker idagsynvinkel,etiskprojekt, ur
täcknings-ha godSystemetkommittéer.forskningsetiska anses

reglering.rättslig Deformnågonföremål förgrad, attutan avvara
%vanligen 80kommittéemaforskardominerade etiska änstarkt mer

genomför inteochjuridisk kompetensregeldocksaknarforskare som
lagenlighetm Någonprojektensfrågangranskningnågonheller omav

Lagregleringinte.projektengodkändadeuppföljning görsegentlig av
deras kompetensbreddningochverksamhetkommittéemas avav

be-utredningensforskningsetiskai denbl.a.föreslagits,tidigarehar
igenomförda. kanDettänkandef blivithar inteförslagen sam-men

behandling 134-135.5 ochmedicinsk vårdtillSamtyckeRynning: s.
ochâliggandcnsjukvårdspersonalens52 ochSahlin: Hälso-BillumSe Lex.

och 98.med kommentarer 69sjukvårdslagenochSahlin: Hälso-36, s.ansvar
50.humanforskning53 medicinskvärderingför etiskRiktlinjer s.av

behövslagstiftninghumanrskningS medicinskgranskningRynning: Etisk av -
55 1992:16 231.SOU1989:74SOU samt s.
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manhanget påpekas de djurförsöksetiska nämnderna, verksam-att vars
het däremot rättsligt reglerad, har juridisk kompetensär i sammansätt-
ningen.5°

börDet uppmärksammas Europarådets konvention mänskli-att om
rättigheter och biomedicinsk verksamhet, vilken bl.a. omfattar medi-ga

cinsk hirmanforslcning, förutsätter de anslutna denatt staterna anpassar
nationella till konventionens krav och erbjuderrätten rättsligt skyddett

kränkningar de rättigheter och principer konven-garanterar attsom av
tionen slår fast, dröjsmål kan förhindras eller avbrytas,utan artikelse

respektivel Konventionen23. uppställer också vissa krav avseende
bl.a. information och samtycke vid medicinsk forskning, förutsät-samt

varje biomedicinskt humanforskningsprojekt skall hater att godkänts
efter oberoende, multidisciplinär etisk granskning, artikel 16 iii.en se

multidisciplinärMed förstås bl.a. rättsliga, socialaäven ochatt
beaktasekonomiska aspekter skall Dagens svenska uppfyllersystern

Ävenknappast konventionens krav. det EG-direktiv rörande kliniska
prövningar under utarbetande torde nödvändiggöraär ändringarsom

avseendesvensk i dettarättav
I Danmark den forskningsetiska granskningenär biomedicinskaav

humanforskningsprojekt lagreglerad 1987.59sedan Fördelningen
mellan lekmän och forskare i de danska kommittéema jämn ochär
möjlighet till överprövning vid central kommitté finns också. len
Finland har förslag till lagstiftning rörande skyddet förett människors
fysiska integritet vid medverkan i medicinska forskningsprojekt varit
föremål för remissbehandling under 1995 och proposition kanen
förväntas komma läggas fram °°före utgången 1997.att av

De grundläggande förutsättningarna för klinisk forskning
människor bör Sverigei framgå lag, innefattandeäven bl.a. kravav
på förhandsgranskning vid forskningsetisk kommitté, planeradeav
medicinska humanforskningsprojekt Vidare bör de forskningse-
tiska kommittéemas sammansättning och verksamhet lagregleras och

56 Se 21 § djurskyddslagen 1988:534 och 41-49 djurskyddsförordningen
1988:539.
57Explanatory Report the Convention Human Rightsto and Biomedicineon
100.
58 Drañ forproposal directive the approximation of provisions laid downa on
by law, regulation administrative action relating the implementation of Goodtoor
Clinical Practice in the conduct of clinical trials medical products for humanon

Europakommissionen, DG III/5778/96, final.use.
59 Se lov 1992-06-24 503 videnskabsetisk komitésystemetnumera nr om og
behandling biomedicinske forskningsprojekter.av
°°Ds 1994:23 från Social- och hälsoministeriet, Helsingfors, jämte telefonuppgiñ
från ministeriet i september 1997.
°Rynning: Etisk granskning medicinsk humanforskning lagstiñning behövsav -
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kommittéema därvidhuvudmarmaskapet för övervägas nännare.
överprövning kommittéemas beslut,möjlighet tillInförandet avav en

också angeläget.projekt, framstårgodkändauppföljningliksom somav
grundlig utvärdering detbör dock baserasändringarEventuella av

existerandestudier andrabefintliga system samtsystemet, noggran-av
alternativa rättsliga lösningar. Dessarörande olikaövervägandenna

kommittétill den särskildaemellertid uppdragetomfattasfrågor somav
forskningenutreda etiska frågor iförtillsatts justnyligen att

enskilda pati-experimentell behandlingförFörutsättningarna av
till hälso- ochregleras i anslutning deneventuellt kunnaskulleenter

föregående.Vad gäller pati-föreslagits i detnödregelsjukvårdens som
framgåundervisningsobjekt borde det särskiltmedverkanenters som

uttryckligt samtycke skallochmedverkan frivilligsådanlag är attattav
bedönming.skäl föranledersynnerligainteinhämtas armanom

Överprövning, ochsanktioner12

ersättningsmöjligheter

Allmänt12.1

internationell jämförelsetorde vidsvenska patientenDen ansesen
ersättning hon harupprättelse ochmöjligheter tillrelativt godaha om

Patientförsäkringen, funnits ivården.behandlad iblivit felaktigt som
regleras i patientskadelagenjanuarioch sedan den l 199720änmer

psykisktill ersättning förockså möjlighet1996:799, numerager
för patienterbetydligt lättarehar gjort detFörsäkringenskada. att
samband med vårdskador uppkommit ividekonomisk ersättning som

partsställningtillerkännsförhållandet patientenoch behandling. Det att
och sjukvårdenshos Hälso-disciplinärendenhandläggningenvid an-av

går hennebeslut detöverklaga nämndenssvarsnämnd, kansamt om
finns likväl vissaför patienten.naturligtvis förmånligt Detäremot,

sammanhang.framhållas i dettaförtjänarrättsskyddet, vilkabrister i att
överprövningsmöj-reellförvaltningsbesvär ellerTillgången till annan

framgåttvård och behandling,utkrävandelighet for är ovansom avav
legal rättighetskall bedöma huruvidabetydelseavgörande när enman

föreligga.kan anses

1 Forskningsetik.Dir. 1997:68
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Överprövning12.2 utkrävbara rättigheterav

Som framgått redan i avsnitt förutsätter2 legal rättighet normalten
tillgång till Överprövning. Den överprövningar skulle kunnasorts som
aktualiseras beträffande utkrävbar erhålla viss vårdrätt elleratten
inhämta second opinion, måste ske dröjsmål för de inte skallutan att
förlora sin praktiska betydelse.

Brådskande överprövningar rättsfrågor i vården idag bl.a.görsav
Socialstyrelsens rättsliga råd, vid underställningt.ex.av vägran attav

utföra abort, abortlagen.4 § En myndighet överprövarse annan som
vårdfrågorvissa länsrätten i respektive län, vilkenär i egenskap av

förvaltningsdomstolallmän frågor rörande vård enligtprövar lagen
psykiatrisk tvångsvård och smittskyddslagen, liksom mål enligtom

LSS, socialtjänstlagen, LVU och LVM. Behovet såväl rättsligav som
medicinsk kompetens måste beaktas i sammanhanget, lika väl som
möjligheterna till snabb och enkel handläggning.

En faktor bör beaktas det krav tillgång tillär dom-annan som
stolsprövning uppställs i artikel 6.1 Europakonventionen desom om
mänskliga rättigheterna och grundläggande frihetema. Mot bakgrund

Europadomstolens bedömningar vad skall utgöraav av som anses en
civil rättighet, kan det inte uteslutas uttryckligen lagstadgadatt rätten
till viss hälso- och sjukvård i framtiden också skulle kunna komma att
hänföras till denna kategori, och därmed omfattas kravet tillgångav
till domstolsprövning se avsnitt 2.1.ovan

Oavsett vilken prövningsinstans väljer torde införandeettman av
överprövningsmöjligheter också medföra ökade administrativanya

kostnader för det allmänna.

Överprövning12.3 psykiatrisk tvångsbehandlingav

När det gäller påtvingad vård och behandling, innefattande inskränk-
ningar i regeringsforrnens fri- och rättigheter, överprövningsmöjlig-är
heterna primärt inriktade de frihetsberövanden tvångsvården
medför. Däremot saknar de patienter föremål för psykiatriskärsom
tvångsvårdi Sverige möjlighet överklaga chefsöverläkarens beslutatt
rörande tvångsmedicinering och påtvingad behandling. Lagenannan

inte heller någon precisering förutsättningarnanärmare föranger av
tvångsvis behandling eller några begränsningar avseende sådana åt-
gärders Förutsättningarna för tvångsvis behandlingart. den ärav som
föremål för vård enligt lagen psykiatrisk tvångsvård endastom anges

så vis alla behandlingsåtgärder skallatt till vad krävsanpassas som
för uppnå det i 2 angivna§ syftetatt med vården, dvs. patientenatt
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ocherforderlig vårdtillmedverkafrivilligtstånd ta emotskall bli i att
psykiatripatientemasbakgrund bl.a. sär-behövs. Motstöddet avsom

kaningalundadetförhållandet sägasoch detutsatthetskilda att
psykiskaolikabehandlingenrörande justkonsensusföreligga av

till-förhållande kandettaifrågasättasdetmåstesjukdomar ansesom
fredsställande.

tvångsbehandlingförDanmarksåväl NorgeI är utrymmetsom
möjlighetdärtillharoch patientenregleringpreciseradföremål för mer

tvångsbehandling. tillkomstenVidrörandebeslutöverklaga avatt
det intedepartementschefenuttaladelagensvenska attden vore

omfatt-ellerfråganförfattningsregleraförsökalämpligt artenatt om
bevakningenvårdsituationer,skildabehandling iviss attningen menav

Socialstyrelsens tillsynsar-prioritet ihögbordefrågorsådana ges enav
dethellerhelleransåg intebete.°4 Departementschefen attatt vore

skulle kunnainnehållvårdensrörandefrågorslagsdennalämpligt att
frågordomstolsprövningm sådanaihänvisasPatientenföremål förbli

till Hälso-anmäla sakenellerförtroendenärrmdentillvända sigtill att
detsammavilket inteansvarsnämnd,sjukvårdens äroeh som en

överprövning-aktuellaDanmark sker denöverklagande. Imöjlighet till
patientkla-psykiatriskainrättadesärskiltviddomstol,vidinte utanen

gonänmder.
psykia-uppföljning lagenSocialstyrelsensmedsambandI omav

tvångsmedicineringkonstateraskunde bl.a.tvångsvård 1994trisk att
vårdtillfällenaförekommit i sjudepåinjektionerformi procent avav

1966:293enligt lagen1988,endast1992/93 procenttremot om
fallm vårdtillfällen där detAndelenvård i vissapsykiatrisksluten

hadedepåmedel,icketvångsinjektioner, änenstakaförekommit mer
fyra1992/93tid 14undertredubblats procentmotprocentsamma

utsträckningvissansågs itvångetökningenprocentuella1988. Den av
tvångsanvändning-registreringförbättraddels medförklaraskunna av

föremål förblirpatienterminskade antalmed detoch dels att somen
vårdkrävandetvångsvårdpsykiatrisk änlagenvård enligt är meraom

LSPV-patientengenomsnittligaden var.
föremål förblirsvenska patientdenmåsteSammantaget som
möjligheterrättsligabetydligthatvångsvårdpsykiatrisk sämreanses

fallet i Norgevadbehandlingsåtgärderpåtvingadeundgå ärän somatt

Danmark.ochMelander i Sverige, Norgepsykiskt sjukaTvångsvárd av
mProp. 139.1990/91:58 s.
mProp. 274.1990/91 :58 s.

ifrihedsberøvelse andenSe majaf 1989 tvanglov 331 2435-36 §§ ogomnr
psykiatrien,

Socialstyrelsen följer167 lagstiñning.EffektertvångsvårdPsykiatrisk uppav ny-
24-25.utvärderar 1994:2och s.
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och Danmark. Frågan huruvida i detta hänseende bör stärka denman
rättsliga ställningen för de patienter föremål för psykiatriskärsom
tvångsvård bör emellertid första handi den särskildaövervägas av
kommitté har till uppgift utvärdera lagen psykiatriskattsom om
tvångsvård

Sanktioner vid utebliven eller12.4 undermålig vård

inteutsträckning patienten tillerkänns någon utkrävbarI den tillrätt
hennes ställning beroende vilkagod vård blir möjligheter finnsav som

efterlevnaden hälso- och sjukvårdshuvudmännenssäkra ochatt av
lagstadgade skyldigheter. Vad gällerpersonalens personalen har redan

möjligheter föra talan disciplinansvar,patientens honattnämnts om om
vård erhållits. Anmälan tillnöjd med den Hälso- ochinte är som

får bl.a. den patient saken gäller,ansvarsnämndsjukvårdens göras av
disciplinpåföljdslagen. Om patienten någon anledning119 § st. avse

närståen-detta f°ar anmälansjälvfönnåga görassaknar göraatt av en
också patienten tillerkärmssammanhangetibetydelseAv ärde. att

förvaltningslagensvilket bl.a. innebärärendet,iställning attpartav
kommunikation blirochpartsinsynregler1986:223 m.m.om

Ansvarsnänmdens beslutöverklagakanpatiententillämpliga, attsamt
eller erinranvarningDisciplinpåföljd i formhennedet går emot. avom
uppsåtligensjukvårdspersonalenochhälso-medlemfår åläggas somav

ochbl.a. 3åligganden enligt 2 §§sinainte fullgöroaktsamheteller av
ellerringaOm feletdisciplinföljdslagen.åliggandelagen, är4 § omse

underlåtas.disciplinpåföljdursäktligt fårframstårdet som
Även och justitie-justitieombudsmarmenSocialstyrelsen samt

3disciplinpåföljd, 19 l§f°ar anmälan st.kanslem göra resp.seom
rörandeanmälanocksåf°ardisciplinpåföljdslagen. Socialstyrelsen göra

sjukvården,ochhälso-yrke inomåterkallelse legitimation utövaattav
stjfrd19 §2 med 7se

harsjukvårdenochhälso-Genom den lagen tillsyn övernya om
offentligaocksåSocialstyrelsen fått ingripautökade möjligheter motatt
till hälso-leversjukvårdshuvudmän vårdgivare inteoch andra uppsom

förutsättningsjukvårdslagstiftningens vård, underoch krav på god att
redovi-Sommissförhållandena patientsäkerheten.betydelse förär av

vårdgiva-i avsnitt kan således vid förelägga2.2 styrelsen vitesats ovan

s Dir. 1995: Vissa frågor psykiatrisk140 tvångsvårdom m.m.
69 vidare BillumSe Sahlin: Hälso- och sjukvårdspersonalens åligganden och

106-121 Ryrming: samtycke till medicinsk behandlingvård ochsamtansvar s.
409-41s.
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åtgärder, för avhjälpa sådanatid vidta angivnainom viss attattren
har också fått möjlighetSocialstyrelsenmissförhållanden, 14-15 §§.se

delvis förbjuda fortsatt verksamhet,allvarliga fall helt elleri vissa,att
tillsynsfunktionen kanförstärkningenligt 16-18 Denna§§. utanav

redskap för åstadkomma generellabetydelsefullttvekan utgöra attett
dess tillgänglighet, ochsåväl vårdens kvalitetförbättringar somav

förhållanden för patienter i allmänhet,leda till förbättradeså sätt
kan medföra någon direkt förstärkningsamtidigt den inte anses avsom

det enskilda fallet. Socialstyrelsens tillsyns-ställning ipatientens egen
någon överprövning ändraverksamhet innefattar inte rätt att ettgenom

enskild patient, den påtalarrörande vårdenbeslut även om somav en
vården naturligtvis också älv kan kom-missförhållanden iallvarliga

eventuella åtgärder från styrelsens sida.dra nyttaattma av
kan komma i fråga för felaktigt hand-Också straffrättsligt ansvar

vården,° praktiken relativt ovanligtdet ilande i även synes varaom
utkrävs"faktisktdenna typatt av ansvar

ekonomisk ersättningtill12.5 Rätten

vård ochpatient skadas i samband med be-Under det denatt som
patientskadelagentill ekonomisk ersättning enligthandling kan ha rätt

förtycks möjligheterna till ersättning skadaeller skadeståndslagen,
utebliven vård små, inte heltuppkommit änpga. av vara omsom

orkarpatient blivit utlovad vård, inte medobefintliga. Den ensom men
för exempelvis höftledsopera-oviss i landstingets kölång och väntan

kostsammakunna räkna med ersättning för dentioner, torde knappast
alternativet. heller får den,privatoperation Inteutgör trotssom som

ersättning för sveda och värk underhåller i kön, någonlidande ut
vårdsökande patient däremot felaktigt avvisatsväntetiden. Har en -

offentlig vårdgivare, skulle tillförvägrats vårddvs. rätt er-av en-
skada kunna föreligga enligt kap. ellersättning för uppkommen 3 l §

det fallet för förmögenhets-skadeståndslagen, i2 § ävensenare ren
skada.

ersättning patientförsäkringengäller möjligheterna tillVad genom
omfattar skadorden patientskadelagen intekan noteras att somnya

17° 1993/941149 32-33.Prop. S.
7 till eller sjukdomHolmqvist: Läkares för vållande kroppsskadaSet.ex. ansvar

183.s.
72 Skadeståndvid myndighetsutövning Elison:Bengtsson: l 160-162. Se ävens.
Skadestånd fär utebliven vård vägledande hovrättsdom 1996.en-
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uppkommit till följd bristande information eller uteblivet samtyckeav
patienten Frågan införandet till ersättning i dessafrån rättom av en

diskuterats flera olika sammanhang, alltid förfall har i ansettsmen
ingåendekomplicerad för kunna lösas analys. Iutanatt en mera

det och för sig kunde ha fallitkonstateras i sigpropositionen att
skadorna omfattas patientskadelagen,låta de aktuellanaturligt att av
uttalade målsättning stärka patientensregeringensbakgrund attmot av

vårdenm följalovar emellertid utvecklingenRegeringenställning i att
särskild ordning.frågan behöver utredas ioch därefter överväga om

gäller den avtalsbase-ersättningsmöjlighetemabegränsningSamma av
läkemedelsförsäkringen för ersättning enligtFörutsättningarnarade

orsakadejust skadorskadeståndsrättsliga regler, vadallmänna avser
oklara.någotsamtycke,information ellerbristande synesgenom

omständighetenuppmärksammas denocksåsammanhanget kanI att
självbestämmande-patientskränkningarskador,ideellas.k. t.ex. av en

reglerskadeståndsrättsliganuvarandeintegritet, enligteller överrätt
brott.7med vissasambandiintehuvud ersätts änannattaget

harskadagäller ideellsig detförhåller detAnnorlunda när som
kränkningar,immaterialrättsligaexempelvisuppkommit genom

i sambandintegritetskränkningarvissafelaktiga uppsägningar, samt
fallkreditupplysningsverksamhet I dessadataregistrering,med m.m.

kränkningenockså för skada älvaenskilde ersättning denkan den
utgöra.anses

Patientens bevisbörda12.6

Beträffande handläggningen i bl.a. Hälso- och sjukvårdens ansvars-
svår,nämnd kan patientens ställning i bevishänseende ärnoteras att
vissamåste handlande. Ieftersom hon styrka förekomsten felaktigtav

skall visaavseenden blir detta särskilt komplicerat, patientennärt.ex.
tillsamtyckehon inte har fått information eller inte har sittlämnatatt

åtgärdviss Motsvarande bevissvårigheter torde patienten mötaen
harsamband med skadeståndstalan. patientjournaleni Anteckningar i

huruvida deti vissa fall tillmätts betydelse i bevishänseende för frågan
uppgifterförelegat bristande information eller samtycke. Så länge

"3 Prop. 1995/96:l87.
m A. 52.prop. s.
5 SOU 1994:75 76-78 Rynning: samtycke till ochmedicinsk vårdsamts.
behandling 483.s.
"° Rynning: 440-490.s.a.a.
77 A.a. 442-446.s.
m A.a. 422-429.s.
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information och samtycke inte regelmässigt antecknas irörande
dock endast komma sig undantagsfall.journalen torde det röraatt om
föregående skulle kunna införa uttryckligtframgått i detSom ettman

dokumentation sådana uppgifter.krav av

rörande patientensLättillgängliga regler12.7

klagomöj ligheter m.m.

sjukvårdslagen åliggandelagen saknar i dagochSåväl hälso- som
missnöjda patienters möjligheter vända sigavseendehänvisningar att

och sjukvårdensexempelvis förtroendenänmden, Hälso-till ansvars-
justitieombudsmannen eller patientförsälçring-Socialstyrelsen,nämnd,

finns måste patientenuppgiñer de möjligheterhittaFör att somomen.
fram till de olika lagar gäller respektive verksam-således leta sig som

lämpligt patientens möjligheter olikakundehet. Det sättattattvara
ersättning tydligt redovisas i samlad bestäm-upprättelse ellersöka en

till andra relevanta lagrum. bestämmelsedär hänvisning Enmelse, görs
den finska patienträttslagen, ochslag finns införd i 10 3detta § st.,av

ökad överskådlighet och tillgänglighet.får leda tillantas

hjälp till patientenStöd och12.8

Även tydligare och lättillgänglig reglering patientensmed mera aven
och psykologisktpatienten alltjämt haställning kommer att utsatten

vårdgivaren. Många gånger kanställning i förhållande tillunderlägsen
någon utomstående för kunnabehöva hjälp frånpatienten att ta

skall nöjd med vården eller inte, och inteställning till honom vara
hon inte nöjd. stöd- ochhur hon skall vidare Denminst ärom

idag vilar på förtroendenänmdema behöverälpfunktion ut-som
borde det huroch eventuellt omstruktureras. Bl.a.vecklas övervägas

nå till de patienter behöver hjälpeffektivare skall kunna ut somman
minst inom den kommunala hälso- ochmed tillvarata sin Interätt.att

behovet sådant stöd bakgrundsjukvården kan stort, mot attavav vara
funktionshindrade vilkaäldre ochpatienterna där utgörs personer,av

intressen.hävda sina borde ocksåsällan kan ha svårt Detinte att
faktum förtroendenämndema i dag tillhördiskuteras huruvida det att

med hänseen-sjukvårdshuvudmäxmens organisation problem,utgör ett
patienternastill såväl deras faktiska förutsättningar tillvaratade att

g Se SOU 1997:51 62.s.
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allmänhetensintressen förtroende för verksamheten. har1Norgesom
efter viss diskussion likväl funnit det lämpligt fylkeskommu-attman
skall huvudmän för den föreslagna patientombudsverksam-nema vara

heten.8° betonas dockDet i det lagförslaget patientombudensattnya
skall utförasarbete självständigt, vilket bl.a. innebär de skall haatt

verksamhet"budget och själva fritt organisera sinegen

Avslutande13 synpunkter

Ända sedan tillkomsten hälso- och sjukvårdslagen har1982 detav
framhållits ställning i vården måste klarläggas i lag-patientensatt
stiftningen Under de åren har kraven tydligare ochsenaste en -

Ävenstarkare ställning för patienten framförts allt oftare. denom-
svenska patientens ställning torde jämförelsevis stark i ettanses
internationellt perspektiv, både vad gäller vårdens kvalitet och
patientens möjligheter sina klagomål prövade, få ersättningatt samt
för skador uppkommit i vården, föreligger hel del oklarhetersom en
och brister i den nuvarande rättsliga regleringen. Som framgått i det
föregående lagstiftningen inte bara svårtillgänglig och otydlig, detär
finns också viktiga områden där sådan reglering saknas.

fortfarande vårdgivarenDet i praktiken har den starkareär som
ställningen och förfogar såväl den medicinska kunskapenöversom som

under det patientens ställning präglas beroende ochattresurserna, av
utsatthet. Lagstiftaren har därför mycket viktig uppgift det gällernären

tillförsäkra patienten bästa möjliga rättsskydd och rättssäkerhetatt
i vården, samtidigt personalens, sjukvårdshuvudmärmens ochsom
samhällets intressen naturligtvis också måste beaktas.

Utöver det nationella behovet tillfredsställande lagstiftningav en
tillkommer också allt tydligare internationella krav avseendenu
innehållet i svensk Såväl inom EG inom Europarådet betonasrätt. som
behovet starkare rättsligt skydd för enskilda individer, i sambandettav
med medicinsk verksamhet skilda slag. deI övriga nordiska ländernaav
har behovet tydlig lagstiftning på detta område betydligtägnatsav en

uppmärksamhet vad har falletvarit i Sverige. En grundligstörre än som
reglerna rörande patientens ställning i hälso- och sjukvårdenöversyn av

kan inte rimligen uppskjutas längre. framstårDet lämpligsom en
utgångspunkt för sådan bestämmelserna rörandeöversyn atten

13°Høringsnotat: pasientrettigheterLov 65.om s.
s Lagförslaget 8-2§ 87.st. se a.a. s.
82 Se Wennergren: Patientens rättigheter måste lagfästas.t.ex.
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patientens ställning i vården skall samlas i särskild där såvällag,en
vårdgivare och kanpatienter personal tillgång till gällande rättsom

i överskådlig och tydlig utfomming.en
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Patienträttslig lagstiftning idag en-

översikt

bilaga harDenna tagits fram i syfte kortfattad översiktatt överge en
den disparata samling forfattningsbestämmelser relevans förärsom av
patientens ställning i den svenska hälso- och sjukvården. Redogörelsen

exemplifierande och således inte avseddär uttömmande.att vara
bestämmelserDe reglerar patientens rättsliga ställning i skildasom

hänseenden finns idag utspridda antal olika lagar. Det sigöver ett rör
främst lagstiftning där personalens, sjukvårdshuvudmännens ellerom
andra myndigheters skyldigheter och där patientens ställninganges,
endast framgår indirekt. Vidare förekommer del allmän lagstiftningen

inte har inriktning med hälso- och sjukvårdsområdet,motsom men som
får betydelse för patientens ställning i avsaknad särskild regleringav
för vården. De olika bestämmelsemas placering och utfomining på-
verkar naturligt rättsreglemas tillgänglighet för berörda patienter,nog
vårdgivare och personal.

Tillgång till vård

Patientens tillgång till vård framgår idag indirekt de offentliga sjuk-av
vårdshuvudmännens skyldigheter erbjuda vård. Begreppet hälso-att
och sjukvård definieras i sjukvårdslagen1 § hälso- och 1982:763,
HSL. Definitionen täcker dock inte allt idag hänförs till hälso- ochsom
sjukvård. Rent allmänt i HSL2 § målet för hälso- ochsägs sjuk-att
vården skall god hälso- och sjukvård lika villkor för hela be-vara en
folkningen, i 2 § l stycket 2 HSL vården skall lättsamt atta p vara
tillgänglig. I 2 2 stycket§ HSL har också införts kravet attnumera
vården skall bedrivas med respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans värdighet, den har detsamt att störstasom
behovet hälso- och sjukvård skall företräde till vården. Ettav ges
rättvisekrav framgår också kommunallagen 1991:900 2:2, iav
formen den likställighetsprincip omfattar medlemmarna iav som
kommunen/landstinget.

Preciseringar vilken slags vård skall tillhandahållas framgårav som
beträffande landstingen i 3-6 §§ HSL, och beträffande kommunerna i
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alltså patienten kankan utläsaHSL. Indirekt18-18 §§ attmana
och sjukvård, habilite-behov god hälso-i månsigförvänta att enav

sjukhus och organiserad primär-tillgång tillrehabilitering,ochring en
ochtillhör landstingetinteFörSjuktransportervård, sompersonerosv.

fall akutvård1408/71 skall iEG-forordningomfattasinte heller vartav
HSL.erbjudas, 4 §se

hälso- ochföremål för bedömningväl blivitpatientDen avensom
personalens skyldighetockså hänvisa tillsjukvårdspersonalen kan att

ÅL.åliggandelagen 1994:953,vård enligt 2 §sakkunnigge
möj-rörande patientersfinns bestämmelserspeciallagstiftningl

undersökningsterilisering, liksomtillgång till abort ochligheter att
misstanke samhälls-sjukdomar. Vidsmittsammavård avseendeoch om

för läkarelagstadgad skyldighetdirektföreliggersjukdomfarlig en
smittskyddslagenbehandla patienten, 10 §undersöka ochlåtaatt

1472.1988:

Valmöjligheter

möjlighetframgår patienten skallHSLstycketAv 5 § 2 attatt ges
HSL,framgår vidare § 2 stycketprimärvårdsläkare. 2välja Det av a

ÅL tvångsvårdpsykiatrisk 1991: l 128och 16-17 §§ lagen2 § om
genomföras i samråd medutformas ochså långt möjligt skallvårdenatt

patienten får väljadock detsammapatienten, vilket inte är attsom
behandling.

respektsjälvbestämmande och

förvården skall bygga respektHSL stadgasstycket 32 § 1l attpa
ÅL detoch integritet. hetersjälvbestämmande l 2 §patientens att

samråds-omtanke och respekt. Tillsammans medskall visaspatienten
fordras samtycke tillinnebära det i principdettakravet attovan anses

får påtvingas vård eller behandlingingenåtgärder,alla utanattsamt
stöd i lag.särskilt

också patienteroch respekt gäller i principsamrådKraven som
dock också vissa reglerbeslutskompetenta. kommersjälva Härinte är

underåriga det sigställföreträdare i bilden. Förlegala rör omom
och skyldighetvårdnadshavaresreglerföräldrabalkens, FB, rättom

dockpersonliga angelägenheter,i frågor barnetsbesluta röratt som
ochvilja i takt med stigande ålderbeaktande barnetsmed egenav

Begränsningar iRelevanta bestämmelser finns i 6 kap. FB.mognad.
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vårdnadshavamas bestämmanderätt barnet framgår indirektöver av
lagen med särskilda bestämmelser vård l990:52.om av unga

frågaI patienter inte beslutskompetenta kan vissärom vuxna som
bestämmanderätt tillkomma god eller förvaltare, förordnatsman som
i enlighet med reglerna i 11 kap. FB.

Särskilda krav samtycke uppställs i del speciallagstiftning,en
såsom 1 § abortlagen 1974:595, 2 § steriliseringslagen 1975:580,
6 transplantationslagen§ 1995:831, 5 § lagen 1991:114 om
användning viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar,av
13 § läkemedelslagen 1982:859 etc.

Även efter döden skall patienten behandlas med respekt, det fram-
ÅLgår bl.a. och4 § 1 § 2 stycket obduktionslagen 1995:832.av

Undantag från älvbestämmandeprincipen, i form tvångsvård,av
tvångsvis undersökning och provtagning finns i antal skildaetc., ett
författningar, däribland lagen psykiatrisk tvångsvård, lagarnaom om
rättspsykiatrisk undersökning och rättspsykiatrisk vård, smittskydds-
lagen, lagen vård missbrukare i vissa fall, lagen med särskildaom av
bestämmelser vård 28 kap. rättegångsbalken etc.om av unga,

Information

I 2 § 3 HSL föreskrivsstycket patienten skall upplysningaratta ges
sitt hälsotillstånd och de behandlingsmetoder står till buds. Iom som
ÅL3 § den har försägs vården skall tillatt ansvaret attsom se

patienten får upplysningar sitt hälsotillstånd och de behandlings-om
metoder finns. båda lagrummenl upplysningama intesägs attsom om
kan lämnas till patienten skall de i stället lämnas till någon närstående.
Som undantag från informationsplikten de fall sekretessnämns av som

i 7:3 och 7:6 sekretesslagen 1980: SekrL,100, respektive 8-9anges
ÅL för§§ den privata vården, avsnittet tystnadsplikt nedan.se om
Särskilda bestämmelser informationsskyldighet finns i vissom

specialförfatmingar avseende bl.a. abort, sterilisering, transplantation,
psykiatrisk tvångsvård etc.

Tillgång till journal

Patientjoumaler inom den offentliga vården allmänna handlingarutgör
och hanteras därmed enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförord-
ningen, TF, och sekretesslagen. I 15 § patientjournallagen 1985:562,
PjL, hänvisas till denna lagstiftning. Där aktualiseras bl.a. TF 2:12-13
rörande skyldighet eller så möjligt lämnaatt allmängenast snart ut en
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föreliggersekretesshinder intedvs.får lämnashandling närutsom
avskrift eller kopia handlingen.lämnaskyldighetrespektive att ut av

sjukvårdens del finns huvud-för hälso- ochSekretessbestämmelsema
det fall utlämnandeSekrL, vidare nedan. Föri kap.sakligen 7 avse

finns också bestämmelser besluteller delvisjoumalen helt vägras om
överklagande SekrL l5:6-7.och

i PjL bestämmelseprivata vården finns 16 §denFör attomen
skallpatienten så möjligtbegäranjournalhandlingen snartav

avskrift, det föreliggerför läsning eller intetillhandahållas tyst-om
ÅL. Av PjLsjälv enligt 8 eller 9 §§ 16nadsplikt patienten §mot

joumalen helt eller delvisockså utlämnandeframgår vägrasatt avom
Socialstyrelsen. Socialstyrelsensöverlämnas tillfråganskall genast

i SekrLöverklagas enligt bestämmelserna 15:7.i sinbeslut kan tur
känna tillockså intresse för patientenfaktiskt detRent är attav

framför alltinnehållet i joumalen,krav ställsnågot de attsomom
språket, tydligtsvenskaskall skrivnapatientjournaler varavara

PjL.förståeliga för patienten, 5 §och så långt möjligtutformade
Även i joumalen kan relevanta, 6 ochmöjligheterna till ändringar vara

PjL.17 §§

tystnadspliktSekretess -

för patienten två olikasjukvårdssekretessen intresseochHälso- är urav
privatliv och integritet, och delsskydd for hennesaspekter, dels ettsom

tillgång till infonnation,begränsning patientens nären avsom
henne själv.tystnadsplikt föreligger gentemot

uppgifter rörande enskilds hälso-sekretessen förallmännaDen
SekrLförhållanden regleras i 7:1tillstånd eller andra personliga

skaderekvisit.med s.k. Förstark sekretess,stycket Det omväntär en
krävs således detsekretesskyddad uppgift skall lämnas attutatt cn

eller någonden enskildeklart uppgiften kan röjasstår utan attatt
forskningsändamål eller statistik fårnärstående lider Förmen.

det kanvissa andra myndigheteruppgifter lämnas till inte attantasom
sekretess. Av SekrLdvs. lindrigare form 14:4uppkommer, avenmen

kan efterge sekretessen. Undantagpatienten själv normaltframgår att
personalen harockså i del andra fall,från sekretessen närgörs t.ex.en

uppgifter/göra anmälan till någon myndig-skyldighet lämnaatt annan
het, SekrL 14:1-2 1:5.samt

sekretessbestämmel-vården finns den övergripandeden privataFör
ÅL, ordalagdär det i allmännai 8 § stycket1 sägs attmerascn

i sin verksamhet fåttpersonalen inte obehörigen får röja vad den veta
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enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. I 8 § 3om
hänvisasstycket till sekretesslagen beträffande allmänna vården.

Sekretess patienten själv kan föreligga dels för skyddamot att
ÅL,enskild uppgiftslämnare, SekrL respektive7:6 9 § 1 stycket och

dels det hänsynmed till ändamålet med vården eller behandlingenom
synnerlig vikt uppgiften inte lämnas SekrLär 7:3 respektiveatt ut,av

ÅL.8 § 2 stycket

Vårdens kvalitet

§ HSL stadgas12 1 stycket l vården skall god kvalitetatta p. vara av
och tillgodose patientens behov trygghet i vården och behandlingen.av

systematisk och fortlöpandeKrav kvalitetssäkring uppställs i 31 §
ÅLHSL. 1 2 § personalen skall utföra sitt arbete isägs att överens-

stämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, patientensamt att
skall sakkunnig och omsorgsfull vård uppfyller dessa krav. Deges som
offentliga sjukvårdshuvudmännens skyldighet ha den personalatt som
behövs för god vård framgår HSL,2 d § vilkenatt ge numera av
bestämmelse kan relateras till såväl personalens kompetens desssom
antal. Bestämmelsen uppställer också krav erforderlig utrustning och
lokaler. intresseAv i detta sammanhang föreskriftenär även om
patientansvarig läkare, HSL.27 §

Nödsituationer

Personalens möjligheter särskilda fall avkall de grundläggandeatt ge
kraven i fråga bl.a. infonnation, samtycke, vårdkvalitet etc.om anses
kunna uttolkas indirekt den s.k. allmänna nödregeln i brottsbalkenur
24:4, där det framgår gärning någon begår i nöd, dvs. bl.a.att en som

fara hotar liv eller hälsa, brott endast dennär med hänsyn tillutgör om
farans beskaffenhet, den skada åsamkas och omständig-som annan
heterna i övrigt oförsvarlig.är

Principer för avgiftsdebitering

vissI utsträckning kan det intressant för patienten vilka principervara
gäller för avgittsdebiteringen, likställighetsprincipen skallt.ex. attsom

tillämpas, 26 § 1 HSL,stycket eller viss slags vård och behandlingatt
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1974:525indirekt lagensmittskyddslagengratis, 63 § samt-är -
verksamhet.födelsekontrollerandevissersättning förom

Klagomöjligheter

författningar,antal olikaframgårklagomöjligheterPatientens ettav
för-1992:563står deti § lagenindirekt. 1T.ex.endastibland om

sjukvårdenochinom hälso-troendenämndsverksamhet attm.m.
förhållandenaden hjälpförmedlaåt patienternaskallnämnden som

framgår1994:954disciplinpåföljdslagenoch 36kräver. Av 19
överklagarespektivetill HSAN,anmälanpatientens görarätt att

patientförsäk-frånersättningMöjlighetentill KR.beslutHSANzs att
där det1996:799,patientskadelagenireglerasringen avnumera

intepatientenförloradgårtill ersättningframgår23 § rättenatt om
skadagällerdetfall,vissaangiven tid. Iviss närtalan inomväcker t.ex.
ställetidock patientensamtycke,ellerinformationbristande ärpga.

skadeståndslagen 1:3 ochibestämmelsemahänvisad till de allmänna
Även aktualise-kan181992:produktansvarslagenreglerna i3:1-2.

frihetsberö-grundlöstuppenbartföremål förvantpatientenHar ettras.
ersättningkanpsykiatriska vårdenexempelvis inom denvande --

vidersättning1974:515fråga enligt § lagenockså i 3komma om
till till-anmälanmöjligheterfrihetsinskränkning. Patientens göraatt

sjukvårds-direkt hosSocialstyrelsen eller klagasynsmyndigheten --
reglerade särskilt.intehuvudmannen, är
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Sammanställning enkäter tillav

landstingens och kommunernas
fortroendenämnder

uppfattningFör hur förtroendenämndema arbetaratt i dagen om
HSUskickade under hösten 1996 enkät till landstingens förtro-ut en

endenänmder inklusive de landstingsfria kommunerna. Samtliga
förtroendenärnnder i landstingen st.svarade 30

Av framgick det kommuner,94 förutom de lands-attsvaren var
tingsfria kommunerna, inte hade avtal med sina respektive lands-som

förtroendenänmdsåtagandet.ting För uppfattning verk-attom en om
samheten i de kommuner själva sköter uppgiften sändes i januarisom

tillenkät urval dessa kommuner.1997 Urvalet skedde medut ett aven
invånarantal ochbeaktande geografisk spridning. Utifrån dessaav

lqiterier delades kommunerna i olika varefter kommunernagrupper
kommuner.enkätenfram. Totalt sändes tilllottades 30 Av dessa harut

enkäten.besvarat Vi har intekommuner erhållit29 frånsvar
Stenungsunds kommun.

bådade enkätsamrnanställningama.Nedan redovisas

Förteckning tillfrågade förtroendenämnderöver redovisas eñer respektive
sammanställning.
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frånenkätsvarSammanställning av

förtroendenämnderlandstingens

arbetsformerFörtroendenänmdemasl

Verksamhetförtroendenänmd i sin stöttHar1.1 er
nämndens sida vill slåfrånhinderpå när man

ställningfriståendevårdenfrånsinvakt om

någrade intesvartotalt 28 stött24 attmajoritetEn menarav
pekarfristående ställning. Desinslå vaktgällerdethinder attnär om

arbete.uppskattar derasvårdpersonalochledningbådeställeti att
hinder pekardeförtroendenämnder stöttsvarat attDe som

responden-sammanhang 2i olikaförbisesdeproblemsådana attsom
med hänvisning tilljournalerdelnekasiblanddeochter taattatt av

nämnd.Sekretessregler enrådande

naturligförtroendenänmd1.2 Fungerar somer
gällerdetlandstingetinomremissinstans när

patienternasochvårdutvecklingfrågor om
motsvarandeellerställning

fårde intehartotalt 29förtroendenärnnder 19Flertalet svarat attav
kantill dettaOrsakernade önskar.utsträckningremisser i den som
rollförtroendenämndenspå okunnighetnämnder beronågraenligt om

deras lands-samtidigt påpekarnämnder 3-4Någrafunktion.och att
viktenutsträckning förståttökandei ävenunder attting avsenare

remissinstans.användasförtroendenämndema kan som

Är nämndförtroendevalda idenågon1.3 erav

sjukvårdenhälso- ochinvolverad i

har någon/-30 inteflertalet nämnder 18framgårAv att avsvaren
nänmd medinvolverade i någonförtroendevaldanågra är an-som

harnärrmdersjukvård i landstinget. 12hälso- ochknytning till svarat



SOU 1997: l 54 Bilaga 4 357

de har ledamöter med sådan anknytning.att T.ex. har 5 nänmdemaav
uppgivit de har ledamöter sitter i hälso-att och sjukvårdsnänmden.som
I nämnderna4 deltar från primärvårdsnämnden.representanterav

I område primärvårdsnämnden tillikaett är förtroendenänmd.
Det förekommer flera håll förtroendevalda i förtroendenämn-att

den har anställning inom hälso- och sjukvården.

1.4 Redovisas i nämnd uppgifterer om
HSAN-ärenden, Maria-ärendenLex och
patientförsäkringsärenden tillsammans med
uppgifter FTN-ärendenom

Av totalt 30 har majoritet 26 angivit destor redovisar desvar atten
angivna ärendetypema. Det tycks framför allt handla ärenden därom
förtroendenämnden något vis varit inblandad i handläggningen.

Flera nämnderna 10 30 svar har de inte får någonav uppgett attav
information Lex Maria-ärenden.om

1.5 Vidarebefordrar ärenden till Socialstyrelsen

22 nämnder totalt 30 skriver de brukar vidarebefordraatt ärendenav
till Socialstyrelsen. någraI fall, dock endast i mycket liten utsträckning,
2-3 ärenden år. 7 nämnder, både de de vidarebeford-per attsom menar

ärenden till Socialstyrelsen och de inte sig detta,rar säger göra tarsom
i varierande utsträckning telefonkontakt med Socialstyrelsen för råd-
givning etc.

Ett förtroendenämndema har angivet de brukar vända sigpar av att
Socialstyrelsentill patient önskarnär journal förstördtex. elleren en
de ställs inför frågornär udda karaktär.är detl falletsom av mer senare

brukar de hjälp Socialstyrelsens jurister.av
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patienternatillRelationema2

medkontaktermedpatienternaHjälper2.1

patientförsäkringenochHSAN

någonpatienter ellertillde hjälpernämnderhar 29 närHär svarat att
hjälp.berpatientanhörig tillnära omen

informeraofta består ihjälpenframgår attAv att omsvaren
patienteruppgifter. DeförHSAN haroch vadpatientförsälcringen som

eller självaanmälanskrivasig kunnaanledningar inteolika enanserav
någonPSR får hjälpHSAN elleribeslutöverklagarhur ett avvet man

skriva.förtroendenärrmden att

opinion""secondtillpatienternaHjälper2.2.

hjälper patienter-de% har79totalt 29närrmder23 svarat attsvarav
opinion"."secondtillna

sigrespondentertotalt 3förtroendenänmdema sägerNågra av
ochinnebördopinion" och dess"secondbegreppettilltveksammavara

förtroendenämnd pekaröversättning.svensk Endärförefterlyser en
second opinion påmedpatienternasvårt hjälpakandet attatt vara

orealist-iblandpatientenskollegialitet,begränsadegrund resurser,av
"second opinion".skall utföra dennaönskemåliska somom vem

finns behovdet2.3 Anser att merav en
"secondinhämtastrukturerad möjlighet att

opinion"

strukture-finnasde börinlämnade enkätsvaren,de20 att enmenarav
och vårdgivarebåde patientkänsligt förmindredetrad hjälp görsom

framför allt viktigtdetpekardel nämnderfrågan. En äratttaatt upp
behöver specialist-för de patientgrupperopinion"med "second som

komma tilldag remiss förlandet kräver ilandsting ivård. En del att
specialist.en

pekarfrågannej 9förtroendenämnder 29De svarat avsom
förvirrandepatienten kan blienskildeför densituationen änatt mer

risk för patienter inteockså det finnsklargörande. Man attatt enmenar
opinion""third Vemopinion" krävermed "secondnöjer sig utan osv.en
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det då i slutändanär behovavgör second opinionsom före-om av en
ligger undrar förtroendenämnden

2.4 Hjälper patienterna kontakt med andraatt ta

vårdgivare

flestaDe 20 30 förtroendenämnder har patienternaav svarat näratt
önskar hjälper de till med bl.a. förmedla kontaktatt med andra vård-
givare. förstaI hand försöker lösa brister i förtroendet mellanman
läkare och patient där sådana problem uppstår. Föitroendenämndemas
hjälp till olika patienter får dock inte innebära patienten förtur.att ges
Många förtroendenänmder hjälper också till förmedla kontaktatt med
andra vårdgivare både inom och landstinget. De lämnarutom även

specialistläkare informerar då ocksånamn de privatamen om
kostnader kan följa sådan behandling.som av en

Här kan majoritetatt stor respondenterna harse en av svarat att
de hjälper patienterna till "second opinion", samtidigt dess-som man

hjälper patienterna kontaktutom med andra vårdgivareatt ta 19 av
totalt 29. En de svarande varken hjälpergrupp av attmenar man
patienterna till "second opinion" eller till kontakt medatt andrata
vårdgivare 5 29.av

2.5 HSU skall bl.a. utreda möjligheterna ökaatt
patienternas inflytande det gäller val mellannär

olika behandlingsaltemativ. Förekommer
ärenden det slaget hos nänmdenav

Av de inkomna framgår 71 % dvs 20att totalt 28 harsvaren av svarat
den ärenden förekommeratt typen hos dem. Av framgårav docksvaren
sådana ärenden förekommeratt i mycket varierande utsträckning.
Bland speciella problem märks svårigheten nåt.ex. välatt en av-

vägd dialog mellan läkare och patient beträffande medicinsk diagnos
och lämplig behandling. Det finns skillnader mellanstora enskilda
människors förmåga tillgodogöra sig denatt information.typen av

En nämnd det har blivitatt vanligt patienterna,menar föratt vissa
behandlingar,typer begär landstingen står förav att viss andelen av

kostnaden samtidigt patienten själv står för resterande del.som



SOU 1997:154Bilaga 4360

Återföring3

kontakter tillåterföringenskerHur3 eraav

sjukvården

de har personlighar angivittotalt 3025nämndemaFlera attavav
aktuellasamband medchefer ioch derasberörda läkaremedkontakt att

behandlas.ärenden
sammanställningdenänmdema 5Några göratt somenangerav

vårdcentral förklinik ochsjukhus,respektivetillskickar attsedande
aktuella undervaritärendenvilkaantal ärendenbild samt somavge en

året.
avidentifieringarsammanställningamade årligaVid görs av

det sigutläsaskall kunnadet inteså rörpatienterna attatt om.vem
kanavidentifiering"chöl"ändåförtroendenänmd pekarEn trotsatt

problem.vilket beskrivssigdetvilken patientlista ettrörut somom,

Infonnation4

landstingiinfonnationensker4.1 Hur ert om
förtroendenänmden

verksamhet för-och derasförtroendenämndemaInformationen om
läggsbroschyrertryckerolika Delsmedlas utsätt. somman upp

bibliotek, intresseföreningarapotek,vårdinrättningar,olikaexempelvis
Fleraaffischer anslagstavlor. nämn-Man sätter ävenetc. avupp

"blå sidor".telefonkatalogensockså hänvisat tillhar härl 8derna
föredrag vid olikade hållerharnämnderna l lFlera nämnt attav

och pensionärsorgani-handikapp-patient-/sammankomster för t.ex.
verksamhet.sinde informerarsationer där om

under sinAT-läkama får i dagVårdhögskolans elever samt
verksamhet.förtroendenämndemasinformationutbildning om

också medverkat i lokal-TVförtroendenämndema harNågra 5 av
densammanhang, framför allti olikaintervjuatsoch radio samt av

lokala pressen.
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4.2 Anser informationen bör förbättrasatt

Av sammanställningen framgår 28 nämnder totalt 30att attav anser
informationen bör förbättras. Flera dessa 10 nämnder pekarav
vikten riktad information till olika inom vården.av grupper

En nämnd pekar också på behovet centralt framtagna broschyrerav
för invandrare.

För nå till allmänheten pekar någraatt 6ut nämnder möjlighe-
använda sig regionala- ochten centrala/nationellaatt TV-sändningarav

"Anslagstavlan".t.ex.som
En nämnd benämningen "Förtroendenärnnd"att olyckligmenar är

och namnbyte motiverat.att ett är

5 Samarbetet med primärkommunema

5.1 F örekommer avtal mellan landsting ochert

primärkommunema angående
förtroendenänmdsverksamheten

Av enkätsvaren framgår 8 nämnder har avtalatt med samtliga
kommuner inom respektive landsting. 8 landsting de harattuppger

Övrigaavtal med flertalet kommuner. landsting har endast avtal med
fåtal "sina" kommuner. Totaltett saknar 94 285-191 kommunerav

avtal med landstinget.

5.2 Anser det bättre samarbetetatt medvore om
primärkommunema lagregleras i stället för att

avtalsregleratsom nu vara

fördelarHär sig och nej fullständigt jämnt. Vi registrerar docksvaren
bortfall 6 nämnder. Deett det borde lagregleras 12attsom anser av

totalt 24 denna fråga det finnssvar samordnings-att t.ex.menar
vinster hämta, det skulleatt leda till likformigatt behandling,mer
underlätta informationsgivningen och skapa bättre förutsättningar ur
vårdkedjesynpunkt.

Av de nej 12 svarsvarat förtroendenämndsom t.ex.anger atten
det just frivillighetenär motiverar samarbete. Andra inga skälsom ser
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falli någotlagreglerat. Däremotavtal tillfrånändratill att anser man
avtalsperioder.med längremotiveratdet

ersättningenregleras5.3 Hur

landstingenVanligastlösningar.rad olikaförekommer är attHär en
och år.öre/invånarestorleksordningen 30-50ikommunernadebiterar

gratis.servicen Dessutomlåta den härhar valtlandstingAndra att vara
någotangivitnämnder har intebortfall, 7ganskaföreligger stortett

svar.

Är problemområden/bristerspecielladet några5.4

denärendeniaktualiseras rörsomsom
vårdenprimärkommunala Ge gärna

exempelkonkreta

sådanapekarangivna svarsamtliganämnderna 4Några avav
iblandnivånkommunalasjukvårdspersonal denproblem attsom

till integritetderasmed respekt,äldrebeaktar de rättinte m.m.
borde finnasockså detförtroendenämnderFlera att enmenar

Iblandkommuner.landsting ochförpatientskadeförsäkringgemensam
enskildagäller i detförsäkringarvilkaoklarheteruppkommer somom

fallet.

medi samarbetetproblemhaftHar5.5

primärkommunerna

någrauppleverde intehar angivetsvarandedemajoritetklarEn attav
någottotalt 27. Iprimärkommunerna 22medsamarbetetiproblem av

ansvarsornrådena för olikasärskiljasvårtdetfall är attattmanmenar
sjukvård ochmellangårverksamheter,kommunala gränsent.ex. var

del.förtroendenämndensförhemtjänst
samarbeteproblem i sittdenämnderdeAv stöttattsom anser
problemettycks detnämnderåterstående 5med kommunerna största

landstingsanställdaochanställdakommunaltbådeärendena rörattvara
gränsdragningsproblem.bidra tillfall kanvilket i vissa
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Övrigt6

6.1 Finns det behov stärkaattav
förtroendenämndema

Flertalet förtroendenämndema 22 totalt 26 nämnderav av attmenar
det finns behov stärka förtroendenänmdema.ett Fleraatt nämnderav

behovet stärka förtroendenämndemaatt att iär ännumenar större nu
nedskärningstider.

Som led i ökad pekar delett nämnderatt detstatus att ären
viktigt de ledamöter väljs i nämndemaatt de tjänste-samt attsom

arbetar i förtroendenänmdemamän inte sköter arbetetsom som en
bisyssla. Man efterlyser också ökade befogenheter möjlighetersamt att
kunna anmälningar till HSANgöra eller kunna ställa krav deatt
sjukhus fått upprepade klagomål. 3 nämnder det intesom attanser
finns några behov stärka nämndemas ställning,att motiv kanav ett

vill undvika onödig byråkrati.attvara man
Av framgår överväldigande majoritetatt respondenter-svaren en av

de inte har hinder frånatt stött nämndens sidanär villna anser man
slå vakt sin från vården fristående ställning. Samtidigtom som man

det ändå finns behov stärka förtroendenämndemaatt attmenar av
totalt 17 24 dessa frågor.av svar

6.2 HSUs uppdrag hur patienternasär att överväga
ställning skall kunna stärkas förbättradgenom
information. Finns det bakgrundmot av era
erfarenheter några problem/frågeställningar

tycker särskilt angelägna för HSUärsom att

uppmärksamma i arbetet

Flera nämnder 12 det mycket viktigt patienternaatt är bådeattmenar
får begriplig information bl.a. vilka behandlingsaltemativ finnsom som

tillgå eventuella biverkningaratt isamt samband med behandlingen. I
detta sammanhang det också angelägetär informationenatt anpassas
efter patienternas förutsättningar patienterna får tidsamt att att
tillgodogöra sig informationen.

2 nämnderna efterlyser bättre centralt stöd från Socialsty-av t.ex.
relsen det gäller informationnär till patienterna beträffande vanliga
effekter biverkningar eller risker för komplikationer följersom av
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svårt hinnahariblandläkarnaEftersombehandlingsfonner. attvissa
och bi-effektertill patienternainformationfullständigmed omatt ge

underlätta ochsådant lösningkanbehandlingarolikaeffekter enav
nänmdemabehandlingar. 5olikaförväntningarrealistiska avomge

gällerdetmedicinskochjuridisk närproblemvissa naturpekar av
journaler.sinatillgång tillpatienternas rätt att egna
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Sändlista

Stockholms läns landsting
Landstinget i Uppsala län
Landstinget i Sörmland

ÖstergötlandLandstinget i
Landstinget i Jönköpings län
Landstinget Kronoberg
Landstinget Kalmar län
Landstinget Blekinge
Landstinget Kristianstads län
Malmöhus läns landsting
Landstinget Halland Förtroendenämndema i Halmstad, Laholm, Hylte
Landstinget Halland Förtroendenämnden i Falkenberg
Landstinget Halland F örtroendenämnden i Varberg
Landstinget Halland Förtroendenämnden i Kungsbacka
Bohuslandstinget

Älvsborg ÄlvsborgLandstinget i Förtroendenämnden i Norra
Älvsborg ÄlvsborgLandstinget i Förtroendenämnden i Södra

Landstinget Skaraborg
Landstinget i Värmland
Örebro landstingläns

VästmanlandLandstinget
Landstinget Dalarna
Landstinget Gävleborg

VästernorrlandLandstinget
Jämtlands landstingläns
Västerbottens landstingläns
Norrbottens läns landsting
Göteborgs förtroendenämnd
Malmö stad
Gotlands kommun
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Sammanställning enkätsvar frånav

kommunernas förtroendenärnnder

Förtroendenänmdens arbetsformer1

handhas förtroendenänmdsuppgiften1.1 Hur i er
kommun

har inrättat6 kommuner särskild nämnd för förtroendenämnds-en
ärenden. kommuner har valt handlägga förtroendenänmdsären-17 att
dena i kommunstyrelsen. del fall harI valt lägga sina för-atten man
troendenämndsärenden i kommunstyrelsens arbetsutskott. kommunEn
har valt lägga förtroendenärnndens ärenden i kommunstyrelsensatt

och organisationsutskott.personal- Ytterligare har valt atten arman
betona kopplingen till patienter brukare/nyttjare sjukvård ochsom av
lagt förtroendenämndsupp gifterna under konsumentnämnden. kom-1

har valt lägga dessa uppgifter Överförmyndarnämnden. 2attmun
kommuner har lagt frågorna socialnämnden och kommun har1
lagt verksamheten del socialnämnden individ- och familje-en av
omsorg. En kommun har avstått från att svara.

Antal ledamöter i1.2 förtroendenämnden

de kommuner har inrättat särskilda förtroendenämnderI varierarsom
antalet ledamöter närrmdema mellan 3 och de fall kommunstyrel-I

förtroendenämnd antalet ledamöter naturligtvis fler.är ärsen

Är1.3 någon/några de förtroendevalda medav

fortroendenämndsuppgifter ledamot ordinarie
eller suppleant i kommunalnågon arman
nämnd handhar hälso- och sjukVårds-,som

äldreomsorgs eller handikappfrågor

tillfrågade kommunernal 18 någon/några de förtroendevaldaärav av
ledamot i nämnd handhar frågor hälso- ochrörannan som som
sjukvårds; äldreomsorgs- eller handikappfrågor. 10 kommuner har
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också förtroendevald inomnågon ledamotde inte har ärsvarat att som
påpekat det varithar älvaNågra kommunerovanstående områden. att

har"dubbla stolar". En kommunnågon sitterför dem inteviktigt att
frågan.påsvarat

medtjänstemän arbetarmånga1.4 Hur
förtroendenämndsverksamheten antal

årsarbetareanställda och antal

de har stårhar här lflesta kommunerna 18De svarat att person som
uppgifter. antalet ärenden döma ochförfogande för dessa Avtill att av
förtroendenämndsuppgiftema ofta handläggsframgår dock attsvaren

kommuner har ocksåordinarie arbetsuppgifter. Flera 7sidanvid av
tjänsteman arbetar deltid med förtroende-de harangivit att somen

nämndsverksamheten. kommuner har valt inte3 att svara.

förvaltningen tjänstemarmen/iVar1.5 är

placeradetjänstemännen

kommunkansliethär uppgiften centralt ihandhas denkommunerI 16
kommunledningskontoret, stadshuset ellert.ex.motsvarande,eller

någon fackförvalt-uppgiftenfall liggerlövrigakommunkontoret.
harkommunsocialförvaltningen 6. Envanligtvis angett attning,

Överförmyndarnämnden. Ytterligareplaceradtjänstemanderas är en
omsorgsför-sittertjänstemanderasharkommun attuppgettannan

de inteellerfråganintehar attkommuner svarat5valtningen. svarat
verksamhet.någonhar

medsamarbete/kontaktnågot1.6 Har
förtroendenämndlandstingets

har kon-de kommunerfrågan. lhar nejkommuner20 svarat man
råd-oftastsigförtroendenänmd det9 med landstingetstakt rör om

ärendensigocksåsakfrågor/ärenden. kangivning i olika Det röra om
be-landstingetdärförtroendenänmdkommit till landstingets mensom

det instans.dömt kommunenär är rättatt som
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Information2

vilket2.1 På informerar kommuninvånamasätt

förtroendenänmden och dess verksamhetom

Flera kommuner l l har de förmedlar information sinuppgett att om
verksamhet tryckt infonnationsmaterial såsom broschyrer,t.ex.genom
anslag på anslagstavlor, i dagspress eller i kommunensannonser egen
tidning sin verksamhetsberättelse. någraI kommuner gårsamt genom

också med information till boende i olika boendeformer och tillutman
olika föreningar. Det sig här framför allt pensionärsföreningarrör om
och vissa former äldrebostäder och liknande. kommuner3 skriver iav
sina de just håller fram informationsmaterial. Enatt att tasvar nu
kommun har den söker information kan få det viasvarat att som
kommunens växel. Två kommuner skriver de inte har tryckt någonatt
information till kommuninvånama och de inte haft någraärmuatt
ärenden.

Ärenden3

Vilka de3.1 vanligast förekommande problemenär

vänder sig tillsom personer
förtroendenänmden med

I de kommuner 11 har handlagt förtroendenämndsärenden harsom
det framför allt handlat frågor bemötande personal/-rörom som
vårdtagare-boende/anhöriga. två kommunerI har det inämnt attman

fall handlatderas frågor brister i behandlingen ellerrörom som
ifrågasättande den ordinerade medicinen. kommuner7 har svarat attav

haft någrade inte har ärenden medan kommuner1 l har valtännu att
inte frågan.svara
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3.2 Hur många ärenden handläggs i
förtroendenämnden årper

kommuner har21 uppgivit de inte har haft några nämndärenden.att 6
kommuner har angivit har 1-5 ärenden år. Enatt störreman per
kommun utmärker sig med hela 25 nämndärenden och pekarper

dessa tenderar öka. En kommun har valt inte frågan.att att att svara
kommuner har18 angivit de inte haft några ärenden tjänste-att

mannanivå. kommuner8 har angivit de har mellan l-6att ären-
den/forñågningar år. Samma kommun skiljer sig från deper som ovan
övriga med fler nämndärenden utmärker sigavsevärt tjänste-även
mannanivå med hela 40 ärenden år. Antalet ärenden bedöms enligtper
kommunen öka. kommuner2 har valt inteatt svara.

Enligt Hälso-3.3 och sjukvårdslagen är

kommunerna skyldiga haatt en
förtroendenänmd för den hälso-

och sjukvård kommunen bedriver. Harsom er
kommun fattat formellt beslutett attom
förtroendenämnden också skall handlägga
ärenden hela äldre- ochrörsom

handikappomsorgen

13 kommuner har de har fattat formellt beslut i dennasvarat att ett
fråga. kommuner har14 nej frågan. Av dessa har kommu-3svarat

de inte kan besvara frågan eftersom frågan hittillssvarat att inte harner
aktualiserats. kommuner2 har valt avstå från En kommunatt att svara.
pekar problemet med lagstiftningen inte samordnad förär attsom
underlätta arbetet i förtroendenänmden.
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Uppföljning4

4.1 rutinerHar för rapportering av
förtroendenämndsärenden till

verksamhetsansvariga i kommunen

kommuner12 har anmält de grund för ärenden inte haratt av
några rutiner det gäller återföring information till verksamhets-när av
ansvariga. Något fler, 13 kommuner, har infört rutiner för återföring.
Av framgår informationen framför allt skall till kommun-attsvaren
fullmäktige, socialnämnden och till berörda kommundelschefer och
enhetschefer. Detta skall ske protokoll till berörda instanser frångenom
förtroendenämndsmötena.

4.2 förtroendenämndenHar någon egen
verksamhetsberättelse

De allra flesta kommuner 25 29 har de inte har någonsvarat attav
verksamhetsberättelse grund för ärenden. kommunl har bi-av
fogat sin verksamhetsberättelse.

Tillgänglighet5

5.1 förtroendenänmdenHar fastnågon
telefontid i veckan

Majoriteten kommunernas föxtroendenämnder har ingen fastav
telefontid för kommuninvånama. En kommun har "detsvarat att är
bekant ordföranden i huset flera dagaratt är i veckan". En annan
kommun har skrivit "folk välkomna ringa vid behov".att är Detatt är
också vanligt har det alltid gåratt nå någonsvarat att attman
förtroendenämnden under kontorstid. I kommun har förtroende-en
nämnden fasta telefontider i veckan.
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Övrigt6

uppfattning behovenligtdetFinns6.1 attaver
förtroendenämndsverksamhetenstärka

något behovhär de intekommunernamajoritetEn att avsersvararav
kommunerförtroendenämndsverksamheten. Ettstärka attatt menarpar

kontakt med berörda i deneventuella problemlöser egnagenomman
det angelägetpekar dockkommunorganisationen. En är attatt

kunskaper de frågorökademöjlighetpersonalberörd att om somges
pekar på för-handlägga. kommunerskall 3förtroendenämnden att

bättre och ökadmarknadsföra sigbordetroendenänmdema ge
denintressantverksamhet.sin Detinformation är att notera attom

också pekarverksamhetomfattandehar relativtkommun som en
förtroendenänmdema.förstärkningbehovet avav

huruppdragHSU:s6.2 övervägaär att

skall kunna stärkas. Finnsställningpatienternas
erfarenheterbakgrund någradet mot eraav

tyckerproblem/frågeställningar ärsom

uppmärksammasärskilt angelägna för HSU att

i arbetet

totalt svarandekommunerna 21 de 29övervägande majoritetEn avav
HSU bör tittanågra frågeställningar/probleminte funnithar som

pekar på problem någrapå. de kommunerAv nämnernärmare som
och kommunens förtro-gränsdragningsproblem mellan landstingets

förvirring hos kommuninvånama ochvilket kan skapaendenämnd
och önskemål.helhetsbild patientens behovdessutom sämre avge en

istället infördebrakommun pekar detEn att man envore om
Ytterligarehandlade de olika patientärendena.förtroendenänmd ensom

sekretessproblem ibland kan försvåralyfter framkommun som
och hälso- och sjukvården och skullesamarbetet mellan socialtjänsten

lagstiftning. kommun lyfter fram problemetvilja samlad Enhelst ense
klago-och anhörigas beroendeställning till vården vidmed patienters

Vidare kommuner resursbristen problemmål. ett etttar sompar upp
vården.inom
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Information till patienter och

anhöriga i hälso- och sjukvården

Sammanfattning

Kommunikationen åmellan sidan patient och anhöriga och å andraena
vårdpersonalsidan alla kategorier fundamenten för säkerär ettav av en

och kvalitativt god hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen arbetar med
frågor information till patienter och anhöriga hälso-i och sjukvår-om

i flera olikaden sammanhang juridisk normering, uppföljninggenom-
och utvärdering, tillsyn utveckling och kunskapsförrnedling.samt

Verkets uppföljningar och utvärderingar varierande bildger en av
vad lagändringar och andra centrala beslut inom området har lett till. I

Ädelreformensin utvärdering har Socialstyrelsen uppmärksammatav
brister i infonnationsöverföringen mellan vårdgivare patientnär en
byter vårdfonn. Området har reglerats särskilda föreskrifternu genom
och allmänna frånråd Socialstyrelsen SOSFS 1996:32, där kraväven
på infonnation till patienten själv eller dennes anhöriga anges.

ÄdelrefonnenUtvärderingen har också uppmärksammat vårdenattav
i livets slutskede till del har flyttats från sjukhuset till hemsjukvår-stor
den och vården särskildai boendefonner, med de krav detta ställer
bland kontakterna med de anhöriga. Infonnationsfrågor inomannat
äldrevården tillberör del ekonomiska förhållanden, tillävenstor exem-
pel avgifter.

Erfarenheterna från tillsynen varierar mellan olika ärendetyper.
Bristande information och kommunikation berörs sällan direkt i Lex
Maria-ärenden, gäller allvarliga skador eller risker för detta.som
Sådana brister kan dock ha bidragit till skadan eller risken. Till
Socialstyrelsen kommer anmälningar, klagomål och frågor frånäven
allmänheten. Dessa brett fält, från allmänt hållnaspänner över ett
synpunkter vården till ärenden borde ha anmälts enligt Lcxsom
Maria. Direkta informationsfrågor förekommer, sammansattamen mer
kommunikationssvårigheter ligger ofta bakom anmälningarna och
klagomålen. Information till patienter och anhöriga handlar inte bara

överbringa vissa sakuppgifter olika berörs vården,att sätt ävenom -
behandlingen och bemötandet i övrigt.
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i vårdkvalitetenoch klagomålen gäller bristerAnmälningarna som
uppståttBristerna behöver inte haenskilde har upplevt.den attgenom

svåra kommagjort fel och de kan tillenstaka harnågon attvaraperson
serieindividtillsynen. Oftare beror bristernamed inomrätta en

vårdförloppet inte varit de bästaföljd insatserna itillhändelser attav
klagomålen kommer till Socialstyrelsenochanmälningarnamöjliga. Att

lokal avvikelsehantering kankvalitetssystem ochlokalavisar att
säkerhetsrisker och kvalitetsbrister itid fångautvecklas till iatt upp

vården.
särskilda föreskrifter och allmännajanuari gällerFrån den 1997l

sjukvårdeni hälso- ochSocialstyrelsen kvalitetssystemfrånråd om
skall säkerställa patientensSOSFS 1996:24. Där att systemenanges

säkerhet. Vårdpersonalen bör tilldelaktighet ochvärdighet, integritet,
kanmed patienten såöverenskommelseexempel eftersträva att manen

olika behandlingsaltemativfått informationsäkerställa patientenatt om
effekt.förväntningar behandlingenshar rimligaoch patientenatt

Även avvikelsehantering omfattasoch lokalMariaLex av nya
från Socialstyrelsen SOSFS 1996:23,allmänna rådföreskrifter och

frånidentifiera och förebygga avvikelser detdet lokaladär attansvaret
vårdenhändelseförloppet i betonas.normala

någraerfarenheter från tillsynensammanställningenl angesav
och anhöriga, där brister särskiltinformation till patienteruppgifter vid

kontaktareller dennes anhörigaleda till patientenofta tycks att
Socialstyrelsen. Dessa är:

förutsättningar,utgå från patientens behov ochatt-
informationen blandfölja hur tas emot, annat attatt genomupp-

har uppfattats korrektsig denförvissa sätt,ettattom
delaktiga i vård ochoch de anhörigapatientengöraatt-

vårdansvaret läggs dem,behandling överutan att-
och starka reaktioner,till förväntningar, känslorhänsynatt ta-

med direkta samtal,skriftlig informationkombineraatt-
och tydlig samtalspart,aktivt,lyssnaatt svar vara somge-

patienten haroch lyssna de anhörigasärskilt informera näratt-
komma till tals,upplysningar ellersvårt emot attatt ta

förankra känsliga uppgifter i intyg ellersärskilt förklara ochatt-
myndigheter,utlåtanden till

samråd och överenskommelser,dokumenteraatt-
krav vill deltill patientjoumallagensleva när taatt en personupp-

journalen ochdenav egna
lagstiftningen och kan klaga.berättaatt om var man-

och kunskaps-olika former utvecklingsarbeteSocialstyrelsens av
stärka det lokala arbetet med informationförmedling kan bidra till att
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till patienter och anhöriga. Verksamhetstillsynen det möjligtgör att
följa och granska lokala för kvalitetsutveckling, kvalitetssäkringsystem
och avvikelsehantering. Den medicinska faktadatabasen MARS ger
läkare och vårdpersonal bättre underlag infonneraattannan om
behandlingsalternativ, risker och resultat utifrån vetenskap och
beprövad erfarenhet. Olika former metodutveckling kan dessutomav
förbättra möjligheterna samla och analysera patientersatt och deras
anhörigas synpunkter hälso- och sjukvården, särskilt utifrån de
aspekter vårdkvalitet patienter och anhöriga själva bedömersom

viktigast.vara

Inledning1

Denna översikt Socialstyrelsensöver normering, erfarenheter och
utvecklingsinsatser det gäller information tillnär patienter och deras
anhöriga inom hälso- och sjukvården avsedd underlag förär att ettvara
Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering och organisationom
HSU 2000. Kommittén har bland i uppdrag hurannat övervägaatt
patientens ställning vårdeni kan stärkas.
Syftet har varit

sammanställa verkets juridiska normeringatt inom området,-
belysa informations- och kommunikationsfrågomasatt betydelse-

för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården utifrån verkets
arbete med uppföljning, utvärdering och tillsyn samt

belysa hur verkets arbete med utvecklingatt och-
kunskapsfönnedling kan bidra till förbättringar inom området.

Socialstyrelsen arbetar frågormed patientinfonnation i olikaom
sammanhang juridisk nonnering, uppföljning och utvärdegenom-
ring, tillsyn utveckling och kunskapsfönnedling. Sammanställ-samt
ningen bygger aktuellt material från dessa olika områden. När det
gäller juridisk nonnering, uppföljning och utvärdering metod-samt
utveckling refereras publicerade författningar, studier och projekt-
beskrivningar. Erfarenheterna från nationella uppföljningar och ut-
värderingar bygger projekt med oftastörre omfattande kvantitativa
studier där slutsatserna giltiga för hela landet. Slutsatsemaär från
verkets lokala uppföljningar har inte generella giltighet.samma

Erfarenheterna från tillsynen bygger bedömningar gjorda av
handläggare vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter. Ett urval av
dessa har intervjuats inforrnationsfrågomas betydelse i olikaom typer
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i sammanhanget.och möjligheterrolltillsynensärenden samt omav
varitmaterialet har inteanalysergenomgångar ochKvantitativa av

till pati-vid informationnågra uppgifterIställetmöjliga göra.att anges
patientenofta tycks leda tillsärskiltdär bristeranhöriga,och attenter

SäkerhetsaspekterSocialstyrelsen.kontaktaranhörigadenneseller upp-
också.märksammas

ligga till grundfrån tillsynen kan inteerfarenheterBeskrivningen av
i övrigt leder tillförhållandendessabedömningarför några ävenomav
bedömningaranvändas förkan denhellereller risker. Inteklagomål av

hela denomfattningenJämfört medomfattande.bristerna är avom
händelserlitet antaldetoch sjukvårdenshälso-svenska är ett som

klagomål och frågorAmnälningar,beskrivningen.grund förtillligger
tidskrävande delochrelativtdockallmänhetenfrån är stor aven

tillsynsarbete.löpandeSocialstyrelsens
frågor informationtillsynsärenden därexempelantalEtt omges

för visahar valtsExemplenförekommer.anhörigaochtill patienter att
frågor oftadessaden enskildeallvar föroch detkomplexitetden som

vårdområdengäller olikalandet ocholika delarfrånkommerhar. De av
till helaförhållanderepresentativitet idirektNågonpatientgrupper.och

Inforrnationsfrågoma förekommerinte.tillsynsärenden har demängden
vård, behandlingaspekterfrån andraisoleradefonn,i "ren"sällan
representativitetnågon sådanoch det tveksamtbemötande,eller är om

uppnås.kan
sammanställningmaterial i dennaochmetoderolikaDe typerna av

till samlatområdet ellerhelhetsbildtillkombineraskan inte ettaven
Åproblem.eventuellaomfattningenvärderaunderlag för att enaav

undersökningaroch omfattandefrånresultatfinns detsidan stora som
patienter ochinformationen tillbrister idirektapekarsällanmera

problem i ärendenolika konkretaavspeglaså andra sidananhöriga,
fakta ochmellan säkratill verket. Kontrasteninkommer mersom

omfattningen debedömadet svårtkunskap""anekdotisk gör att av
fall.i enskildakan iakttasproblem som

deförsök bedömaåterkomma vidsvårigheter tycksLiknande att
och anhöriga itill patienterinformationenfinnas ikanbrister som

studier oftapatientenkäter och andraMedansjukvården.hälso- och
såden vård de fårnöjda medflertalet patientervisar det äratt stora ges

uppmärk-äldrevårdentill exempelmissförhållanden inomenstaka stor
massmedier.samhet i
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2 Föreskrifter och allmänna råd

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd publiceras i verkets
författningssamling. Föreskrifterna bindande regler. Deär allmänna
råden innehåller rekommendationer hur författning kan eller börom en
tillämpas och utesluter inte andra uppnå de målsätt iatt som avses
författningen.

Infomation till patienter i hälso- och sjukvården berörs i många av
verkets föreskrifter och allmänna råd. Främst gäller detta i samband
med övergripande frågor bland journalföring och kvalitet iannatom
hälso- och sjukvården, frågor direkt berör den enskildes säkerhetsom
och frågor inom områden regleras särskild lagstiftning, tillsom genom
exempel Smittskydd eller psykiatrisk tvångsvård. I underbilaga 5.1 ges

översikt juli 1997 gällandeöver föreskrifter och allmänna råden nu
innehåller normering information till patienten och anhöriga.som av

föreskrifterTre och allmänna råd särskilt informationnya nämnersom
till patienter och anhöriga beskrivs i detta avsnitt.

2.1 Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården

Övergripandebetydelse har Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd kvalitetssystem i hälso- och sjukvården SOSFS 1996:24.om
Dessa har utarbetats stöd för tillämpningen de kraven påsom av nya
kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. Från den l januari 1997 är
dessa krav inskrivna i hälso- och sjukvårdslagen 31 § och tandvårds-
lagen 16 § och omfattar all hälso- och sjukvård och tandvård. Före-
skrifterna och de allmänna råden gäller från datum.samma

Föreskrifterna och de allmänna råden ställer krav all verksam-att
het inom hälso- och sjukvården skall omfattas för planering,systemav
utförande, uppföljning och utveckling kvaliteten, det vill sägaav

for egenkontroll. Allsystem personal skall medverka i den systematiska
och fortlöpande kvalitetsutvecklingen. Det skall ingå naturligtettsom
led i allt vård- och behandlingsarbete systematiskt och fortlöpandeatt
utveckla och säkra kvaliteten. Föreskrifterna och de allmänna råden
riktar sig till alla nivåer i vården: vårdgivare, verksamhetschefer eller
motsvarande all hälso- och sjukvårdspersonal.samt

Patienten står i i föreskriften.centrum Kvalitetssystemen skall
säkerställa patientens värdighet, integritet, delaktighet och säkerhet.
Vårdpersonalen bör till exempel eftersträva överenskommelse meden
patienten så kan säkerställaatt patienten får informationattman om
olika behandlingsalternativ och patienten har rimliga förväntningaratt
på behandlingens effekt. Vårdgivaren fastställer verksamhetens
övergripande inriktning eller policy för kvalitet och ambitioner för att
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övergripandeocksåbörVårdgivarenbehov.patientenstillgodose ange
tillförhålla sigskallverksamhetenochpersonalenhurriktlinjer för

patienten.
delaktighetintegritet,värdighet,patientensgällerFöreskriftens 2 §

lyder:säkerhet. Denoch
säkerställaskallKvalitetssystemen

omhänder-ochvårdi patientenssäkerhetochkvalitetatt-
tillgodosestagande

respektochomtankevisasnärståendeoch dennepatientenatt- tillgodosesoch integritetvärdighetpatientensatt- ochinformerasnärstående görsoch dennespatientenatt-
delaktiga

närståendeochfrån patienterklagomåloch tasförslag omatt-
beaktas.hand och

följande:blandparagraftill dennaråd annatsägsallmännaI

patientens,påverkaromhändertagandeochvårdInformation om
Genomförväntningar.och andra intressenters attanhörigas

ansvarigkanpatientenmedöverenskommelseeftersträva en
informationfåttpatientensäkerställavårdpersonal att om

förväntningarrimligaharpatientenochbehandlingarmöjliga att
medverkanochroll,Patientenseffekter.dessas ansvaregen

tydlig.ocksåblirbehandlingochvårdi sin
hanteringrutiner föroch kändautvecklade, tydligaGenom av

med patienterna.kontakternaunderlättasförslagochklagomål
sig, hurvändade kaninfonnationbörPatienterna vartom

ochFörslagresultat.eventuellatill ochgårhanteringen om
viktiganhöriga börochpatienterklagomål från enses som

förrutinerutveckladeVälverksamheten.tillåterkoppling
och tidsvinster.kvalitets-bådetillkan ledadessahantering av

ochpatientensutifrånmål bestämsochinriktningVerksamhetens
bestämmel-och andraförfattningari lagar,behov, kravbefolkningens
erfarenhet,beprövadochvetenskapverksamheten,kravövrigaser,

ellerVerksamhetschefenresursanvändning.effektivochriskanalys
forrnule-verksamhetsmålenoperativaför demotsvarande attansvarar

skallmedarbetarenås. Allaoch demätbaraså de är att engage-attras
mätmetodermått ochmål,mål. Mätbaraformuleramedi arbetet attras

det finnsOmverksamheten.iviktigaförfastställasbör processer
verksam-förochindikatorermål, mått,utveckladenationellt ennormer

intematio-ochnationellai olikadeltaGenomanvändas.dehet bör att
verksamhetinommed andrajämförelserkannella register göras samma

öververksamheten följasoch den uppegna
vilken modellgällerkvalitetssystemkravFöreskriitemas oavsett

verksamheten.ianvändskvalitetssystemför som
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2.2 Lex Maria och lokal avvikelsehantering

Bestämmelserna anmälningsskyldighet i hälso- och sjukvården harom
från den januaril 1997 förts från den så kalladeöver Lex Maria-
förordningen till tillsynslagen. I 5 tillsynslagen§ vårdgivarenattanges

skall anmälan till Socialstyrelsensnarast göra patient i sambandom en
med vård, behandling eller undersökning inom hälso- och sjukvården
drabbas eller för risk drabbasutsätts allvarlig skadaatt ellerav av
sjukdom. Benämningen Lex Maria efter händelse vid Mariaen-
sjukhus Stockholmi under 1930-talet har dock behållits i Socialstyrel--

föreskrifter och allmänna råd anmälningsskyldighetensens om samt
lokal avvikelsehantering SOSFS 1996:23 också gäller från densom
ljanuari 1997.

Syftet med bestämmelserna lokal avvikelsehantering och Lexom
Maria-anmälan kunskapernaär risker i hälso-att och sjukvårdenom
skall öka så avvikelser kan minimerasatt i första hand förebyg-genom
gande åtgärder. Alla felhandlingar, olyckor, tillbud i verksam-m.m.
heten avvikelser. föreskrifternaIutgör och de allmänna råden attanges
vårdgivaren skall ha lokala rutiner för hantering avvikelserav som en
del kvalitetssystemet. Rutinema bör integreras i det dagligaav arbetet
vid enheten. All hälso- och sjukvårdspersonal skyldigär att rapportera
avvikelser betydelse for patientsäkerheten till den hos vårdgiva-av som

för den lokala avvikelsehanteringen.ren svarar
Vårdgivarna skall följa den lokala avvikelsehanteringen. Närupp en

avvikelse har nått viss "styrka", det vill patient drabbatssäga nären en
eller för risk drabbasutsatts allvarlig skadaatt eller sjukdom,av av

skall det inträffade också anmälas till Socialstyrelsen. Det dennaär
anmälan kallas Lex Maria-anmälan. Bland exemplen avvikelsersom
eller orsaker till sådana skall anmälas otillräcklignämns ellersom
felaktig information till patient eller anhörig.

Patienten skall underrättas skada eller sjukdom kan haom en antas
samband med vården eller behandlingen och amnälan skett tillom

ÄvenSocialstyrelsen. det har funnits risk för allvarlig skada ellerom en
sjukdom och anmälan har gjorts till Socialstyrelsen bör patienten
informeras. En anteckning underrättelsen skall i joumalen.görasom
Den anmälningsskyldigär också för patientensom attansvarar
informeras Socialstyrelsens beslut i ärendet såvida inte sådanom en
underrättelse bedöms olämplig. Underrättelse skall ske så fort som
möjligt.
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samordnadochInfonnationsöverföring2.3

vårdplanering

ochföreskrifterSocialstyrelsensgällerjanuari 1997Från den l även
vårdplaneringsamordnadinformationsöverföring ochrådallmänna om

1996:32.SOFS
vårdoch säkergodenskilda patienters rätt attFör att trygga en

sjukvårdenochhälso-samverkan mellanfalli vissakrävsoch omsorg
dennaförutsättning förgrundläggandeEn attsocialtjänsten.och

informationdenvårdkedjanhelafungeraskall är attsamverkan genom
tillgängligfinnsochvårdpatientensplaneraförbehövs att omsorgsom
patientenmedsambandivårdgivareolikamellan attöverförasoch kan

och deföreskrifternamedSyftettillvårdfonnfrånflyttar arman.enen
ochinformationsöverföringförstrukturskaparådenallmänna är att en

kanfall kommuneni devårdgivareolika ettmellansamverkan
förbetalningsansvarkommunernasenligt lagenbetalningsansvar om

sjukvård.ochhälso-viss
tillsamtycktskall haPatientenmedverkan betonas. attPatientens

älvintefall patientendelämnas Ieller henneuppgifter honom ut.om
somatiskaellerpsykiskasittgrundmedgivandekan lämna av

vad patientensnärstående förkontakt med utrönatillstånd kan atttas
möjlighetfall saknasvissaI utrönaskulle kurma attinställning vara.

erforderligaochdå lämnasUppgifter kaninställning.patientens ut
någotskulle haintepatientendet kan attkontakter antas atttas om

står klartoch detvård ocherforderlig attinvända mot att omsorg
uppgifternainte lidernärståendeeller dennespatienten att ommen av

intagningsmeddelandekallatsåöversändsIblanddem lämnas ett omut.
ochhälso-och densocialtjänstenvård till öppnaslutenintagning i

samtycke.patientensske medså fallskall isjukvården. Det
behöverutskrivningefterpatientenföreliggerunderlagfortSå att

samordnadsjukvårdsinsatser börochoch hälso-sociala insatser en
fortsattasamordningdettaMedinledas.vårdplanering avenavses

inomaktuellakanoch de insatservårdenslutnai deninsatser varasom
sjukhusvistel-eftersjukvårdenochhälso-och densocialtjänsten öppna

ställning tilltagitvårdenslutnainom denansvarig läkare attNärsen.
skallsjukhusvistelsenefterochvårdbehövakanpatienten omsorg

sjukvården,hälso- ochochsocialtjänstenöversändas tillinformation
inte harpatientenkaneller dettill detsamtyckerpatienten antas attom

det.invändanågot motatt
frågan hurböransvarige läkarenpatientenförDen ta omupp

sjukvårdenochhälso-denochsocialtjänstenmedkontakterna öppna
denpersonalenochmed patiententillsammansgenomförasskall

och/ellerförutsätts patientenintagen. Detpatientenenhet där attär
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dennes närstående erbjuds deltaatt Sammanträffande behöverettom
för denäga samordnade vårdplaneringenatt mellanrum företrädare för

hälso- och sjukvården och socialtjänsten skall kunna genomföras ett
ändamålsenligt sätt.

En föreskrift i författningen utskrivningsmeddelandeär att ett skall
skickas till socialtjänsten och den hälso- ochöppna sjukvården samma
dag patienten skrivs från sluten hälso- ochsom ut sjukvård. Ett
exemplar utskrivningsmeddelandet skall överlämnas tillav patienten
eller till den följer med patienten från sjukhuset. Utskrivningsmed-som
delandet bör sammanfattning de medicinska, omvårdnads-vara en av
mässiga och rehabiliterande insatser patienten erhållit. Utskriv-som
ningsmeddelandet bör innehålla uppgifter vilka har varitom som
ansvariga för patientens vård och sjukhuset, resultatetomsorg av
aktuell vård och behandling, ADL-förrnåga, kommunikativ förmåga
och förslag till fortsatta behandlings- och rehabiliteringsåtgärder.

När patienten på sjukhus börtas motsvarande information
överföras till sjukhuset från socialtjänsten och den hälso- ochöppna
sjukvården. Utgångspunkten bör patienten själv medatt tarvara
informationen till sjukhuset. Om patienten olika skäl inte kan göraav
det och närstående inte heller har möjlighet till det, måste patientensom
läkare och/eller sjuksköterska inom den hälso- och sjukvårdenöppna

ansvarig befattningshavare inomsamt socialtjänsten översända den
information den enskilde aktuell.ärom som

Det viktigt vård i livetsär slutskede utformasatt i samverkan med
de närstående, särskilt patientens tillståndnär sådant hanär elleratt
hon inte kan Ävenuttryck för någon uppfattning. patientenge egen om
bedömts medicinskt färdigbehandlad bör han eller hon kunnasom

kvar sjukhuset, dettastanna patientens önskemålär och det kanom
ökad livskvalitet för den enskilde. Om patienten önskarge en att

vårdas i det hemmet eller i det särskilda boendet bör hälso- ochegna
sjukvården och socialtjänsten kunna bistå denna önskan. Flyttningar
ñån det hemmet eller det särskilda boendet till sjukhus bör endastegna
erbjudas sjukhusvården bedöms medföra ökad livskvalitet förom en
patienten.
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frånerfarenheterochKunskaper3

utvärderingochuppföljning

nivåNationelll

ochföljtriksdagochregeringuppdragharSocialstyrelsen av
sjukvår-ochhälso-inomreformerårensdevissautvärderat senasteav

uppmärksammasutvärderingarochuppföljningardessanågraIden. av
ellerpatienterenskildaoch tillallmänhetentillinformationfrågor om

regelihär utgöriakttagelseroch nämnsslutsatserDeanhöriga. som
vadbildvarierandestudier. Deiinslag avmindre större enbara ger

ställningpatientensberörbeslutcentralaandraochlagändringar som
till.lettharvårdeni

Ãdelreformen

uppföljningenframlyftssärskiltinforrnationsfråga genomDen som
uppgifterÄdelreforrnen överföringengällerutvärderingen avoch av

vård-människa byteräldrevårdgivareeller närenheterolikamellan en
mellanbådekontakternaibristerSocialstyrelsenpekadeHärfonn.

ellerpatientenochdessamellanochvårdenfördem ansvararsom
uppföljningarandraiiakttagitsharProblemen ävenanhöriga.dennes

huvud-medsamarbeteverket itillleddeDetillsynen. attoch inom
särskildamedområdetregleradeyrkesföreträdarnaochmännen

råd.allmännaochföreskrifter
hemsjukvårdenhuruppmärksammatÄdelutvärderingen har även

frågal990-ta1et. Enunderutvecklatsboendeformernasärskildadeoch
imänniskorvårdensammanhangetaktuell i äralltmerblivit avsom

och sluten-dödsorsaks-frånuppgifterstudieslutskede. Enlivets av
blandvisaroch 1993 annat1991mellanutvecklingenvårdsregistren av

dettillsjukhusetfrånflyttatsharomfattningökad utivårddennaatt
också iflyttasMänniskorhemmet.detellerboendetsärskilda egna

Föränd-levnadsåret.sistaunder detsjukhustillutsträckningmindre
mellankontakternaförförutsättningarinnebärakanringen även nya

derasochäldreoch desjukvårdspersonalenochhälso-kommunaladen
sjuke tilldenflyttaintebeslutgälladetSärskilt kan attanhöriga.

livskvalitet. Detpatientensökakurmabedömsintedettasjukhus om
onödan.iakutsjukvårdentillförsmärmiskorsällanintehänder att

svåraocksåkan attutskrivningarsnabbarealltjukhusens varaS
anhöriga.för deacceptera
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Inom vården och äldre har ekonomiska frågor ochomsorgen om
information dessa betydelse för den enskilde.stor Det kan bådeom
gälla avgifter för samhällets tjänster och till biståndrätten från sam-
hället. Förhållandena varierar i hög grad mellan kommunerna. Olika

öka brukarinflytandetsätt diskuteras,att till exempel överenskommel-
for klargöra för och förväntningarnaatt på äldreomsorgensansvaretser

tjänster. Nya metoder fånga de äldres önskemålatt och synpunkterupp
kan behöva till exempel intervjustudierprövas, och inventeringar

de äldres intresseorganisationer.genom egna
Inom uppföljningen Ädelreformenoch utvärderingen harav

samhällets hjälpmedelsinsatser studerats. Bland genomfördesannat
hösten 1995 intervjuundersökning service, bemötande,en av synen
hjälpmedlet och dess bland rullstolsbumanytta och medpersoner
rollatorer. Resultaten visade brukarna mycketatt nöjda med denvar
hjälp de fick, också de hade små möjligheteratt påverkamen att
hjälpmedelsinsatsen. Fram tonade bild hjälpmedelsverksamhetenen av

"prylleverans i standardförpackning" med alltför ringasom inslagen
uppföljning och dialog med den enskilde, detta fömöjdav trots ärsom

med den hjälp han får.

Handikappreformen

älpmedelsfrågoma berörs också i uppföljningen handikapprefor-av
I denna uppföljning har Socialstyrelsen funnit brister i hurmen.

lagändringen individuell vårdplan för habilitering, rehabiliteringom
och tillhandahållande hjälpmedel har genomförts. Verket har blandav

pekat det behövs krafttag från huvudmannens sida förannat att att
informera bättre möjligheterna till individuell plan. Det behövsom en
också lättillgänglig infonnation de habiliterings- och rehabilite-om
ringsresurser huvudmärmen lokalt erbjuder.som

Primärvården

husläkarlagenNär trädde i kraft fick Socialstyrelsen i uppdrag ävenatt
följa och utvärdera denna refonn. Efter det lagen upphördeatt attupp
gälla har uppföljningen breddats till omfatta hela primärvården.att
Organisatoriska förändringar har gjorts i de flesta landsting och väsent-
liga motiv och syften vid lagens tillkomst finns kvar i gällandenu
lagstiftning.

Som del primärvårdsuppföljningen genomfördes 1995en av en
befolkningsenkät tillgänglighet och kontinuitet i primärvården.om
Enkäten omfattade slumpmässigt urval befolkningenett 20 år84av -i nio områden. Av drygt 9 000 tillfrågade svarade 80än procent.mer
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ibestämd läkarehadededessa60 attMer procent enän uppgavav
studiermed tidigareJämförtsig till.vändabrukardeprimärvården som

hälftförsta1990-taletsundersketthaökningmarkanttycks aven
liggerläkare. Dethardeuppfattarandelen att egenenpersoner som

husläkarsy-ochhusläkarediskussionernahandstill atttroattnära om
ökningen.bidragit tilllistningsförfarande harstemets

det lättansågenkätensvaradedem atthälftenDrygt varsomav
tycktefemtedelmedantelefon attläkarmottagningen nästannå enatt

acceptabel. Deväntetidenansågfembesvärligt. Fyra attdet varavvar
dennaövriga. Inomdepositivalikaintehälsamed sämre somvar
tyckteochsnabbaretidvelat hahadeflerrelativtdet sett somvargrupp

telefon.påframkommabesvärligtdet attvar

nivåLokal3.2

sjukvårdsfrågorochhälso-SocialstyrelsenstuderarregionaltochLokalt
Granskning-uppföljning.Aktivså kalladgranskningar,länsvisagenom
företrädare,verksamheternasmeddialogochsamrådiskeren

frågoruppföljning harAktivkommunledningar. Inomochlandstings-
blandianhöriga berörtsoch annat etttill patienterinformationom

Bohus länochGöteborgs-ochHallandsgranskningenfrånprojekt av
1995.under

ochsjukhusfrånutskrivningeftervårdbehovgälldeProjektet
vid bytetinformationsöverföringenibristerbildenfördjupar avav

helagällatillgeneraliserasdock intekanResultaten attvårdfonn.
vårdpersonalmedintervjuersåvälingickprojektetlandet. I ensom

de 1100700besvarades näraEnkäten nästanpatientenkät. avav
ortopedklinikellermedicin-kirurg-,frånskrevspatienter enutsom

båda länen.i desjukhusvid1995höstenavgränsad tid tre
överskattade densystematisktsjukhusenvisadeUndersökningen att

veckor efterinnehåll. Någraochbetydelseinforrnationensgivna
informeradedåligtgenerelltpatienternaansåg sigutskrivningen vara

kundetill bristernaorsaksmärtlindring. Enochmedicinering varaom
olikamångaoch denmuntligfrämstinformationen att avgavsatt var

stressadochjäktadepersonalenUpplevelserpersonalgrupper. att varav
sjukdomsinfrågamöjligheterpatienternaspåverkat attkunde ha om

Även uppfattningpatienternashade fått.debehandlingdeneller omom
tydde resultatenåldernmed blandvarierade attinformationen annat

förbättras.kundeutskrivningsrutinerinformationsformsåväl som
falli flerabrastutskrivningenefterpatienternamedKommunikationen

ochkontrolleråterbesök,förgällde tiddetockså genom-när svar
undersökningar.gångna
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Socialstyrelsen bedömde såväl informationenatt mellan vårdnivåer
till patienterna behövde förbättras, blandsom ökadannat genom

användning skriftlig infomiation även informationstekno-av genom ny
logi och bättre rutiner för information under sjukhusvistelsen och vid
utskrivningen. Mellan sjukhusen farms vissa skillnader, till exempel
vad gällde information risker med olika behandlingsåtgärder ochom

det patientansvarig läkare informationen.om var som gav

4 Kunskaper och erfarenheter från tillsyn
Målet för Socialstyrelsens primära medicinska tillsyn bidra tillär att
optimal säkerhet och kvalitet i den svenska hälso- och sjukvården inom
de politiska beslut. För denramar primärasom ges medicinskagenom
tillsynen har verket regionala enheter, i Göteborg, Jönköping,sex
Malmö, Örebro.Stockholm, Umeå och Tillsynen skall kunna visa
vårdgivarna vad de konkret behöver för uppnå hälso-göra ochatt
sjukvårdslagens mål. Genom tillsynen skall vårdgivama kunna stöd
i sin kvalitetsutveckling. Den primära medicinska tillsynen syftar också
till granska hälso- ochatt sjukvårdspersonalens yrkesutövning.
Tillsynen således inriktadär på såväl verksamheter individer.som
Socialstyrelsens befogenheter vidta åtgärderatt verksamheter inommot
hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdspersonalmot framgår

tillsynslagen 1996:786.av
Den förebyggande tillsynen med inriktning stödja och stimuleraatt

bedrivs bland information de kravannatgenom och reglerom som
gäller i sjukvårdande verksamhet, platsbesök och konferenser. Till det
förebyggande arbetet hör analysäven och återföring erfarenheternaav
från enskilda ärenden. Den kontrollerande tillsynen bedrivs genom
besök och inspektioner i anslutning till enskilda ärenden och genom

omfattande verksamhet, bland samordnademer "nedslag"annat i viss
hälso- och sjukvårdsverksamhet. Utöver detta bedriver Socialstyrelsen

sanktionerandeäven tillsyn anmälningaren till åtal, yrkandengenom
disciplinär påföljd och/eller återkallelseom yrkesbehörighet hosav

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnänmd HSAN ställningstagan-samt
den i remissärenden från domstolar och ansvarsnämnd. Från den l
januari 1997 kan den sanktionerande tillsynen riktasäven mot
vårdgivare.

Erfarenheterna informations- och kommunikationsfrågorav kommer
från olika delar tillsynsarbetet. Tabellen visar antaletav avslutade
ärenden under år inom olika ärendetyper.senare Anmälningar,
klagomål och frågor från patienter och anhöriga delutgör storen av

"övriga anmälningar".gruppen
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juli 19951juli 19941juli 19931 --- juni 19963030juni 199530juni 1994
45316081598lMariaLex

kommunalvarav- 507758526sjukvårdochhälso-
2631713791Övriga anmälningar
318363296Joumalförstöring

beroråretsistadetunder attMaria-ärendenLexMinskningen av
i densjuksköterskoransvarigamedicinsktfrånanmälningarantalet

blandkanminskat. Dettahar annatsjukvårdenochhälso-kommunala
blivitharsuccessivtgenomförandeädelreforrnensefterdetbero att

sjuksköterskornaansvarigamedicinsktdehändelservilkatydligare som
harÖvriga Maria-anmälningarLexMaria.enligt Lexanmälaskall

anmälningarövrigaökningentillförklaringöka. Enfortsatt avatt
kvalitetsfrågor iförökat intresseåret kansistadet ettunder vara

detta.följdriskhändelseranalysmedvården avsom enav
omfattandeocksåhartillsynsenhetemaregionalaDe en

bedömtstidigareharserviceverksamhet. Dennaochinformations-
delEnverksamhet.enhetemas stor20omkring avprocentutgöra av

media.vårdpersonal ochmyndigheter,tillsigriktarverksamhetdenna
kontakterdirektaandraanhörigaochpatienterfrånTelefonsamtal samt

verksamhet.dennaockså iingårallmänhetenmed

Maria4.1 Lex

hälso-inomanmälningsskyldigasärskiltanmälsMaria-ärendenLex av
riskersjukdomarochskadorallvarliga samtgällerochsjukvårdenoch

RiskDataBas,SocialstyrelsensiförsärendenAvslutadeför detta.
UtifrånMaria-beslut.klassificerade Lex000drygt 6innehållernusom

karaktärlärandeärendenreferatpublicerasi databasenmaterialet avav
LexstatistikinnehållerSpecial överRiskRondenRiskRonden.i

beslutadesMaria-ärendende LextredjedelEnMaria-ärendena. somav
fördröjd ellerfelaktig,gällde1995/1996verksamhetsåretunder

vidfrämstförväxlingar,fjärdedelochbehandlingutebliven en
sjuk-ochhälso-orsakadeFelhandlingarläkemedel.hantering avav

stod förteknikochorganisationmedandomineradevårdspersonal
andelar.mindre
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Bristande information kan bidra till risker

Bristande information mellan vårdpersonal eller vårdgivare är ett
återkommande inslag i Lex Maria-ärendena. Särskilt gäller detta vid
delegering Ävenoch patienter byter vårdform.när bristande kontakt
mellan vårdpersonal och patienter eller anhöriga berörs ibland. Det kan
gälla i situationer där anhöriga till bam eller äldre varit särskilt
intresserade bli informerade och delaktigaatt i vården. Om dessaav
kommunikationsfrågor funnits vid den anmälda händelsen eller deom
utvecklats efter hand, till följd skadan eller risken, kan svårtav attvara
utreda. vissaI fall tycks de hänga med brister i kontaktensamman
mellan olika vårdpersonal eller mellan olika vårdgivare.grupper av

I vissa ärenden infonnations- och kommunikationsfrågorär närmare
samrnanvävda med riskhändelsen. Det kan då gälla vårdpersonalenatt
inte givit patienten tillräcklig information behandling eller attom en
situationer uppstått där patienterna för risker därförutsatts att
vårdpersonalen inte tagit sitt Vårdpersonalen kan ocksåansvar. utan att
fullt ha tagit för de medicinska följdernaut ha försökt elleransvar trott
sig försöka tillmötesgå patientens önskan vård och behand-egen om
ling. När det gäller bevakning remisser och vid till exempelav provsvar
utredning cancerdiagnoser kan bördan den enskilde patienten bliav

Kontakten mellan personal ochtung. patient kan också ha blivit sådan
all viktig information hälsotillståndet,att läkemedel inteom m.m.

kommit fram. Detta kan bland påverka möjligheternaannat ställaatt
diagnos.

Flera de ärenden under 1996 refererades i RiskRondenav ochsom
RiskRonden Special berörde vid sidan andra riskmoment ävenav
problem i kontakterna mellan vårdpersonal och patienter. Några
exempel:

Ex 1 En med multipel skleros WS vill behandling. man prova en
heltinte etablerad.är Den läkaren harsom ansvariga inte

erfarenhet behandlingen och kontaktar överläkaren vidav sin
vårdavdelning. Hon med dennesnöjer rådsig och inleder
behandlingen del den information hurutan att ta uppfölj-av om

bordeningen finns FASS. Eftergöras någrai veckor fårsom
olikapatienten leder till han snabbt kallassymtom tillattsom

kontroll. Antalet blodkroppar harvita sjunkit kraftigt och mannen
läggs på infektionsklinikin för behandling med antibiotika och
benmärgsstimulerande medel. Den bristande uppföljningen har
flera orsaker. Att själv bettpatienten få bli behandlad tycks haatt
forsar vanliga försiktighetsrutiner spel. Samtidigt harur

troligenpatienten biverkningaraccepterat än innanmera annars
han kontaktat sjukvården.
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handikapp skallmed flera genomgåäldre kvinnaEnEx en
Riskerna samband medneuro-ortopedisk i operationenoperation.

läggs påKvinnanbedöms in preoperativt intensiv-stora.som
där beslutas det samrådoch efter observationvårdsavdelning i
trakeotomi. Trakeotominmed preoperativoperatören om en

utvecklas vid kliniken.hållerteknik påutförs med attsomen ny
erfarenhet denläkare saknarutförsIngreppet av nyaen somav

kollega med erfarenhethandledsLäkarentekniken. avav en
Handledaren ochmisslyckas.rakeotominmetodiken. T övertar

kvinnan blandEfteråt konstaterasplaceraskanylen rätt. att annat
bestående och vållar henne betydan-har blivitheshetfått somen

händelsen inhämtar SocialstyrelsenVid utredningende besvär. av
öron-näsa-halssjukdomarvetenskapliga rådifrånbedömningar

bland det felRådenanestesiologi.och annat att attvarmenar
undervisning.operationstillfället för praktiskutnyttja

tilltillsammans medflicka kommertvåårigEx 3: En sin pappa
Flickan sedanmindre sjukhus. harvidakutmottagningen ettett

Vidandrahaft sekretiondygn ingaöra,vänster symtom.menur
till opåverkad. Läkarenhon ochundersökningen piggär synes

lindrigoch uppfattar tillståndetbådaundersöker öronen som en
avvakta ochtycker kanöroninflammation. Hanform att manav

feber eller andrahöra värk,sigatt av ompappan uppmanas
beställa för kontrolluppträda. skall tidskulle Hansymtom annars

flickanveckor kommertill månader. Drygt tvåtvå tre senareom
hafttill akutmottagningen. Flickan hartillbakaoch pappan

dagar, hennes allmänfeber understigande ärett par men
läkare,Undersökningenfortfarande görsgott. nu av en annan

länssjukhus. honflickan till Där nästaremitterar opererassom
och mängdmejslasdag. bakomBenet vänsterörat ut storen var

cellsystemet. Efter dränering ochkommer in itöms när man
läkning.antibiotikabehandling sker normal Genom avståatten

antibiotikabehandlin han dock särskiltvanlig påfrån sigtog ettg
flickans tillstånd. hade tillför följa Pappanatt uppansvar

tydligare information vilken hanexempel behövt påi situationom
sjukhuset.skulle kontaktanytt

äldre har blodbrist och blod avföringen. VidEnEx 4. iman
vårdcentralen rektoskopi, sjukliganågrainte visargörs somen

beställer tid för tjocktarmsröntgen.förändringar. Vårdcentralen
får fortsätta kontrollera blodvär-I påväntan röntgen attmannen

vårdcentralen. Röntgenundersökningen genomförs efterdet vid
månader. Ungefär månader kontaktarnågra nio senare mannen

vårdcentralen och berättar han hört resultatetnågotinteatt om
undersökningen. fnnsDet någotvisar sig interöntgensvarattav
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vårdcentralenpå och har upphört kommapatienten påatt att
blodkontroller. Via röntgenarkivet klarläggs det haratt mannen

tjocktarmscancer därefter framgångsrikt. Att deten som opereras
så lång tid själv kontaktar vårdcentraleninnan berortar mannen

antagligen hanpå rädd för få sanningen"äratt att sittveta om
tillstånd harHan under flera behandlatsår för perniciös anemi
och tidigarenågot år avböjde han tjocktarmsröntgen sambandi
med blodbrist.

Information till patienter kan del viktiga etiska frågoräven utgöra en av
det till exempel handlar avstå från behandling:när attom en

äldreEx 5. En kvinna vårdas vid sjukhus för malign tumör ien
nedre delen Behandling syfte bota bedömsimatstrupen. attav

ochmöjlig kvinnan får nosogastrisk sond förinte attvara en
flytande föda,kunna eftersom hon kort bedömsinta såinom

sväljsvårigheter hon kan försörja ordentligt.inte sigstora att
flyttar därefter tillPatienten sjukhem och sedan vidare till egen

bostad och ålderdomshem. Hon försämras medsuccessivt
tilltagande uttorkning och hon samband medavmagring innan i
sondbyte sjukhus.åter på Under de fyra månader gåttintas som
efter utskrivningen har hon minskat vikt.16 flyttarHon återi
till sjukhem och avlider efter kort vårdperiod påännu en-
sjukhuset- månadernågra senare.

Vården anmäls till Socialstyrelsen både chef-patientenav av
läkaren sjukhuset och medicinsktpå sjuksköterska,ansvarig

distriktssköterska,tillika hemkommunen. Den medicinskti ansva-
sjuksköterskan förklarar under utredningen han tidigtriga att

uppfattade kvinnan "tappade livsgnistan" och avböjde sond-att
Med tanke hennespå diagnos och ålder hon 91 årmaming. var- -

tyckte han "inte det om".något När kvinnan vår-sägaatt attvar
dades gukhemmet skulle honpå enligt den medicinskt ansvariga
sjuksköterskan ha mycket bestämd det gällde baravarit när att ta

enda vid sondmatningen. Kvinnans dotteremot sprutaen uppger
under utredningen hon resultat föreslog näringstill-att utan extra
skott sonden.i

Socialstyrelsen vetenskapliga rådi omvårdnad finner allvar-
liga brister bland sjuksköterskornasjournaMöring.i Detannat
finns också allvarliga försummelser omvårdnadeni patientenav

tillförts och vätska normal omfattning.inte näring Någotisom
beslut verkar ha fattats skulle tillförasinte patienten näringom
och vätska effektivastpå möjliga eller skullesätt om man

hon ficki tillräckligt och vätska.inte sigacceptera att näring
vetenskapligaDet rådet betonar det behövs fleraatt

klarlägganden för bedöma det riktigtatt är att accepteraom en
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från behandling eller avslutaönskan avståpatients attatt
önskan skall föreligga,pågående behandling: sådan patientenen
vad hon vill, skallpsykiskt klar ochskall patientenveta varavara

önskan och vilkainformerad konsekvensernaväl sinavom
skall lidabehandlingar fnns,alternativa patienten inte avsom

samklang med hennes livssyn,önskan skalldepression iutan vara
eller vilka kan tala förskall diskuterasdet patienten närvem som

bästa,kunna förståhon själv sitt patientensinte egetanses
beslutar frånskall observeras avstålivskvalitet när attmannoga

önskan skallvätska, beslutetoch patientensnäring accepteraatt
och dokumen-ingående etisk diskussionefter signerassamttas en

teras.
vetenskapligapunkter hittar det rådetdessapå någonInte av

dokumentationen. Genom journalernatillräckligt med underlag i
fåttbild vilken omvårdnadklardetgår patienteninte att aven
Omlegat bakom valet åtgärder.övervägandenoch vilka avsom

önskan sondmatasriktigt respekteradet patientens inteattattvar
det vetenskapligaHandlingarna beskriver enligtgår inte säga.att

sond har problem".lidande människarådet "inte utan en somen
månader efter utskrivningensjukhus fyraInläggningen på

börjat bliexempel enligt journalen sondenberodde till på att
och sprucken.skörsmeti

vetenskapliga rådets bedömning ochSocialstyrelsen delar det
förts den medicinsktden omvårdnadsjournaltillägger att som av

sjuksköterskan uppfyller kraven patientjournal-inte iansvariga
föreskrifter och allmänna råd.lagen eller verketsi

förekommer ärenden därinformation till patienter iDirekta frågor om
felaktigt och orsakat allvarlig skadaläkemedel har hanterats sättett

patienten givits tillräckligrisk för detta. kan handla inteeller Det attom
eller hon själv skall läkemedel ellerinformation hur han ett atttaom

informeratsanhöriga inte tillräckligt harpatienten eller dennes om
ärenden har medicine-och behandlingsperiod. flera dessadosering l av

förpackningkommit storleken denringen i praktiken att styras av
läkarens ordination.fått från apoteket och inte Härpatienten avsom

information tillexempel muntlig och skriftligfinns även att
missförstånd risker.bidragit till ochpatienten

för elakartadvårdas vid onkologmottagningEx En6: enman
fortsätta cytostatikabehandlingenlymftumör. Han får själv i

hanhemmet. Enligt vad avdelningen uppger ges nog-senare
hur läkemedlenmuntliga och skriftliga instruktioner omgranna

jourhavandeskall Efter dag hemmet kontaktaritas. mannenen
skallläkare grund kräkningar. Läkaren beslutarpå att mannenav

från cytostatikabehandlingen och komma tillavstå mottagningen.
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får han cytostatika och det beslutas denåterigen återstå-Där att
ende, dosen skall hemma.sista tas

blodprovskontrollveckaDrygt visargörs atten senare en som
blodkroppar blodet sjunkit kraftigt. harantalet Mannenvita i

framkommerockså feber och läggs för fortsatt vård. Det vidin
samtal under ronden han har missuppfattat ordinationen ochatt

till läggscytostatikakapslarna fram hanfortsatt påinattta
blodförgiftning ochhar bakteriell möjligensjukhus. Mannen även

bakteriell inflammation.en
inträffadeutredning konstaterar Socialstyrelsen detEfter att

antal cytostatika-fckberor påpå störreatt recept ettmannen
ingick kuren. skriftliga informationkapslar vad Denän varsom

och tolka för denotillfredsställande dessutom svår inte äratt som
läkemedel. Informationen omfattade till exempelhanteraattvan

läkemedel cytostatikan. Verketför andraanvisningar änäven ser
vikthändelsen och betonar detallvarligt på är största attatt av

förenade med ändradproblem kanvården de som vara enser
skall behandling-till exempel själv skötavårdform, patientnär en

en.
händelsen blankett för informa-Kliniken utformar efter en ny

behandlas med cytostatika. baksidantill Påde patientertion som
särskild för självafinns instruktionblanketten patienteren somav

behandlingen hemmet.sköter i

Maria-anmälan gjortsFår patienten Lexveta att

deninfonnationsfråga i samband med Mariasärskild LexEn är om
för skadan risken själv fåttellerpatient vetautsatts avsom

tidigare föreskriftSocialstyrelsensvårdpersonalen anmälan gjorts.att
vårdpersonalen berättade detta,råd förutsatteoch allmänna att men

Genom de före-information.innehöll inget direkt krav sådan nya
regionala tillsynsenhe-avsnitt 2.2. Denskriñema har detta ändrats se

informationen LexUmeå har undersökt huri nyligenten om
ställde direkta krav. AvSocialstyrelsenMaria-anmälan fungerade innan
deras "ärende" anmältsintervjuade visste bara 49patienter125 att

Maria.enligt Lex
tidpunkten för skadantillfrågades också de vidintervjuadeDe om

Maria. svarande sadeeller risken kände till innebörden Lex Av 123av
det. Möjligheterna de drabbade patienternade inte alls gjorde98 attatt

då små.skulle kunna fråga anmälan gjorts mycket Mersjälva om var
dockhälften dem inte kände till innebördenän attuppgav merav som

haft betydelse.information skulle ha liten eller ingen
för HSAN och Socialstyrelsen föreföll relativtFörtroendet vara

ansåg HSAN har mycket eller ganskaAv 119 svarande 75 storgott. att
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betydelse för förbättra kvaliteten i svensk sjukvård. På motsvarandeatt
fråga Socialstyrelsens roll sade 68 svarande123 verket harattom av
mycket eller ganska betydelse.stor

oumalförstöring4.2 J

vill den patientjoumalenDen helt eller delvis skallattsom egna
förstöras kan ansöka detta hos Socialstyrelsen. beslutEttom om
förstöring kan skälen godtagbara. Uppgifterna får dock inteärges om

behövsförstöras de för värden eller andra skäl, till exempel attom av
behandlingsåtgärderläkarens Hälso- och sjukvårdensprövas av

ansvarsnänmd. Personer vill sina joumaluppgifter förstördasom
ofta dessa felaktiga eller kränkande. Andra hävdaräratt attuppger

uppgifterna kan till skada de blir kända till exempelvara om av
arbetsgivaren, de avhåller från söka vård eller hanatt att attpersonen

hon misstror sekretessen.eller
uppgifter felaktigaDe gäller ofta psykiatriskasom uppges vara

diagnoser eller bedömningar psykosocial karaktär. Enav mer mamma
kan till exempel be uppgiften "överbeskyddande förälder" strukenatt

barnets primärvårdsjoumal. Många gånger gäller strykningarur av
önskemålen psykiatriska diagnoser utifrån journalhandlingensom
verkar väl underbyggda. Förtroendekriser, där känt sigvara personen
kränkt bemötandet vårdeni och kommit tvivla läkarensattav
kompetens, kan skönjas bakom önskemålen. Uppgifter psykiatriskaom
diagnoser och psykosociala uppgifter i patientjoumalen kan behöva
förklaras särskilt för patienten.noga

4.3 Anmälningar, klagomål och frågor från

allmänheten

regionala tillsynsenhetemasDe kontakter med allmänheten är som
relativt omfattande och betydande del deras tid.nämnts tar en av

Exakta beräkningar dock svåra Antalet anmälningar ochär göra.att
klagomål vid sidan MariaLex bild kontakterna, därtillav ger en av men
kommer också många telefonsamtal. några fallI leder telefonsamtalen
till Socialstyrelsen initiativ ärende. Anmälningar-att öppnareget ett

och klagomålen brett fält, från allmänt hållnaspänner över ettna
påståenden till ärenden borde ha anmälts enligt Lex Maria. Direktasom
inforrnationsfrågor förekommer, kommunika-sammansattamen mer
tionssvårigheter ligger ofta bakom anmälningarna och klagomålen.
Information till patienter och anhöriga handlar inte bara över-attom
bringa vissa sakuppgiñer. På olika berörs vården, behandling-sätt även
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inte heller haSvårighetema behöverbemötandet i övrigt.ochen
fel.enstaka har gjortnågonuppstått att persongenom

vårdkvalitetenutgår från brister iklagomålenAnmälningarna och
sig till Socialstyrel-så många vänderhar upplevt. Attden enskildesom

kvalitetssäkringen ochpå den lokalaklagomål kan tydamed attsen
gäller uppmärksam-utvecklats detavvikelsehanteringen inte har när att

fungerande kvalitetssystemvården. Med välhantera brister iochma
berörda,och direkt mellan defångas lösasproblemen kunnathade upp

kontaktenbett ursäkt förden ansvarigefterkanske attatt omsom var
gick snett.

information till patienternågra uppgifter vidavsnittdettal anges
ellerleda till patientensärskilt ofta tycksanhöriga, där bristeroch att

exempel iantalkontaktar Socialstyrelsen. Ettanhörigadennes ges
hämtadeuppgifter. med något undantagDessaanslutning till dessa är

Referaten relativtavslutades under och 1996.1995från ärenden ärsom
den anhöriges kritikregel såväl patientens elleroch återger iutförliga

expertis och Socialstyrelsens bedöm-från vetenskapligyttrandensom
ning.

följaförutsättningarbehov och ochutgå från patientens attAtt -
informationenhur emottasupp

felbehand-påståendenklagomål innehållerochanmälningarMånga om
information ochi bristandesig bottnavisarutredningefterling som

eller anhöriga. Ettoch patientervårdpersonalmellankommunikation
givitsinformation harproblem utan attåterkommande är att anpassas

följ medochförutsättningarochbehov attutanefter as uppmottagarens
haVårdpersonalen kanuppfattats.harinformationenhurfrågor om

information hargivnadensigförvissagällerdet attbrustit attnär om
0rdockså hakanPersonalen använtkorrektuppfattats somsätt.ett

behandlinggenomförandetbeskrivitförstod ellerintepatienten av en
liv:dagligapatientenspåverkardennahurfrågorattutan omge svar

hemma,kvarkan bosjälv,klara sigkan manommanommanom
kanvad dettaochhjälpmedelmedplatsförbehöver bygga attom
förställetkomplicerade. Iproblemenandra fall kankosta. I mervara

har inteproblemenochuppståttblockeringarochkontakt har läsningar
denellervårdendirekt iha lösts,kundedär de bäst genomutretts

förtroendenämnden.lokala
ordstår oftaverketklagomål utreds motanmälningar ochNär av

så falloch ibegåttsfel harnågotord. går då inteDet sägaatt avom
kankvalitetsfrågormedtill det lokala arbetetSom bidragvem.

Mångaresultat.till konkretaanmälningarna och klagomålen lättare leda
händelsenockså de vill förhindraanmälare poängterar attatt upprepas.

bristandebedömningar påockså i beslut ochSocialstyrelsen pekar att
lokalauppmärksammas i detoch kommunikation behöverinformation
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kvalitetsfrågorarbetet med och detta bör fånga och före-ävenatt upp
bygga de kvalitetsbrister patienten eller den anhörige självsom upp-
lever.

kvinnaEx En till Socialstyrelsens regionalaringer en av
tillsynsenheter. Hon klagar hur honpå "misshandlades" på ett
sjukhus hon för tid sedan födde barn. Både hennes ochnär en
barnets liv fara, hon, läkaren fick skära livmoderni sägervar upp
med skalpell och barnet. hävdarHon vårdpersonalen harta ut att

ned händelsen. Själv förmådde hon fråga sakenintetystat närom
barnmorskanhon träffade vid vanligt återbesök.senast ett

Eftersom kvinnan förlorat förtroendet för personalen har hon nu
låtit bli komma detpå återbesök hon kallats till.att nya

Handläggaren vid Socialstyrelsen kontaktar den klinik där
förlossningen Hon talar med den läkaren ochägt ansvarigerum.
med barnmorskan. Ingen dessa förstår vad kvinnanav menar.
Förlossningen helt normal. Att skära livmodern och ta utvar upp
barnet den hade för tänkbart under någravägen övrigt inte varit
omständigheter. Barnmorskan bekräftar hon träffat kvinnanatt
vid återbesök och då framkommit påingentingett att tyttsom
klagomål eller traumatiska Det också riktigtminnen. är att
kvinnan kom på det återbesök hon kallats till.inte senastsom

lite tid handläggarenDet kan klarlägga vad klago-innantar
målet bottnar Läkaren beskrev under förlossningen händelse-
förloppet för kvinnan. Vid tillfälle sade han han fästeett att
skalpelektroder barnetspå huvud för pulsfrekvensen.mätaatt
Ordet "skalpelektroder" obekant för kvinnan och honvar
uppfattade de båda första stavelserna.inte Dessa tolkadeänmer
hon "skalpell" och drog slutsatsen läkaren beskrevattsom ett-
kirurgiskt för henne. Först kvinnan förståringrepp när samman-
hanget förmår hon tillsammans med barn komma påsittatt
återbesök sjukhuset.på

Bakom anmälningarna och klagomålen kan det finnas händelser, där
vårdpersonalen kunde ha informerat bättre kanske ändå intemen
kunnat förhindra alla missförstånd.

Ex äldre8: En lider demenssjukdom, påintasman, som av
sjukhus på grund akuta underben. Blodflödetismärtor vänsterav

benets pulsådror hindrat och försökeri bortär man operera
Kallbrand utvecklas och det blir nödvändigtpropparna. att

benet.amputera
tid efterEn det haramputationen visar sig att mannen en

multiresistent bakterietyp upptäcks bland andraävensom
avdelningen.på Han får därför flytta till infektions-patienter
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och fårhemhankommervård. Så småningomfortsattkliniken för
Tillståndet försämrashemsjukvård.ochdygnetdå hemtjänst runt

underbeninfektionskliniken. Högerhan påtid ochefter intasen
efteråterhämtar operationeninte utanMannen sigamputeras.

veckoravlider några senare.
vidvårdenförSocialstyrelsentillskriverdotter attMannens

denverketkonstaterarutredningEftergranskad. attsjukhuset
nämnvärdhadesjukhusetfck på inteinfektion mannensom
Eftersomsjukdomsförloppet.ellersårläkningenförbetydelse

sjukhemvårdas påkundesmittskyddsskäl inte varmannen av
vårdproblem.dockinfektionen ett

deochsjukdomsförloppetinformationengällerdetNär om
vården hemmetför iförutsättningarnaekonomiskaochpraktiska

anpassadochtydligtillräckligtdenna varitverket inteskriver att
de anhörigajickinformationenGenombehov.anhörigasdeefter

flyttadesDessutominnebar.infektionenvadförförståelsefullinte
informe-hadeanhörigadeinfektionsklinikentill innanmannen

haftredanhandåbrådskaonödigframstårvilket enrats, som
kommunensInformationenflytten.dygntvåinfektionen innan omi
genomföraochförberedaförkostnaderprimärvårdensoch att

helleruppenbarligen intehemmetvårdenoch ihemtjänsten var
förändringar ibehövde görasBlandtydlig.tillräckligt annat

bostaden.
självhonförsjukvårdspersonalen attkritiserarDottern även

förochfaderntill attinformationenskötaskulle ha uppmanats att
tillutskrivningeninförgenomfördesvårdplaneringnågon inte
tillyttrandeskriverche/läkaren i ettDenhemmet. ansvarige

informatio-skötauppmanadesdotternSocialstyrelsen attinteatt
villeanhörigadeuppfattade attvårdpersonalen attattutannen

och ångest-oroligmindreblevmed fadern,skulle talahon som
journalhandlingarnaAvbesök.påanhörigafylld denär var

dåochgenomfördesvårdplanering attframgår sonmannensatt
utskrivningen.godkände

starkaochförväntningar, känslortillhänsynAtt ta
reaktioner

anhörigaelleroch patientervårdpersonalenmellanKommunikationen
kanvården inteönskemålellerförväntningarpåverkaskan somav

möjligheter-svårtexempel hatillAnhöriga kaninñia. attaccepteraatt
infonnationtill siguttömda ochsvår sjukdombota är att taatt enna

vårdpersonalen intebehandlingvissde berdetta. När somom enom
beprövadochvetenskapmöjlig enligtmeningsfull ellerbedömer vara

kanVårdpersonalenkommunikationen bryts.deerfarenhet upplever att
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å sin sida ha svårt förväntningarna till vad realist-att äranpassa som
iskt. Sorgreaktioner eller svårigheter för patient och anhörig att prata
med varandra till exempel livshotande sjukdom kan ytterligareom en
komplicera kommunikationen i dessa situationer.

Ex 9: En äldre söker två gånger under kort tid vidman en
vårdcentral. Andra gången får han till sjukhus och därremiss tas

hand akut. utredningDen han har långtgörs visar attom som en
framskriden tumörsjukdom flera viktigaangripit inresom organ.
Ansvarig läkare bedömer det går kirurgisktinteatt göraatt ett

eller på försöka botaingrepp Mannenssättatt annat mannen.
hustru vill möjligheterna till undersöks ytterligareatt operation
och läkaren rådfrågar universitetssjukhus ochett remitterar

till regionsjukhus. förstaDen bedömningen bekräftas.ettmannen
Mannens hustru klagar på vården och behandlingen till

Socialstyrelsen. Chejsöverläkaren skriver yttrande blandi ett
hade svårt själv tala sjukdom medannat att sinattmannen om

vårdpersonalen och han ville det tillsammansinte medatt göra
hustru. Socialstyrelsen skriversin till kvinnan deti sitt attsvar
finns anledning ifrågasätta allainte behandlingsvägaratt att

skulle ha Verket skriver sjukvårdspersonalen harprövats. att att
balansera agerande med möjliga hänsynsitt till bådestörsta

och anhörig och med hänsyn till denpatient enskildes integritet.
Det mycket beklagligt kvinnan upplever förär henneatt att
viktiga frågor sjukdom har kunnat förklaras,inteom mannens
konstaterar Socialstyrelsen.

Ex 10: En har huvudvärksvår och söker gånger undertreman
månad vård vid vårdcentral. Vid det tredje besöket harsamma en

han neurologiska och får tilläven sjukhus.remisssymtom en
Besvären ökar dock och han söker akut vård vid sjukhuset innan
det planerade besöket blir Vid sjukhuset finner tumörav. man en

lillhjärnanpå och misstänkt lungtumör. Mannen förs tillen ett
regionsjukhus och där direkt. Hjärntumören visar sigopereras

dottersvulst till lungcancertumören.vara en
Mannen sänds tillbaka till det första sjukhuset för ytterligare

utredning och åtgärder lungtumören. Strålbehandling inledsmot
efter tid dottertumörer uppkommit hjärnan.mot ien nya som
Några månader därefter avlider cancersjukdom.sinmannen av

Mannens hustru skriver till Socialstyrelsen för få vårdenatt
vid vårdcentralen och det första sjukhuset granskad Verket ber

sakkunnige neurologisin Den sakkunnigei sig.yttra attmenar
borde ha akut till sjukhus för undersökningsäntsmannen av

hjärnan vid det tredje besöket på vårdcentralen. Fördröjningen
påverkade dock sjukdomsförloppet. När det gällerinte vården vid
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sjukhuset den sakkunnige de olika leden utredningeniattanser
oacceptabelt långtsjukdomen drog på tiden. heller härInteutav

han fördrojningen påverkade sjukdomsförloppet.attmenar
Socialstyrelsen tillägger det journalhandlingarna inteatt av

hade läkareframgår samord-patientansvarigmannen enom som
nade och informerade den sjuke.insatserna

kritiserar omvårdnaden och informationenHustrun vidäven
sjukhuset. hennes brev får Socialstyrelsen den uppfattningenAv

hon tid fick full insikt hur allvarligt sjukinte i iatt mannen var.
skriver bland hon och möjlighetHon inteannat att mannen gavs

förbereda hans bortgång. lungcancerpå En bildarsigatt som
snabbt växande flesta falldottertumörer de obotlig, konstate-iär

behandling fckverket. Den syftade till botainte attmannenrar
till hindrahans från alltförtumörernaatt attutancancer ge

och andrasvåra smärtor symtom.
Socialstyrelsen bedömer det ñnns fog för kritiken föratt

handläggning och brister omvårdnad och information.långsam i
borde till exempel själv fråga ha erbjudits stödHustrun utan att

tilläggerfrån kurator. Verket sjukhuset infört medatt ett system
kontaktsjuksköterskor för svårt sjuka och deras anhöri-patienter

Systemet tillkom efter hustrun tillsammans med ochsinattga. son
dotter träffade de och redogjorde för synpunkter.ansvariga sina

kombinera skriftlig informationAtt med direkta samtal

frånintryck de regionala tillsynsenhetema skriftlig informa-Ett är att
blivit vanligare i vårdention under år. utformas oftaDennasenare

lokalt och gäller såväl behandlingsfrågor kan vända sigvartsom man
för vård eller klaga den vård har fått. Anmälningar ochatt man

frånklagomål enskilda visar den skriftliga informationen kanävenatt
Ävenleda till missförstånd och kommunikativa svårigheter. här handlar

det informationen inte tillräckligt utformats utifrånatt mottagarensom
ochbehov, förutsättningar frågor eller mottagandet inte följtsattegna

Bristerna kan till exempel gälla ordvalet eller urvalet upplys-upp. av
ningar.

Skriftlig information utformas i regel för patienter elleren grupp
anhöriga. Upplysningar vårdens tillgänglighet och vissa lagstadga-om

förhållandende gäller lika for hela kan spridas störreutansom gruppen
risker för missförstånd. detNär gäller information till exempelom
medicinering och andra behandlingsmetoder kräver den allmänna
skriftliga informationen också direkta samtal mellan patienten och
vårdpersonalen. Skriftlig information kan med hem patiententas av

anhörige.eller den Det då viktigt den skriftliga informationen harär att
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direktfått materialet möjlighettelefonnummer den attett som ger som
ansvarig för infonnationen.kontakt med den ärsom

leda till missför-hur skriftlig information kanexempelEtt även
direkta risker har givits i exempelstånd och

aktivt, tydlig samtalspartochAtt lyssna vara somge svar

förefaller ha betydelseoch kommunikationsfrågorInformations- stor
blivit väl bemötta och inte känt sigklagomål människor intevid att

kontakten med vården. kan gällaallvar vid Dessa atttagna man
tid ochmellan olika delar vården under längrehänvisats vidare enav

kontakterna harfått den hjälp behövt. Vidtyckt sig hainte som man
hafttillräckligt informeradinte känt sigpatienten vem som ansvar,om

tillgänglig och varför vården och behandlingenvaritdennär personen
haNågra ordentliga "svar" tycker sig patienten intepå tiden.dragit ut

fått.

vid tillfällen till Socialstyrelsen medkvinna skriver tvåEx ll En:
behandling vid ortopedklinik sambandklagomål vård ochpå ien

från låret. Hela det händelseförlopp honmed långvariga smärtor
tillsträcker från början år aprilbeskriver mittensig juni ett avav

efter.året
diagnos orsakat hennehävdarKvinnan att storten sen

smärttillståndet berodde dels på tidigtlidande. långvarigaDet en
upptäckt muskelbristning, dels upptäckt godartadpå en senare

kvinnans brev framgår hon känt illaförändring benet. Av sigi att
befattningshavare samband med antalolikabemött i ett stortav

Eftersom honmed personal vid ortopedmottagningen.kontakter
läkarna där har hon också sökt andrakänt förtroende förinte

hjälp.läkare för att
medicinska fnns det mycketEnligt Socialstyrelsens inteexpert

det medicinska omhändertagandet. Möjligenanmärka på iatt
läkaren vid ortopedmottagningen haborde påreagerat att

förhållan-kvarstod längre vad kunde förväntas iänsmärtan som
den först diagnostiserade muskelbristningen. Det hadede till

den röntgenundersök-augustivarit motiverat i mitten göraatt av
utfördes förrän månadernågraning inte senare.som

Socialstyrelsen pekar främst kvalitetsbrister vadpå vissa
gäller information och kommunikation. Anmälan belyser vikten av

välfungerande kommunikation, vilket innebär mottagningsru-en
det får den informationmöjligt patienttiner gör att man somsom

behöver och personal kan lyssna aktivt bådeså attman som
uttalade och outtalade behov kommer fram. förtroendefullEn

också respektfulltsamverkan förutsätter förhållningssättett
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ochden telefontidenhänvisas frånenskilde.den Attgentemot ena
förenligt med godkantill den andra intemottagningen anses vara

kvalitet.
sjukvården baraatthälso- ochtilläggerSocialstyrelsen inte

behandlingenvården ochbristerskall i ävenregistrera utan
behandlingen.vården ochupplevelserpatientens av

utgång, därmed allvarligareexempel händelserfmnsDet även
bedömningar.påverkat läkarensbemötandefrågor har

mellanakutvård försöker12. EnEx smärtornattman en
Smärtor-omöjligt för honomdetskulderbladen gör att sova.som

följer med honomouthärdliga. sambohan Hansbeskriver somna
blir oroliga deoch kvinnanBådetill närmottagningen. mannen

läkare. Flera gårfår trä/fa gångerefter ankomstendirektinte en
hjälp.korridoren och berkvinnan iut om

jourhavandehalvtimmes kommerungefärEfter väntanen
och ordine-muskelinflammationställer diagnosenläkare. Denne

mellan skulderbladenläkemedel. Smärtornasmärtstillande ärrar
kräks flera gånger. Kvinnankvar efter ochdagen mannen

eftermiddagen ochkontaktar akutmottagningen på attuppmanas
Undersökningenför undersökning.medkomma in mannen ny

hjärtinfarkt och han läggs påhar drabbats invisar att avmannen
dock och hanintensivvårdsavdelningen. Tillståndet försämras

ytterligare någon dag.avlider efter
först fickanmäler den diagnos påKvinnan som mannen

Socialstyrelsen. Enligt utredningentillakutmottagningen omgavs
Jourhavande läkarebesöket irriteradnattligadet stämning.av en

tillstånd akut.och förstod Enväcktes inte att mannens var
förkvinnan berättadekan habidragande orsak till detta varit att

samband medförstsambonssjuksköterskan visat sig isymtomatt
han också sökttidigare, vilketjordbruksarbete veckorhårt tre
akut kvällenhan insjuknat påvårdcentral. Atthjälp för vid en

gick läkarenUnder den tidfram till läkaren.gick innaninte som
hjälp. Själv honbad kvinnan flera gångerkom attuppgerom

skulle skylla politikerna:svarade hon påsjuksköterskorna att
idag"."sådan sjukvårdenär

de kommunikations-bedömer blandSocialstyrelsen annat att
ochförsvårade läkarens bedömningproblem uppkomsom

viktenVerket skriver händelsentolkning visarattsymtomen. avav
förtroendejñillt klimatsjukvårdspersonal kan skapa så attettatt

förutsätt-trygghet. Trygghetoch anhöriga kännerpatient är en
ochoch behov kan klarläggasför patientensning symtomatt

borde det för vanligtakutatolkas I övrisituationerrätt. gt attvara
ha klart redogöraoch anhörig oroliga och kan svårtpatient är att
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för diskuteraAtt ekonomi eller landstingspolitik medsymtomen.
hjälpbehövande verket lämpligt bemö-mitt i intenatten ser som
tande.

frånAnmälningar patienter och anhöriga gäller ofta fel vidnämntssom
diagnostik eller behandling namngivna läkare skall ha begått.som
Anklagelser bristande bemötande kan däremot gälla helom en
avdelning, sjukhem eller flera patienten iett möttpersoner som en
vårdkedja. Vilken vårdpersonal vid sidan läkaren berörssom av av
anklagelsen brister i bemötandet kan dock svårt bedömaattom vara
utifrån anmälningarna.

bådaDe refererade anmälningarna kan illustrera företeelsen.senast
Kvinnan anmälde händelsen akutmottagningen skriversom om en
"sjuksköterska har tagit reda vad hon hette tjänstgjorde".som
Kvinnan anmälde ortopedmottagningen beskriver i sina båda brevsom
till Socialstyrelsen kontakter med olika15 läkare, sjukgymnast,en en
sjukhuskurator och flera andra inom vården. Nästan alla dessapersoner

Ävenläkare med titel, arbetsplats för- och eftemarrm.nämns samt
sjukgymnasten och sjukhuskuratom för-med och eftemanm. Avnämns
sjuksköterskorna det bara har för- och eftemamn. De övrigaär en som
refereras så svävande det i några fall oklart deatt är även ärom
sjuksköterskor: "sköterskan röntgen", "en sköterska", "enny
sköterska heter Barbro", "en sköterska heter Monika", "systersom som
Birgitta", "sköterskan ortopeden", "sköterskan på neurofys", "tjejen

vid ortopedmottagningen", "sekreteraren Carin", "ensom svarar
sjuksköterska heter Carina", "sköterskan från igår heter Ann".som som
Anmälaren har för övrigt skickat kopior sitt första brev till Social-av
styrelsen till flera läkarna och till "syster Monika" vid vissav en
avdelning.

För patienter och anhöriga skall kunna återkomma med frågoratt
eller synpunkter det viktigt fårde tydliga upplysningarär att om vem
eller vilka de har träffat vid kontakter med hälso- och sjukvården.
Sådana upplysningar kan det lättare snabbt och enkelt lösagöra att
eventuella problem i kontakterna.

Att särskilt informera och lyssna de anhöriga patientennär har
svårt upplysningar eller komma tillatt ta emot talsatt

Inte minst vid vård och äldre människor kontakten medäromsorg om
de anhöriga viktig. Det kan gälla brister i överföringen informationav
mellan olika ansvariga äldre byter vårdform ochnär då ävenen person
kontakten med patienten och dennes anhöriga brustit. kanDet även
gälla vid enhet där personalen inte har kontaktat de anhöriga nären
patienten blivit eller där de anhöriga inte upplevtsämre personalenatt
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synpunkter och givit patienten bästaönskemål ochtagit fasta deras
till äldre människor intevård och Anhörigamöjliga uppgeromsorg.

kännerklagomål de själva sig Ianmälningar ochsällan i utsatta.att
vårdarbetet, i andra fall kännerutför själva delfall devissa stor aven

vård erbjuds.ha något alternativ till dende sig inte som

vårdas vid sjukhem insjuknar medäldre kvinnaEx 13: En ettsom
skereller blödning hjärnan. Insjuknandet påpå isymtom propp

efter. harkontaktas vid lunchtid dagen Deoch de anhöriganatten
direkt kvinnan skulle blibli kontaktadetidigare bett att om

anhöriga villtelefonsvarare hemma. Deoch har även attsämre en
datortomograf, läkaren väljerundersökas medskallkvinnan men

penicillin.har feber och läkarenavvakta. Kvinnan insätteratt
fortfarande feberpenicillinkuren har kvinnanTrots nästan en

anhöriga läser kvinnans omvård-efter insjuknandet. Demånad
fått foten och höftennadsjoumal och hon hade sår påatt enaser

kontaktar lokalav-eller blödningen. Deredan innan enproppen
omedelbartDemensförbundet och får rådetdelning att taav

och de anhörigatill sjukhus. Sjukhemmet kontaktaskvinnan
hinnervill åka akut med dettameddelar de Innanin patienten.att

och meddelaraktuellt från sjukhemmetbli ringer att enman
till lasarett.läkarundersökning och kvinnangjorts säntsatt nu

läkare sjukhuset och dedärefter från berKort ringer omen
kvinnans fottillstånd för akutanhörigas amputationen av ena

och underben.
Socialstyrelsen.anhöriga anmäler sjukhemmet till lDe sin

dålig skötselkritiserar de sjukhemmet föranmälan även ettav
och respekt för kvinnanbråck bristandetidigare på matstrupen av

och degäller omvårdnad De skrivervad tagitattomsorg upp
vid avdelningen.synpunkter med de Deansvarigasina attmenar

samarbete och samråd, detde önskat till stånd attett gott men
hela tiden betraktadeshar fungerat. "Vi upplevde viinte att som

tillägger de.besvärliga anhöriga",krävande och
vetenskapliga råd omvårdnadSocialstyrelsen ber isitt att

teckenskriver det finns flera pågranska ärendet. Hon att
huvudsak bestårkvalitetsbrister omvårdnaden kvinnan. Ii av

omvårdnaden har individualiserats utifråndessa intei att
problem, omvårdnaden har följtsbehov och intepatientens att

omvårdnadsjournalen bristfällig och förts medvaritatt ettupp,
oprofessionellt språkbruk personalen tillräckligt harintesamt att

till anhöriga och fasta deras klagomål.lyssnat de påtagit
Socialstyrelsen delar det vetenskapliga rådets bedömning.

Verket förutsätter den medicinskt sjuksköterskanansvarigaatt
vidtar åtgärder för utveckla omvårdnadskvaliteten.vissa att
Bland dessa särskilt uppmärksamma vikten informa-ingår att av
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till och kommunikation med anhöriga och tilltion detatt attse
finns lämpliga för omedelbart kontakta någonrutiner närstå-att
ende hälsotillstånd försämras.patientsnär en

äldreEx 14. En kvinna sänds hem från kirurgkliniken en
fredageftermiddag. Kvinnan och efter svårär trött tagen en
infektion, invändningar utskrivningen. honAttingagör motmen

själv frågan vård och hjälp hemmetinte itar tasupp om annan
uppenbarligen intäkt för hemsituationen någotinteatt ärsom
problem. Enligt henne själv tillfrågas hon vilka behov honinte om
kan ha och det Ånns anhöriga kan hjälpa till. Distrikts-om som
sköterskan kontaktas dag kvinnan skrivs såut,samma som men

faxmeddelandet hennenår helgen. Varkeninte innansent att
kommunen eller kvinnans anhöriga kontaktas.

Genom kvinnans båda döttrar själva söker henneatt iupp
hemmet får hon hjälp både med praktiska saker och med de
läkemedel hon ordinerats. Döttrarna kontaktar först nattpatrullen
och, under lördagen, distriktssköterskan. Distriktssköterskan
kontaktar kommunen, veckan efter ordnar medi sin tur som
hemtjänst två gånger dag, larm hemmet och färdtjänst.varje i

Socialstyrelsen finner efter utredning kvaliteten brustit iatt
detta fall vad gäller sjukhusets information till och kommuni-
kation med såväl anhöriga med primärvård och hemtjänst.som

äldre kvinnaDenna har därmed nödvändiginte visatssvaga
omtanke och omsorg.

Att patienten anhöriga vårdoch de delaktiga igöra och
vårdansvaretbehandling påläggs demutan att över-

renodlade frågorMer information hälsotillstånd, behandlings-om om
altemativ och risker förekommer också i anmälningarna och klagomå-
len till Socialstyrelsen. Dels handlar det patienten eller denattom
anhörige inte tycker sig ha fått tillräckligt med information för att
kunna val, dels handlar det vårdpersonal lagtgöra ett eget att ettom
alltför vårdansvar den enskilde. Det gäller alltså i hög gradstort

avvägning berördes i de tidigare refererade Lex Maria-samma som
ärendena.

Kritik för bristande information alternativ och risker kan bådeom
gälla sådana uppgifter det varit svårt för vårdpersonalen attsom
bedöma värdet och sådana de uppenbart borde ha lämnat ut.av som

förraDet kan gälla mycket små risker med ingrepp eller mycketett
ovanliga biverkningar läkemedel. Det gäller blandett annatav senare
vid eller ovanliga behandlingsmetoder och i vissa situationer därnya
vårdpersonalen begränsat information och valmöjligheter efter de
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resultatetinformerasvårigheterSärskildaekonomiska att omramarna.
patienter iplastikkirurgi, därestetiskinomtycks finnasingreppettav

inte harderas utseendeSocialstyrelsenklagar tillefterhand över att
utlovade.sig ha blivitde tyckerdetförbättrats sätt som

anhörigepatienten eller dengäller alltsåkritikEn atttyp avannan
skevården. kanför Detorimligtslutligt eller stortett genomansvarges

tveksamhet åkaenskildeslyhörd inför densåvårdpersonalen attäratt
i sjukdomallvaretgenomgå behandlingarvissasjukhus ellertill att en

eller den anhörige. Detför patiententillräckligt betonasskada inteeller
olika behandlings-infonneraspatientenockså handlakan att omom

situationerdessa ellervårdpersonalen vill värderaalternativ utan att om
ochviss behandlingtveksamhet införuttrycktanhörignågondär en

den.från genomföraavståmotivering tillanvändsdetta attattsom

och har hjårtflimmer.åldersdiabeteslideräldreEx 15. En man av
hundrahan bara kan gå någragrundvårdsöker påHan attav

Även hanakut så besvärasproblemet inteinte är attmeter. avom
promenader.längrekunna ta

angiografkirurgklinik. Därläggs påMannen in görs somen
veckahöger lårbensartär. Enmindre ivisar stoppett senare
teknisktResultatet bedöms,med PTA.behandlas sett,mannen

veckorhem dagen efter. Nära tvåoch gårgott mannenvara
däreftersjukhuset och vårdas påakut tillåterkommer hansenare

bådamånader förmedicinklinikerna fleraoch ikirurg- i gangrän
drabbasmedbehandlas återigen PTA,Hanbenen. men av

underben, därefterhögerblodförgiftning. Först amputeras
underben.vänster

anhåller utredningtill Socialstyrelsen ochskriverMannen om
behand-orsakats"oförutsedda obetydliga skador avsomav

granska ärendet.vetenskapligt rådtidigareVerket berlingen. ett
dokumentatio-betydande bristerblandpekar på iDenne annat

förvilkadetpatientjournalen framgår varitAv motivenintenen.
hellerdessa.beslutat Inteåtgärderna ellerde olika omvem som

behandlings-olikainformeratsdet utläsagår att ommannenom
med dem.förenade Vemriskereller vilkaalternativ somvarsom

fullgöradärmed skyldigochläkarepatientansvarig attvar
informationsplikten framgår inte.

det kan diskute-rådet påpekarvetenskapligatidigareDet att
behandla med PTA.skälmedicinskadet fanns att mannenras om

tillinformationUtanblandRiskerna for gangränannat stora.var
fattade beslutet ochredovisningoch utan av vem sommannen,

professor vid detfall ha Endetvarför, borde inte gjorts.i varje
tillskriver kommentarbehandlingen utfördessjukhus där i en

mycketför det gjordaindikationanmälan ingreppetattmannens
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sällan föreligger: Konservativbehancüingäralltid förstahandsaltemativ. "ett
Socialstyrelsen det tidigareinstämmer vetenskapligai rådets

bedömning och pekar på uppenbarligenatt inte givitsmannen
möjlighet själv ställning till riskerna medatt ta ingreppet i
förhållande till de upplevda besvären. Inte heller fick han
möjlighet diskutera alternativa behandlingsmetoder. Verketatt
konstaterar det intrajfat påtagligt har försämratatt som mannens
livskvalitet och händelsen borde ha anmälts chefläkaren vidatt av
sjukhuset enligt Lex Maria. Mannen borde också sjukhuset haav
informerats och fått hjälpsin medrätt patient ansökanom som

från patientförsäkringen.ersättningom

Ex 16: Föräldrarna till tolvårig pojke anmäler personalen viden
barn- och ungdomshabilitering och hjälpmedelscentrum tilletten

Socialstyrelsen för bland bristande information ochannat
rådgivning samband med pojken skulle bytai rullstol.att

Arbetsterapeuten och hjälpmedelskonsulenten skulle medvetet
ha vilselett föräldrarna hävda det fannsinteatt att ängenom mer

lämplig elrullstolsmodell. När föräldrarna önskadeen attsenare
pojken skulle och dyrare rullstol skulleen terapeutenannan
och konsulenten också ha uttalat pojkens behov utifrånsig om
bristfälligt behandlingsunderlag. Båda skulle ha brutit muntliga
överenskommelser pojken skulle denna rullstolatt närom en
det stod klart kostnaden täcktes Statens invandrarverk ochatt av

landstinget. Arbetsterapeuteninte skulle också haav agerat
och vilseledandemån bristfälligpassivt i viss dokumenta-genom

tion.
Verket låter vetenskapliga råd granskasitt ärendet. Rådet

skriver dokumentationen ärendet klart tycksi endastatt visa att
rullstol aktuell vid det förstavarit utprovningstillfället.en

Föräldrarna borde ha fått information det flertal eldrivnaom
utomhusrullstolar finns på marknaden och kundesom som vara
lämpliga för pojken. Pojken borde också ha fått möjlighet att

några dessa rullstolar. Rådet kritiserar vidareprova av
arbetsterapeuten och hjälpmedelskonsulenten för de inte gjortatt
någon skriftlig analys pojkens olika behov samband mediav
rullstolsordinationen.

När det gäller kontakterna med Statens invandrarverk
bedömer rådet hjälpmedelskonsulenten brustit objektivitetatt i

det gällde informera rullstolsordinationennär och deatt om
möjliga alternativen. Föräldrarna borde ha informerats om
korrespondensen med verket och fått denna eftersom den gälldese

Ävenavgöranden viktiga för barnet. frågaisom var om
dokumentationen det vetenskapliga rådet föräldrarnager rätt.
Det möjligt rekonstruerainte hurär ochatt utprovnings-
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ochutifrån journalanteckningargick tillordinationsprocessen
handlingar ärendet.andra i

det vetenskapliga rådetsSocialstyrelsen instämmer i
rullstolsmodellerolikaInformationenbedömningar. igavsom

kalladpersonalens villkor och enligt såutsträckning påstor
Önskemål ochtill föräldrarnashänsynMindrepraxis. togs

elrullstol. Verket skriverkörauppfattning förmåga attsonensom
den analysfår begränsade ekonomiska inteatt somramarna

sjukvårds-hälso- ochadekvat bedömningerfordras vid ettaven
eventuell ekonomiskanalyserats kanbehovet harbehov. När en

alltid samför-sådan börEn iavvägning görasavvägning göras.
företrädare.eller dennesstånd mellan patienten

haft huvudvärk, värkunder flera dagar17: EnEx isomman
vårdcentralen. Med vidfår akuttidoch frossa påkroppen en

vårdcentralen blod- ochhustru.också Påbesöket tasär mannens
"uppåtsti gandeoch läkaren ställer diagnosen urinvägs-urinprov

önskemål skall fortsättauttryckerinjektion Paret attom mannen
Läkaren förklararhustrun.vårdas hemma att mannensav

urinvägsinfektionen spriderallmäntillstånd ökar risken för siatt g
behöver omedelbar sjukhus-Hanuppåt. poängterar att mannen

blirvård han sämre.om
efter lunchtid. Under eftermiddagenåker hemParet strax

och hustrun eftertillstånd snabbtförsämras ringermannens
ambulanspersonalen anländer har sänktambulans. När mannen

blir sedan medvetslös. förs till akutmottag-medvetande och Han
ställs.sjukhus, där diagnosen med septisk chockvid sepsisning

vidkritiskt. vårdasTillståndet Mannen i respiratorär
längreintensivvårdsavdelningen under vecka och därefter enen

och neurologklinik.tidpå infektionsklinik
vårdcentralen för felaktiganmäler läkaren påHustrun

Socialstyrelsen. Verket biträds utredningentilldiagnos i sinav
läkarenallmänmedicin.föredragande läkare Dennei attanser

borde ha fått sjukhusvårdochunderskattade riskerna att mannen
vårdcentralen. Socialstyrelsendirekt efter undersökningen på

bedömningen.delar
också betydelsen önskadeSocialstyrelsen atttar paretupp av

vård och behandlingskulle vårdas hemma. Att såatt mannen
utformas samråd med betyderdet möjligt skalllångt i patientenär

eller anhörig har det slutliga ansvaret hurinte patientatt
verket. också viktigt behand-vården utformas, skriver Det är att

och anhörig uppfattatlande läkare försäkrar sig patientattom
läkaren vill förmedla informationssituation.vad i en
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Att särskilt förklara förankraoch känsliga uppgifter i intyg eller
utlåtanden till myndigheter

En ärenden ofta komplicerade utreda gällertyp är anmäl-attav som
ningar och klagomål bristande information till den enskilde vidom
utfärdanden intyg eller utlåtanden från vården till någon myndighet.av
Särskilt gäller detta vid psykiatriska diagnoser. Den läkare skriversom
utlåtandet eller intyget behöver inte ha gjort något fel leder tillsom
yrkanden påföljd från Socialstyrelsens sida. Han eller hon kan däre-om

ha brustit i samråd med patienten och inte förankrat eller förklaratmot
bedömningama inför utfärdandet. kanDet gälla bedömningar "intesom
inordnad i den symboliska ordningen psykotiskt stmkturerad"samt
eller "borderlinestrukturerad narcissistisk personlighetsstöming" i intyg
eller utlåtanden till Försäkringskassan. Frågor vad utgör ettom som
samråd kan också särskilt svåra reda träffadeatt ut överens-vara om
kommelser inte dokumenteras i patientjoumalen.

Ex 18: En från anställning,sig ångrarsäger sin sigman upp men
efteråt. sökerHon kurator vid sjukhusets hörselvärdstrax upp en

han tidigare träffat samband med tinnitusbesvär förisom att
råd hur kan tillbaka arbetet. Kuratorn skriver därefterom en
remisshandling till företagsläkaren hos arbetsgivare. Imannens
remisshandlingen kuratorn behöver besökaattanger mannen
psykiatrisk och rekommenderar "retroaktivmottagning sjukskriv-
ning" från tidpunkt före uppsägningen.straxen

Samma dag kuratorn skriver remisshandlingen ringersom
personalchefen hos arbetsgivare distriktsläkaremannens upp en
på Personalchefen signaler psykisktorten. ärattger om mannen
och Ãøsiskt nedgången. Läkaren beslutar för akutsig göraatt ett
hembesök hos När läkaren kommer hem till honommannen.
avlägsnar arbetsgivarenssig representanter utan närmareatt
redogöra för Läkaren utfärdar sjukskrivningsintygsituationen. ett
och skriver mediciner.vissaut

Några dagar träffar företagsläkaren isenare mannen ettsom
till Försäkringskassan bland skriverintyg liderannat att mannen

ângestneuros.av
Mannen anmäler kuratorn, distriktsläkaren och företagsläka-

till Socialstyrelsen. Distriktsläkaren skulle bland haren annat
brustit information till hani vid tillfälletattmannen om var
hennes och hon utfärdadepatient Kuratorn skulleintyget.att
bland ha saknat samtycke sända remisshand-annat attmannens
lingen till företagsläkaren. Företagsläkaren skulle ha feldiagno-
sticerat mannen.

Efter utredning konstaterar Socialstyrelsen kuratorn ochatt
företagsläkaren träjfade och hade rätt sinagöraattmannen
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hon fåttde uppgifterhade utifrånDistriktsläkarenbedömningar.
gällerhemmet. detNärbesökaskälig anledning iatt mannen

uppgift.uppgiftoch samråd stårinformationfrågorna motom
och sjuk-hälso-dock viktenSocialstyrelsen poängterar attav

och be-beslut vårddelaktigvårdspersonal ipatientengör om
med arbetsgivarrepresentanterSituationenhandling. av-som

torde haför ärendetredogöralägsnade aningvaritsig attutan en
anmälanbeskriververket.skriver Mannenöverrumplande, sini

ochhanden"med pillerpåsehan efter besöket stårhur i ettenaen
andra".densjukintyg i

antecknaborde haockså kuratornskriverSocialstyrelsen att
blandmedvad hon kompatientjournalen överensi mannen om,

samrådet.undvikaför tvisterattannat om

samråd överenskommelserochdokumenteraAtt

allmänhetenklagomål frånochanmälningarutredningarVid av
framgår fleraidokumentationen. Dettasällan brister iinteframkommer

svårt rekonstrueraBristerna detexemplen.refereradede gör attav
i så fallbegåtts något fel ochfastställa detochskeendet vem somom

också det lättaredokumentation kanansvarig för det. Bättre göravar
kringerfarenhet från ärendentvister. Enoch biläggatidigt reda utatt

kommunikationsproblematik träffadeochinformations- överens-är att
gällerpatientjoumalen. Detsammadokumenteras isällankommelser

önskemål från patientenoch tillerbjudits skälenbehandlingar attsom
vårdpersonalenskäl till detta kantillgodoses. Ettkunnatinte attvara
kvalitetsarbetetdokumentation för detvärdet godalltidinte egnaavser

uppstår.reda problemkunnaföreller utatt som

någon villpatientjournallagens kravtill närAtt leva upp
journalendenläsa egna

ocksåenskilda belyserfrånKlagomål och frågor typen annanpersoner
patientjour-läsa sinvilljoumalfrågor. gäller patienterDet egensomav
får deteller baravårdpersonalennekas dettanal görasomavmen som

själv medvårdpersonalentill exempelvissa villkor, är näratt
Även harvårdpersonal patientenjournalen.patienten läser vet attom

alltför ofta pålämna dendrar beslutetläsa journalen ut utatträtt att
skall fattasexempel beslutetkan tilltiden patienten veta att av-

på. Bakom sådana hindertillfället inte gårdet fornågon att tagsom
bristande kunskap tryckfrihets-det finnastidsutdräkter kanoch om

patientjoumallagen och bristandesekretesslagen ochförordningen, en
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insikt syftet med bestämmelserna patienter har medatt rätt attom om -
vissa speciella undantag skyndsamt läsa sin journal.-

Att berätta lagstiftningen och kan klagaom var man

Tillsynsenhetema får direkta frågor kanäven vända sigvartom man
med klagomål eller synpunkter på vården och vad kan begäraman som
patient eller anhörig. Vilka funktioner förtroendenämnden, Socialstyrel-

och HSAN har ibland mindre väl känt och inte alltidär lättsen att
förstå för dem ringer eller skriver. Det kan också svårtsom attvara

människor de bör vända sig till den lokalaövertyga förtroende-attom
närrmden, de uppfattar del vården. Att vissa ärendensom som en av om
omvårdnad och äldre faller inom länsstyrelsemas tillsynomsorg om

socialtjänsten tycks dessutom mindreöver väl känt.vara
Kunskaperna hälso- och sjukvårdslagens grundläggande bestäm-om

melser patientens ställning kan också behöva förbättras blandom
patienter, deras anhöriga och allmänheten. Idag förekommer såväl
förväntningar alltid kan den vård eller behandlingatt man som

själv vill ha viss tvekan ställa frågor kan och börattman som en som
ställas direkt till vårdpersonalen eller vårdgivaren.

Frågor kan vända sig med synpunkter och klagomål påvartom man
kommunal hälso- och sjukvård förekommer också. Särskilt mindre

finns det ibland viss tveksamhet bland kontaktarorter en personer som
Socialstyrelsen direkt vända sig till vårdpersonalen eller till de lokaltatt
ansvariga med klagomål. Detta kan gälla vård vid vårdcentraleräven
och sjukhus mindre orter.

4.4 "Nedslag" och särskilda studier

lnformations- och kommunikationsfrågor har uppmärksammatsäven
i granskningar olika delar hälso- och sjukvården Socialsty-av av som
relsen gjort oanmälda besök vid vårdinrättningar. Genom dessagenom
så kallade nedslag" har bland dialysvården, vården svårtannat av
sjuka i särskilda boendefonner och primärvården granskats. En oan-
mäld inspektion gjordes vid antal sjukhuskliniker där människorett
med tumörsjukdomar vårdas för hur med patientansva-att systemetse
rig läkare PAL hade genomförts.

Vid dessa granskningar har antal enheter inom delstörreett en av
hälso- och sjukvården besökts anställda vid tillsynsenhetema. Re-av
sultaten kan inte användas för djupare analyser eller generaliseringar
till övriga delar vården. Såväl vårdpersonal patienter och i vissaav som
fall anhöriga har intervjuats vid besöken. Joumaluppgifter och annat
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Antalet intervjuade patienter vidmaterial har gåtts igenom.skriftligt
tillhar varierat från 90 300 400granskningama upp personer.-

vårdenpatienter har sig nöjda medFlertalet intervjuade sagt vara
intervjuades viddrygt anhörigaoch omhändertagandet. De 400 som

boendeformer hadevården svårt sjuka i särskildagranskningen av av
kände tillblandade synpunkter. Hälften de anhöriganågot nam-mer av

något fler den patientansvarigapatientens läkare och visste vadnet
ansåg sig också ha fått densjuksköterskan hette. fjärdedelarTre

de behövde sin anhöriges sjukdom. Mer 90information än procentom
kommentarer de direkta frågorna. Av dessadock nästanutöver gavgav

enbart positiva omdömen. negativamånga enbart negativa Delika som
främst personalbrist och brist stimulansgälldekommentarerna av

kände sig illa bemötta ellermindre antal anhörigade sjuka. Bara ett
eftersom anhörige i beroendeställning.inför klaga derastvekade äratt

hurPAL-funktionen gällde bland intentio-Granskningen annatav
efterlevdes, hur reformen fungerade i praktikenbakom reformennerna

anhöriga upplevde läkarkontakter och kontinuitethur patienter ochoch
intentionerna bakom lagstiftningen patientansvarigvården. Enligti om

patientenbland för information tillläkare skulle denne annat ansvara
åtgärder till patienten får möjlighetplanerade samt att attm.m. seom

samråda och påverka vården och behandlingen.om
ochGranskningen genomfördes under dag i oktober 1995en

andra enheteromfattade besök vid 95 avdelningar, mottagningar och
med turnörsjukdom vårdas. Kontinuitet i vården, ochmänniskordär

läkare, särskiltkontakt med patientansvarig bedömdesdärmed en vara
Sammanlagt olika sjukhus besöktes.viktig för denna 33grupp.

genomfördes med patienter, drygt anhörigaIntervjuer 300 200nästan
avdelningsföreståndare och läkare. Journaluppgifter föroch 140nästan

patienter studerades.samtliga intervjuade
upplevde sigResultaten visade majoritet patienternaatt stor aven

allmänt fungeradeläkare och ansåg läkarkontaktemaha att setten egen
halt fler PAL under sinväl. Mindre hälften patienterna hade änän enav

till tio stycken. Av de anhörigasjukdomstid, i enstaka fall upp uppgav
flertalet närstående hade läkare och dedet deras attstora att en egen

fått den information den närståendes sjukdom dehade somom
anhöriga upplevdebehövde. Ungefär tiondel såväl patienter somen av

de hade läkare vända sig till. Patienterna informera-inte att atten egen
både skriftligt patientansvarig läkare och dedes muntligt och om

anhöriga fick oftast uppgiften eller tillsammans med singenom
närstående. Särskilda kort med den patientansvarige läkarens namn
förekom kliniker andra fyllde uppgiftenvid vissa medan i
informationsblad till exempel avdelningen eller behandlingen.om
Uppgift PAL fanns dock bara i knappt hälften de granskadeom av
joumalema.
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En slutsats studien PAL-reforrnen genomförts olika vidattav var
klinikerna. Vid del kliniker karakteriserades den praktiska tillämp-en
ningen patientorienterat och tydlig vilja patientensynsättett attav en
skulle ha namngiven förPAL möjliga kontinuitet. Vid andrastörstaen
kliniker tillämpades reformen organisationsinriktat sätt.ett mer

låg uppfyllaInriktningen där de formella kraven änatt attmer
förverkliga intentionerna bakom dessa. Socialstyrelsen föreslog bland

klinikerna skulle erbjuda anhöriga samtal i enskildhet med denannat att
patientansvarige läkaren patienten sitt medgivande till detta.om ger

len granskning primärvårdsmottagningar genomfördes100av som
hösten 1996 uppmärksammades bevakningen Förekomst-remisser.av

för bevaka remisser viktigt mått säkerhetenärsystem att etten av
i vården. följaHur remisser och iblandansvaret att upp provsvar
överlåts till patienten själv har redan beskrivits och exemplifierats i
anslutning till Maria-ärenden. GranskningenLex visade anmärk-att
ningsvärt de besökta vårdcentralema hade bevakningssystemav som

remisser följs bådeDetta gällde patientergaranterar att upp. som
remitterats till instans och bevakning På fleraannan av svar prover.
ställen noterades det med enkla medel skulle förbättraatt att
bevakningen remisser.av

Två andra studier klarablev under kan särskilt1994 nämnas.som
gäller journalföring inomDe tandvården och genomfördes denav

regionala tillsynsenheten i Malmö hjälpmed företrädare förav
Odontologiska fakulteten och Handelshögskolan i Göteborg. Studierna

tillsammans bild goda kunskaper reglerna för joumalfö-ger en av om
ring, bristande tillämpning dem i praktiken. Dels studeradesmen av
kännedomen reglerna förjoumalföringen enkätundersök-om genom en
ning, dels studerades tillämpningen granskning störreettgenom av
antal journaler.

Medan kännedomen kraven i Socialstyrelsens föreskrifterom om
journalföring i tandvården bedömdes god det beställtsämrevara var
med det verkligen dokumenterades. Frågor information ochsom om
kommunikation ingick inte i undersökningen, det kan nämnas attmen
bara drygt 30 461 granskade joumalema innehöll uppgifterprocent av

behandlingsplan. Andelen uppgifterdär kostnader förtsom om var
lägre, endast 3 journaler.378 Resultaten kan jämförasännu procent av

med vad bristande journalföring.sagtssom ovan om
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kunskapsfönnedlingochUtveckling5

pågående utvecklingsarbete ochSocialstyrelsens olika former av
delar infonnations- ochsärskiltkunskapsförrnedling berör tre av

kommunikationsfrågoma:

kvalitetssäkringför kvalitetsutveckling,lokalafölja hur systematt-
avvikelsehantering fungeraroch

för blandoch vårdpersonalunderlag till läkarebättreatt annange-
och resultat uti-behandlingsaltemativ, riskerinfonnationannat om

enlighet med vetenskapvad ibedömningarfrån aktuella ärav som
erfarenhetbeprövadoch samt

synpunk-erfarenheter ochsamlamöjligheternaförbättra attatt av-
anhöriga.från patienter ochoch sjukvårdenhälso-ter

Verksamhetstillsynl

förgranskningsmallar och andra instrumentframmedarbeteEtt att ta
kvalitetssystem iutifrån bland kravenVerksamhetstillsyn annat

pågårarbete inomsjukvården har inletts. Dettaochhälso- trenu
områden:

och vidareanestesi-operation-intensivvårdsavdelningvårdkedjan-
sjukhusinom

kommunal vårdsjukhus-öppen vård respektivevårdkedjan-
privatpraktikerverksamhet.-

metodutveckling för verksamhetstill-till konkretförsökArbetet är ett
fortsätta inom andrakommeroch blir klart under 1997. Det attsynen

områden.

medicinska faktadatabasen MARS5.2 Den

medicinskamed bygga denpågår arbetetSocialstyrelsenInom att upp
Result System. I arbetetfaktadatabasen MARS Medical Access

spridainformationsteknologi för ochmodernutnyttjas erövraatt
nationellahuvudlinjer: uppföljning baserad dekunskap efter två

sjukvården och State of thefinns hälso- ochkvalitetsregister inomsom
vetenskapligt material.aktuelltArt-material bygger syntesersom av

medicinska professionen informationFaktadatabasen skall den omge
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det medicinska handlandet och dess praxis tillhandahålla aktuellsamt
information diagnostik och åtgärder. Faktadatabasen skallom

omfatta uppgifter olika sjukdomsgrupper, sjukdomars före-om-
komst i samhället och ohälsans medicinska, sociala och ekonomiska
konsekvenser, redovisa avidentifierade data volymer, indikatio-om

åtgärder, vårdresultat och hälsoeffekter inom olika medicinskaner,
specialiteter,

det möjligt jämföra klinikdata från den basenhetengöra att egna-
med dessa avidentifierade data
med verksamhetsstatistik kontinuerligt beskriva och bevaka till--
gången till hälso- ochsjukvård.

Allt underlag granskas paneler bestående Socialstyrelsens medi-av av
cinska för Svenska Läkaresällskapetsexpertgrupper, representanter
sektioner och föreningar Socialstyrelsens vetenskapliga råd.samt
Genom den moderna datateknologin kan innehållet fortlöpande upp-
dateras i takt med material blir tillgängligt.att nytt

Materialet i faktadatabasen skall kunna användas för medicinskt ut-
vecklingsarbete inom basenheter och i klinisk verksamhet. Sam-
manställningar materialet kan användas underlag förävenav som
beslutsfattande och information till patienter. En särskild så kallad
patientinformation ingår i anslutning till State of the Art-textema.
Denna tänkt underlag vid direkta kontakter mellanär att ettvara
vårdpersonal och patienter och deras anhöriga. Den skall inte uppfattas

officiell "checklista" vad läkaren bör informera patientensom en
om.

Patientinformationen förankrad i State of the Art-textemasär
vetenskapliga underlag, utformad så den kan för-ävenattmen vara
ståelig för patienter och deras anhöriga. Den har sin tyngdpunkt i
beskrivningen åtgärderde dokumenterat framgångsrikaär närav som
det gäller undersöka, behandla, förebygga och rehabilitera. Medatt
vissa variationer patientinfonnationen på följande frågor:ger svar

Vad innebär viss diagnosen-
Hur utreds och fastställs diagnosen-
Vilka orsakerna till skadan eller sjukdomenär-

kanHur skadan eller sjukdomen förebyggas-
kan skadanHur eller sjukdomen behandlas-

Vilka resultaten och riskerna vid olika behandlingarär-
Vilka former för rehabilitering finns det-

den medicinskaI faktadatabasen ingår material pati-även gör attsom
entinformationen lokalt kan kompletteras med uppgifter vårdensom
organisation och tillgänglighet, olika metoder används, vilken kvali-var
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tetssäkring bedrivs och vilken lagstadgad ställning patientensom som
och dennes anhöriga har i hälso- och sjukvården. Underlag för pati-
entinformation har hittills framtagits i anslutning till State of the
Art-texter diagnoser inom Ortopedi, urologi, allmän kirurgi ochom
ögonsjukdomar.

Socialstyrelsens uppdrag fram nationella riktlinjer för vissaatt ta
kroniska sjukdomar har knutits till arbetet med den medicinska fakta-
databasen. Uppdraget hänger med regeringens och Landstings-samman
förbundets överenskommelse vårdgarantinutvidga tillatt ävenatt
omfatta vissa kroniskt sjuka patientgrupper. De nationella riktlinjerna
skall enligt överenskommelsen stöd för lokala och regionalaettvara

Ävenvårdprogram. i anslutning till arbetet med nationella riktlinjer tar
Socialstyrelsen fram för informationunderlag till patienter och deras

Hittills nationella föranhöriga. har riktlinjer vård och behandling av
patienter med diabetes mellitus publicerats tillsammans med patient-en
information utarbetats tillsammans med bland annat representantersom

Svenskaför Diabetesförbundet.
En uppföljning och utvärdering hittills medicin-arbetet med denav

Ävenska faktadatabasen MARS kommer inledas under 1997.att ut-
formningen och användningen underlaget för patientinfonnationav
kommer följas fram över.att

5.3 Metoder följa patienters och anhörigasatt upp
på vårdensyn

Socialstyrelsen arbetar också med utveckla och förbättra metoderatt att
följa patienters vården. Sverige med åttadeltar tillsammansupp syn
andra länder i projekt for utveckla och validera standardiseradett att en
patientenkät skall kunna användas för följa kvaliteten inomattsom upp
primärvården. Sverige Socialstyrelsen.anställd vidrepresenteras av en
Med sådan enkät blir det möjligt förhållerhur primärvårdenatten se
sig till patienternas behov och önskemål frånoch jämföra resultatatt
olika länder. Särskilt viktigt det den enkät konstruerasär mäteratt som
uppfyllelsen sådant patienter älva detvärdesätter och inte baraav som

vårdpersonalen eller de politiskt eller ansvarigaadministrativtsom
själva vill mäta.

Projektet genomförs i kartläggsFörst patienters behovetapper.tre
och önskemål och indikatorer väljs kan användas för mätaattsom
dessa. Därefter utvecklas enkät byggd indikatorema. Slutligenen

enkäten i olika länder ochprövas arbete för den spriddstörreett att
och tillämpad inleds. Arbetet har kommit fram till slutet dennu av
andra Hela projektet beräknas klart i oktoberetappen. 1998.vara
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behöver väloch sjukvårdeni hälso-kvalitetssystemLokala
och anhörigasfånga patientersfölja ochmetoderutvecklade att upp

omvårdnadiSocialstyrelsenoch erfarenheter.synpunkter expertgrupp
och möjligheter vidlitteraturstudie riskergivitnyligenhar ut aven
vården. Ihand patientersi förstamätningar rapportensynav

definitioner begreppenenhetligaidag saknasdetkonstateras att av
liksom sammanhängan-"patienttillfredsställelse"och"vårdkvalitet" en
Författarna betonar vidareför hur de byggsteoretisk modellde upp.

"hantverksskick-forskningsmetodik ochkunskaper igedignavikten av
patienttillfredsställelse.vårdkvalitet ochmätninglighet" vid av

patienttillfredsställelsefrån studierresultatTendenser i samtav
sammanfattas ivårdenoch personalensanhörigas rapporten.syn

den vårdfrågor till patienterövergripandegällaGenerellt tycks att om
hög tillfredsställelse.uttryckermångaresulterar ifår oftastde svar som

områdenframträder bild. DepreciseradefrågornaOm är en annanmer
medinfly-delaktighet ochbemötande,framför kritikdådär patienter är

patientinformation.kinrrgiskt ingreppsmärtlindring eftertande, samt
vårdkvalitetuppfattningaroch personalensAnhörigas överens-av

efterfrågan kartlägg-ökadpatienternas. Enalltid medintestämmer
förutspås.upplevelserpatientersningar av

Socialstyrelsentvå rekommendationeravslutas medRapporten som
bakom:ställer sig

kartlägg-utvärdering dennagenomförande ochPlanering, typ avav-
bör utföras itvärprofessionellt inslag ochbetydandeharningar ett

sjukvårdeni hälso- ochvidgat genomslagenlighet med detta. För ett
företrädd i arbetet.läkarprofessionenviktigtdet därför ärävenär att

bör genomföras medpatienttillfredsställelseKartläggningar ettav-
enheter planerarforskningsmetodologiskt inslag. Debetydande som

därför säkerställa dekartläggningar börgenomföra sådana attatt
eller "boll-handledningden kompetensentillgång tillhar genom

plank".
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Februariuppföljning. 1996

8/1996MARS-Nyheter. Nr

diabetesdiabetes. Information till patienter medNationella riktlinjer for
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Ädelreforrnen. Slutrapport. Socialstyrelsen följer och utvärderarupp
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Information inom hälso- och

sjukvården till patienter, anhöriga
och allmänhet

översikt för HSUEn 2000 vadöver som

i Socialstyrelsens föreskrifter ochanges
allmänna råd

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd publiceras enbartnumera
författningssamling.i verkets Till och med 1995 publicerades vissa mer

omfattande allmänna råd i särskild skriftserie, Allmänna råd frånen
refereras föreskrifterSocialstyrelsen. Här och allmänna råd direktsom

information till och kommunikation med patienter, anhöri-normerar
ga/närstående och allmänhet. Andra aspekter patientens ställning i

ochhälso- sjukvården berörs andra ställen i Socialstyrelsensäven
föreskrifter och allmänna råd.

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS:

SOSFS 1997:5 Socialstyrelsens allmänna råd rättsintyg vidom-
vålds-utredning och sexualbrott. Under rubriken Undersökningav

målsägande brottsoffret begäran polis-, åklagarrnyndig-av av
het eller domstol läkaren inför undersökningattanges samma

vid vanliga medicinska undersökningar, så långt detsätt ärsom
möjligt och lämpligt, i förväg bör informera den skall under-som
sökas och i förekommande fall dennes vårdnadshavare under-om
sökningen och hur den skall genomföras. vissa fall1 kan det bli
aktuellt läkare undersöker eller tidigare haratt ären en person som
varit patient hos honom eller henne. dåDet särskilt viktigtär att
klargöra den normala patient-läkarrelationen inte föreligger. Detatt

också viktigt klargöra sekretess inteär gäller för de aktuellaatt att
undersökningsresultaten, förväl tidigare inhämtade uppgifter,men

inte den undersöks eller i förekommande fall vårdnadshava-om som
eller den god medger rättsintyget får omfattaär attren som man

också sådana uppgifter.
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rådföreskrifter och allmännaSocialstyrelsensSOSFS 1997:4 om-
förför transplantation ellervävnadstagningoch annatorgan-

stårgäller avlidna det underändamål. detmedicinskt När givare
till hälso- ochmedgivande gjortsSamtyckerubriken att ett som

och tydligt börsjukvårdspersonalen möjligt sättettsnarast
kan inträffa patient ipatientens journal. Detdokumenteras i att en

sin inställ-hos läkare för denne klargörbesöksamband med ett en
viktigt läkarenOm detta sker dettransplantationning till är attm.m.

anmäla sin inställ-möjligheterpatienten dennesinformerar attom
donationsregister elleroch till Socialstyrelsensnärståendening till

rubriken De närståendesdonationskort. Underdetta ettatt ange
transplantationslagendet enligtuppfattning 4 § ärattanges

stått den avlidnedemnågon, dvs.tillräckligt nära,att somen av
sinskall informeras inte baraunderrättasunderrättas. Den omsom

samråda med andramöjligheternaockså attvetorätt utan om
för utnyttjatidsfrist gällernärstående och den vetorät-attsomom

uppgifter behövs förnärstående debör deVidare attten. som
syftetbehovet meduppfattningbilda sigkunna samtom aven

de intesålunda Utnyttjnärstående haringreppet. De vetorätt. aren
skäligunderrättas skall tidfår ske.ingrepp Denvetorätten gessom

Information till den avlidnesUnder rubrikenkunna ställning.taatt
ställer kravtransplantationslagen enbartnärstående attanges

enligt harnärstående dessa 4information till den avlidnes § rättnär
det ändåden avlidne. Som regelförbjuda ingrepp ärettatt

inställning tillinfonnera dessa den avlidneslämpligt att om
avlidnes inställning underdet dendonation. Vidare äratt somanges

dödsfallet harfall han före tagitomständigheter gäller i dealla
därför samtidigtdonationsfrågan. närstående börställning i De

detta.informeras om
levande huvudregeln detdet gällerNär givare äratt attanges

samtycke från givaren. Vidarevid ingrepp krävs att ettett anges
frånför transplantationsändamålvillkor för till materialatt ta vara

samtycke. Samtyckevårdnadshavaren sittunderårig är att geren
för den grund psykiskförvaltare krävsfrån god eller som avman

rubrikenlämna sitt samtycke. Understörning saknar fönnåga att
transplantationslagen finnsInformation det i 10 §attanges

frågatill den vill komma ibestämmelser infonnation somom som
infonnatio-biologiskt material. för meddelagivare Ansvaret attav

Informa-ligger den läkare har utföra ingreppet.rätt attnen som
skall enligt vilka ingrepp donationentionen bestämmelsen avse

innebär och de risker förenade med ingreppet. Det ligger iärsom
utförssakens läkaren också informerar hur ingreppetnatur att om

donationende övriga ingrepp, kontroller följersamt avm.m. som
kanoch -i de fall i eller vilka förväntningar7 8 § somsom anges -
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fallställas på resultatet för del. I de i 8 §mottagarens som anges
information till vårdnadshavaren, godelämnas ellermannen

ingårförvaltaren. I läkarens uppgifter enligt 10 § att ta emot
samtycke enligt och förvissa sig den6 8§ § samt att attom som
lämnar samtycke också förstått innebörden upplysningama.av

fosterdet gäller vävnad från aborterat kvinnanNär attanges
från fostretkan ställa villkor vävnaden det aborterade endast fåratt

användas för något specifikt ändamål eller utesluta någon viss
användning. Kvinnan skall lämna klart och entydigt samtycke.ett

rubriken Vissa frågor förfarandet vid donationUnder om
föreskrivs patientjournal skall föras vid ingrepp enligt transplan-att

levande givare skall det antecknas vilkentationslagen. För a
information före ingreppet har lämnats till givaren ochsom vem

tagit medgivandet b vilket medgivande harsamtemot somsom
och har tagit medgivandet.funnits före ingreppet emotvem som

SOSFS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna rådl996:32 omv
informationsöverföring och samordnad vårdplanering. Under
rubriken Patientens medverkan information patientensattges om

integritet skall respekterasautonomi och samråd medsamt att
samtyckepatienten skall ske. Patientens skall inhämtas vid eftergift

gäller till förmånden sekretess för patienten. förDensomav
läkaren fråganpatienten ansvarige bör hur kontakternata upp om

socialtjänsten och den hälso- och sjukvårdenmed skallöppna
patientengenomföras tillsammans med och personalen den enhet

intagen. förutsätts och/ellerdär patienten Det patienten dennesär att
närstående erbjuds delta Sammanträffande behöveratt ett ägaom

samordnade vårdplaneringenför den mellan företrädare förattrum
hälso- sjukvården och socialtjänsten skall kunna genomförasoch

ändamålsenligt föreskrift i författningenEnsätt. ärett att ett
till socialtjänsten ochutskrivningsmeddelande skall skickas den

skrivshälso- och sjukvården dag patientenöppna utsamma som
från sluten hälso- och sjukvård. exemplar utskrivningsmedde-Ett av
landet skall överlämnas till patienten eller till den följer medsom

frånpatienten sjukhuset.

SOSFS 1996129 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om-
åtgärder hälso-vissa inom och sjukvården vid dödsfall. Under

rubriken Polisanmälan mm. läkaren bör begäraävenattanges
besked i frågan kommerpolisen för någon denatt attom svara av
avlidnes närstående underrättas dödsfallet. Under rubrikenom
Underrättelsen dödsfallet, den dödes egendom mm." attom anges
verksamhetschefen enligt förordningen2 l 1996:933§ om
verksamhetschef inom hälso- och sjukvården bland skallannat
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för någon underrättas patient avlider. verksam-Inärattansvara en
hetschefens ingår också för det finns lämpligaatt attansvar svara
rutiner säkerställer vidtagna åtgärder dokumenterasattsom
lämpligt Frågan skall lämna underrättelsen ochsätt. om vem som
hur detta skall ske måste i det enskilda fallet med utgångs-avgöras
punkt i de efterlevande skall visas hänsyn och omtanke. Detatt
behöver inte läkare lämnar underrättelsen. Uppgiftenvara en som
kan också lämnas någon tillhör hälso- och sjukvårds-av annan som
personalen, eller någon inom hemtjänsten. Den läkareprästav en av

fastställt döden har inträtt bör dock förvissa sigatt attsom om
någon lämplig omedelbart underrättar någon närståendeperson om
läkaren själv Gårinte det. det inte finna någongör att som var
närstående till den avlidne bör socialtjänsten eller polisen underrät-

detta. Under rubriken Information dödsorsakentas om om anges
de efterlevande bör dödsorsakenbesked de önskar det.att om om

sådant beskedNär inte kan lämnas vid underrättelsenett om
dödsfallet bör de informeras kan upplysa dödsor-om vem som om
saken och också denne lämpligen kan kontaktas. förhållan-Inärom

tillde dem stod den avlidne särskilt omfattas dödsorsakennärasom
endast undantagsvis sekretess eller tystnadsplikt. Utöver muntligav
information dödsorsaken bör de efterlevande, de begär det,om om
också skriftlig information denna. När rättsmedicinsken om en
undersökning har gjorts kan läkare vid den rättsmedicinskaen
avdelning där undersökningen har utförts i regel infonnera någon av
den avlidnes avlidnes dödsorsaken. Under rubrikennärmaste om
Den dödes egendom den underrättar någon denattanges som av
avlidnes närstående dödsfallet i samband med detta bör förvissaom
sig det inte råder någon oklarhet den dödes egendom. Innanom om
kroppen förs till bårhus bör lämpligtvis värdeföremål Omett tas av.
de efterlevande önskar det kan sådant föremål åter iett sättas
samband med kroppenatt sveps.

Under rubriken Explosiva implantat ingrepp iatt ettanges
syfte från avliden sådant implantat fåratt görasta ut etten person
enligt första stycket obduktionslagen.23 Om sådant§ ingreppett
behövs för förebygga fara för människor eller väsentligatt annan
olägenhet får det åtgärden strider den avlidnesgöras även motom
eller närståendesde inställning. Av 23 tredje stycket följer§ att
beslut sådana ingrepp endast får fattas läkare samt att,om av om

finnsdet stått den avlidne någon dessanära,personer som av
underrättas innan ingreppet utförs och denne skälig tid att yttrages
sig. Om avsikten den avlidne skall kremeras torde dennesär att
närstående inte invända explosivt implantat avlägsnas.mot att ett
Läkaren bör därför i många fall kunna inhämta deras yttrande redan

de underrättas dödsfallet. När implantat vidnär ett tas ut ettom
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ingrepp enligt 23 obduktionslagen§ skall det enligt vad som
föreskrivs SOSFSi 1996:28 antecknas i den avlidnes patientjoumal

den avlidnes närstående med tillämpning 7 §vem av som av
obduktionslagen har underrättats det tilltänkta ingreppet, denom
tidsfrist denne har meddelats vad den underrättade ellersamtsom
någon närstående har yttrat.annan

Under rubriken Balsamering den beslutarattanges som om
balsamering enligt första24 stycket§ obduktionslagen föransvarar

åtgärden nödvändig sanitära skäl. Balsamering fårär då skeatt av
oberoende den avlidnes eller dennes närståendes inställning. Deav
närstående bör dock enligt lagens förarbeten underrättas denom
tilltänkta åtgärden.

SOSFS 1996:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om-
kliniska obduktioner Under rubriken Kliniska obduktionerm.m.

det tillräckligt den avlidnes närståendeärattanges om en av
underrättas enligt 7 obduktionslagen§ den tilltänkta obduktio-om

i de fall i 10 informeras§ möjligheternasamtnen som avses om- -
förbjuda denna. Den underrättade skall enligt 7 skälig§att ges

betänketid. Det ligger i sakens denne samtidigt informerasnatur att
långhur tidsfristen och får de uppgifter behövs förär attom som

till syftetkunna ställning med obduktionen behovet denta samt av
angelägen den Enligt skall någonoch hur 7 de§ närståendeär. av

dessa inte kan förbjuda obduktionen.underrättas Detäven när anges
klinisk obduktion enligt får6 2 eller 3 utförasvidare §att en -

enligtvad i 8 10 den avlidnes§ § ävenutöver anges omsom -
förutsättning då inte någoninställning oklar. En deärär att av

sig obduktionen. Den sig kannärstående motsättermotsätter som
enligtnärstående den har underrättats 7§.någon än somvara annan

kliniska obduk-Dokumentation föreskrivs vidrubrikenUnder att
harpatientjournal antecknasskall avlidnestioner det i den vem som

dennevilken tidsfristunderrättats obduktionslagen,enligt 7 § som
närståendeeller någonhar meddelats, vad den underrättade arman
enligthar har underrättats 7någon närstående inte §Näryttrat.

patient-andra i den avlidnesmeningen skall skälen för detta anges
journal. Under rubriken Provoperationer 7 §ävenatt omanges
inte gäller närståendevid provoperationer bör deenligt 22 §
informeras Implantatden tilltänkta åtgärden. rubrikenUnderom
föreskrivs vid ingrepp enligt obduktionslagenförsta stycket23 §att
skall i den avlidnes patientjournal antecknas den avlidnesvem av
närstående har underrättats det tilltänkta ingreppet, densom om
tidsfrist då meddelats denne vad den underrättade ellersamtsom
någon närstående har yttrat.annan
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rådoch allmännaföreskrifterSocialstyrelsens1996:24SOSFS om- och deFöreskrifternasjukvården.ochhälso-ikvalitetssystem
ochhälso-verksamhet inomallställer kravrådenallmänna att

utförande,planering,föromfattasskallsjukvården systemav
förvillkvaliteten, detutvecklingoch säga systemuppföljning av

systematiska ochmedverka i denskallpersonalAllegenkontroll.
underföreskriftSomkvalitetsutvecklingen.fortlöpande anges

säkerhetdelaktighet ochintegritet,värdighet,Patientensrubriken
och dennespatientensäkerställaskallkvalitetssystemen attatt
rådallmännadelaktiga. loch sägsinformeras attanhöriga görs

överenskommelseeftersträvaexempel börtillvårdpersonalen en
inforrna-fåttpatientensäkerställakansåpatientenmed attatt man

rimligapatienten harochbehandlingsaltemativolika atttion om
inforrna-börPatienternaeffekt.behandlingensförväntningar

förslag, hurklagomål ochsig medvändade kantion vartom
och klago-Förslagresultat.eventuellatill ochgårhanteringen om

återkopplingviktiganhöriga börochpatienterfrånmål enses som
hanteringförutvecklade rutinerVälverksamheten.till

tidsvinster.ochkvalitets-till bådekan ledadessaav

rådoch allmännaföreskrifterSocialstyrelsens1996:23SOSFS om-
tillsyn1996:786lagenanmälningsskyldighet enligt 5 över§ om

avvikelsehante-lokalMariasjukvården Lexochhälso- samt om
mm.ställningPatientensrubrikenUnderring. som enanges

sjukdomskada ellerunderrättasskallpatientenföreskrift att om en
behandlingen ochvården ellersamband medhakan antassom

VidareSocialstyrelsen.tillskettanmälanhuruvida anges som en
förocksåanmälningsskyldigföreskrift den attäratt ansvararsom
beslutSocialstyrelsenskopiaoch/eller fårinformeraspatienten av

bedömsfalletenskildaunderrättelse i detinte sådanärendet,i om
dröjsmål.skeskallUnderrättelseolämplig. utansom

rådoch allmännaföreskrifterSocialstyrelsens18SOSFS 1996: om-
Undertandvårdeninompatientbehandlingdokumentation m.m.av

planera-mm.utformninginnehåll,Journalens attrubriken anges
kostnadsin-vård ochreparativplaneradförebyggande insatser,de

Telefonförfråg-i journalen.skalltill patientenformation även anges
i journalen.också antecknasskalltelefonbeskedochningar per

joumalhand-journalUtlämnanderubrikenUnder att enangesav
tillhandahållasmöjligtsåskallpatientens begäranling snart som

elleravskrift istället eller iavskrivning påellerläsningfördenne
patientjournal-och 16§tryckfrihetsförordningen §kap.kopia 2 12

rubrikenUndersininformerasskallPatientenlagen. rätt.om
enligtpatientenvårdenutfärda intygSkyldighet attatt angesom
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10 patientjoumallagen begäran skall intyg vården.§ Iom
intyget skall lämnas uppgifter meddelad tandvård med hänsynom
till det patienten begärda ändamålet. skall informerasPatientenav

sin rätt.om

SOSFS råd1996: 15 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna om-
brottmålläkarintyg enligt lagen särskild personutredning i7 § om

Under rubriken Kallelse till undersökning denattm.m. anges som
häktad skyldig läkareninte inställa sig på tid och platsär är att som

inklusivebestämmer, vilket bör meddelas kallelse brevpergenom
besked Lämpligenlämnar ytterligare upplysningar.om vem som
träffas undersökningdefinitiv överenskommelse tid för perom
telefon. Om skall andraden undersökas inte inställer sig börsom en

ochkallelse sändas i rekommenderat mottagningsbevisbrev med
förkortad liggetid. Om brevet polismyndigheteninte utlöses bör
anlitas. skall den skall UnderDetta undersökas informerassom om.
rubriken Den personliga undersökningen föreskrift attanges som
i anslutning till undersökningen upplysasskall den undersökssom

läkaren harinte tystnadsplikt inför och intedomstolenatt ettattom
vanligt patient/läkarförhållande föreligger. Läkaren skall redogöra
för undersökningens syfte och tala för den skall undersökasom som
vilka handlingar, undersökningen, intyget kommerutöver attsom
grundas på. undersökningssamtaletInnan avslutas skall information
lämnas uppgifter undersökningen kommeratt rör attom som
arkiveras i Rättsmedicinalverkets databaser. Som allmänt rådett

läkaren, innan undersökningssamtalet avslutas, bör lämnaattanges
telefonbesked bedömningen. Den undersökte ocksåbörom
informeras det färdiga intyget kommer tillhandahållasatt attom av
domstolen.

SOSFS 1996: 14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om-
rättspsykiatrisk undersökning. Under rubriken Genomförande

det viktigt respekt visas för den undersöktesäratt attanges
integritet. De olika undersökningsmomenten eller provtagningarna
får inte ske med tvång. Den misstänkte således själv i vilkenavgör
omfattning han vill medverka i undersökningen, emellertidsom
måste genomföras vid bristande medverkan. Vidareäven anges som

allmänt råd undersökt med invandrarbakgrundävenett att om en
ha bra kunskap i svenska kan det lämpligt användaattsynes vara

tolk vid vissa samtal. Vid valet tolk bör beaktas etniska,attav
kulturella eller religiösa motsättningar kan råda mellanäven

talar språk. Den misstänkte skall informeraspersoner, som samma
sina rättigheter.om
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föreskrifter testningSOSFS 10 Socialstyrelsens1996: om av-
vilkas undersökts medblodgivare och vissa patienter ospättserum

3HIV-1/I-IIV-2 Generation Plus. UnderAbbotts HIV- IMxtest
Föreskrifter blodgivare, vilkas endastrubriken attanges serum

3med Abbott i MxHIV-1/HIV-2 Generationundersökts ospätt
till undersökning med metodikPlus skall kallastest senastny annan

månad. Om blodgivaren något skäl inte harinom omtestatsaven
smittskyddsläkaren förtvå månader skall kontakt medinom tas att

vilka åtgärder kan påkallade. Blodgivare,bedöma somsom vara
metodik gången endastundersökts medtidigare senastemenannan

3 generation Plus påmed Abbott HIV-l/HIV-2IMx ospätttest
blodgivningstillfälle undersökas medskall vid nästa annanserum

återkommer för blodgivning inommetodik. Om blodgivaren inte
kallas till undersökning medfyra månader skall denne annan

något skäl inte har inommetodik. Om blodgivaren omtestatsav sex
smittskyddsläkaren för bedömaskall kontakt medmånader, tas att

kan påkallade.vilka åtgärder som vara

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna rådSOSFS 199615 om-
förändring i SOSFS l987:32 kriterier bestämmandeom av

Åtgärdermänniskans död. Under rubriken vid konstaterat dödsfall
kriterier det viktigtmed användning direkta äratt attangesav

givit de anhöriga så fullständig informationläkaren har en som
den tid i regel förflutit från det patientenmöjligt under attsom

kommit under intensivvård till dess total ärninfarkt konstate-att
och cirkulationsuppehållande åtgärder bör ickeRespirations-rats.

hänsyn till de anhöriga eller därför defortsätta enbart attav
härifrån finnsanhöriga uttryckt önskemål detta. Undantagom

kriterier för bestämmandeangivna i lagen 1987:2692a § om av
kanmänniskans död. anslutning till tidsfristen iI 2a § 2a §attanges

för den avlidnes närstående skäligockså behöva utnyttjas beredaatt
ställning till ingreppet i enlighet med bestämmelsernatid för att ta

i transplantationslagen.4 §

Socialstyrelsens föreskrifter och rådSOSFS 199514 allmänna om-
legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården.
Under rubriken Allmänt arbetsuppgifterna, samverkan medom
läkareutlämnande synhjälpmedel efter mm.recept, attav anges

utlämnande enligt i andra stycket föreskrifterna,exempel 5 § när
det föreligger särskilda skäl, patienten omedelbart behöverär att
synhj älpmedel, användandet inte kan medföra någonatt antas
allvarlig medicinsk risk för patienten och kompletterande under-att
sökning inte kan Optikem bör klart utlämnan-göras genast. attange
det sker för tillfälligt bruk.
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SOSFS l994:26 Socialstyrelsens allmärma råd vaccinationom-
pneumokocker. Under rubriken Indikationer för vaccinationmot

räknas de bör vaccineras pneumokockermotgrupper upp, som
information till allmänheten.

SOSFS l994:22 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om-
behörighet förskriva kostnadsfria förbmkningsartiklaratt samt om
beskaffenhet kostnadsfria förbrukningsartiklar Härav m.m. anges
kompetenskrav för behörighet förskriva kostnadsfria förbrukatt
ningsartiklar till patienter med diabetes, stomi, inkontinens eller
urinretention. Bland de grundläggande kompetenskraven nämns att
kunna informera och instruera patienten och dennes närstående om
hur förbrukningsartiklama skall användas och hur derätt sätt
skall behandlas efter användning för säkert och hygienisktett
fortsatt omhändertagande. Bland kompetenskraven för specialise-
ring i diabetesvård, stomivård respektive inkontinensvård nämns

informera och undervisa enskilda, intresseorganisationeräven att
och allmänhet.

SOSFS Socialstyrelsens199425 allmänna råd difterivaccina-om-
tion vissa risk- och yrkesgrupper. Under rubrikerna Yrkesgrup-av

med ökad risk för exponering för difterismitta i Sverige ochper
Personer riskerar svår difteri räknas de yrkesgrupper ochsom

bör vaccinera sig information till allmänheten.personer upp, som

SOSFS l993:20 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om-
patientjoumallagen. Här patienten begäran kan få intygattanges

vården, patienten eller iatt omnämnsom annan person som
patientjoumallagen efter ansökan kan få patientjoumalen helt eller
delvis förstörd patienten begäran kan få del sinsamt att ta av
patientjoumal.

SOSFS l993:l7 Socialstyrelsens allmänna råd omvårdnadom-
inom hälso- och sjukvården. Här omvårdnadsåtgärder i vidsägs att
mening innebär berörd personal i samverkan med patienten och,att

så lämpligt, patientens närståendenär formulerarär ochäven
tydliggör mål för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. Omvård-
nadsåtgärdema beskrivs i övergripande funktioner, vilka tvåav
uttryckligen berör information; information till patienten och i
förekommande fall närstående de åtgärder föreslås ochom som
planeras detta lämpligt, information och rådgivningnär ärsamt, om
de åtgärder kan vidtagas för befrämja hälsa eller förhindraattsom
ohälsa och försämring i hälsotillstånd. En problemlösningsmodell
beskrivs for bedömning, planering, genomförande, utvärdering och
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från objektivaomvårdnadsarbetet. utgårDendokumentation attav
och till exempelsamlas analyseras,subjektiva observationeroch

omvårdnadsanamnes, vilka kanankomstsamtal ochett engenom
omvårdnadsplanen. Vidareindividuellagrunden för denutgöra

förebyggande insatser,omvårdnadsåtgärder omfattandeattanges
uppgiftersådana viktigavård och behandlingdiagnostik utgör som

uppnås.god och säker vård skallfördokumenterasbehöver att en
patientjoumallagenjoumalföras enligt 3skall därför §De

någon inteomvårdnadsansvar lagts1985:562. Har ärett som
patientjoumallagen kan detenligtjoumalföringsskyldig 9 § vara

dokumentationsansvar.också läggai uppdragetlämpligt ettatt

råd medicinskSocalstyrelsens allmännaSOSFS 1993:1l om-
och adoptivbarn. Häråldersutredning invandrarbam attanges enav

då det finns sannolika skälendast bör påbörjasmedicinsk utredning
Ärfelaktig. detta fallet börfödelsetidenangivnaden äratt en

barnmedicinsk bedömning göras.

allmänna råd förebyggandeSocialstyrelsensSOSFS 1993: 10 om-
meningokocksjukdom. detfall Häråtgärder kring attangesav

i den in-behandlande läkaren infonneraåligger den att personer
fall snabbt kan komma tillså misstänktasjuknades omgivning att

och behandling.undersökning

råd tidig hemgångSocialstyrelsens allmännaSOSFS 1993: l om-
tidiginformation möjligheten tillförlossning.efter Här attanges om
inomgod tid före förlossningen, lämpligenhemgång bör lämnas i

familjenmödrahälsovården. Vid utskrivning från bör modernBB
primärvården,information den fortsatta kontrollen itydlig om

modemvid kliniken. lämpligttid för återbesök Detalternativt är att
kanskriftlig information hon vändavid utskrivningen får vemom

med amningen skulle uppkomma.sig till problemom

föreskrifter och rådSocialstyrelsens allmännaSOSFS 1992:22 om-
generiskainformationsskyldighet för läkare och tandläkare om

Infonnationskravet föreskrivsUnder rubrikenläkemedel attm.m.
läkemedel till patient skall informeraden förordnar pat-som en

finnas och sådant kangeneriska läkemedel kanienten att ettattom
förbetinga lägre kostnad patienten.en

skyddsåtgärderSOSFS Socialstyrelsens allmänna råd1992: 17 om-
förför med åldersdernens i särskilda boendeforrner servicepersoner

måste samtycka tilloch omvårdnad. Här den enskildeatt attanges
enskilde rättskapabel fårbära individuellt larm. Om den inte ärett
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istället bedöma skulle ha larmetaccepteratman om personen om
han eller hon kunnat lämna medgivande presumerat samtycke. För

reda vilken uppfattning den enskilde skulle ha haft hanatt ta om
honeller varit i stånd lämna samtycke kan inhämtaatt man upp-

gifter från närstående och/eller förvaltare/god man.

SOSFS 1992: 16 Socialstyrelsens allmänna råd sjukskrivning.om-
LäkarensUnder rubriken ansvar det i många fall kanattanges

berättigat med direktkontakt mellan läkaren och arbetsgiva-vara en
Med hänsyn till sekretessbestämmelsema får emellertid interen.

läkare patientens vilja kontakt med arbetsgivaren. Detmot ta är
därför lämpligt läkaren frågan med patienten och fåratt tar upp
dennes samtycke diskutera rehabiliteringen med arbetsgivaren.att
Under sjukskrivningrubriken behandlingsmetod sägs attsom
patienten ibland kan ha svårt gehör för sin situation hosatt
arbetsgivaren. Läkaren kan underlätta detta antingen attgenom vara
så tydlig möjligt i läkarutlåtandet eller med patien-attsom genom

samtycke kontakt med arbetsgivaren. Inför första sjukskriv-tens ta
ningen det viktigt läkaren informerar patienten negativaär att om
konsekvenser sjukskrivning, till exempel depression eller socialav
isolering. När det blir aktuellt förlänga sjukskrivning böratt en
läkaren informera patienten möjligheten själv avbrytaattom
sjukskrivningen tillfrisknandet går fortare beräknat.änom

SOSFS 1991 Socialstyrelsens:20 allmänna råd förebyggandeom-
barnolycksfall. Här läkaren motsvarande skall tillattav anges se
hälso- och sjukvårdspersonalen informerar föräldrar och barnatt
hur de kan förebygga bam och ungdomar råkar för skadoratt utom

till följd olycksfall.av

SOSFS 199129 Socialstyrelsens allmänna råd flyttning mellanom-
vårdhem för psykiskt utvecklingsstörda Här attpersoner. anges en
förutsättning flyttning sker grund uttryckligär uttaladatt av en
önskan från den det gäller eller begäran från vårdnads-person en
havare, förvaltare eller god man.

SOSFS l99lz6 Socialstyrelsens allmärma råd utredningom av-
patienter sina i samband med kvicksilversätter frånsymptomsom
amalgam. Under rubriken Allmänna rekommendationer om
användningen amalgam tandvårdslagens bestämmelseattav anges

tandläkaren alltid skall informera patientenatt tänkbaraom om
alternativ skall tillämpas. Patientens avböja viss behandlingrätt att
skall beaktas.
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råd hemförloss-Socialstyrelsens allmännaSOSFS l990:22 om-
biträder vid hemförlossningbarnmorskaning. Här att somanges
det kan uppstå livshotandeinformerabland bör attannat om

vid förlossningen inte kanför och barnkomplikationer sommor
i hemmet.omhändertas

föreskrifter metadonunder-SocialstyrelsensSOSFS 1990: 16 om-
indikationenoch förskrivning opiaterhållsbehandling av

fallbehandlande läkaren, i de detdennarkomani. Här ärattanges
förmår avveckla metadonunder-för patientenverkalämpligt, bör att

uppnå drogfrihet. Patientenså denne skallhållsbehandlingen att
inleds.behandlingeninriktning innandennaskall upplysas om

omhänder-råd rörandeallmännaSocialstyrelsensSOSFS l990:8-
för omhän-rubriken RutinerUnderefter abort.fostertagande av

behovsenaborter det finnsfoster efterdertagande att avangesav
omhändertagande foster. Detdiskuterakvinnan paretmedatt av

och detsjukvårdspersonal bedömaberördankommer näratt om
försjukhusets rutinerparetinformera kvinnanlämpligtär att om

ocksåkvinnan paretHärvid böromhändertagande foster.av
önskemål, vilka kan ellersärskildauttryckatillfälle ersättaatt

rutinerna.de vanligakomplettera

föreskrifter blodgivning,SocialstyrelsensSOSFS 1989:38 om-
anmäler sig förblodtransfusion Här att person somanges enm.m.

med bifogadehälsodeklarationskall lämnablodgivning svaren
förkortad hälsodeklarationblodgivning skallvarjefrågor. Före en

språksvårighetergrundtilltänkte blodgivarenOm denlämnas. av
information vederbörandeblodcentralensförstårinte accepteras

skall erhålla in-anmäler sig blodgivareinte. Personer som som
HIV-smitta. Hälsodeklaratio-för överföringformation riskom av

blodgivaren tagit delinnehålla försäkranskall att avomennen
ådragit sigAIDS och veterligen inteHIV ochinformationen om

HIV-infektion.

rådföreskrifter och allmännaSocialstyrelsensSOSFS 1989:35 om-
rubriken Samtyckekroppen Underbefruktning utanför m.m.

samtycka till behandlingen innanskriftligen skallatt mannenanges
rådgivningInformation ochpåbörjas. Under rubrikendenna anges
skall tillinformation och rådgivninghur och vilka sätt paret.ges

1989:20 allmänna råd hälsoundcrsök-SOSFS Socialstyrelsens om-
barn, kommer tillutländska adoptivbarn. Härning att somangesav

sjukdomspanorama och andrafrån länder medSverige ett annat
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miljömässiga förhållanden, bör erbjudas hälsoundersökningar som
anpassade till deras speciella behov.är

SOSFS Socialstyrelsens1989: 18 föreskrifter och allmänna råd om-
tillämpningen smittskyddslagen. Under rubriken Den behand-av
lande läkarens skyldigheter den behandlande läkaren ärattanges
skyldig den smittade information sjukdomen,att provtag-ge om om

och förhållningsreglerning Under rubriken Sekretessfrå-om m m.
gor endast den smittade medger det eller det i smitt-attanges om
skyddslagen eller i lag eller förordning finns anmälnings-annan
eller uppgiftsskyldighet, får läkaren lämna uppgiften denom
smittade. Under rubriken Rättshjälp i smittskyddsärenden anges

enligt rättshjälpslagen41 15 kan rättshjälp offentligt§att genom
biträde erhållas. läkare,Den kommer i kontakt med densom
smittade inför tvångsisolering eller överklagande beslut, bör in-av
formera den smittade möjligheterna rättshjälp. Underattom
rubriken smittspridning brott information deattsom anges om
brott den smittade kan begå, dvs. brott enligt kap.3 9 BrB,§som
3 kap 5-6 och kap.BrB 13 7 BrB, skall delges den§§ § smittade.
Under rubriken Undersökning betr. HIV- smitta i brottmål anges

den smittade skall information brottsoffret begäranatt attges om
kan kräva undersökning beträffande HIV den skäligen kanav som
misstänkas för sexualbrott eller brott varigenom infektionannat av
HIV kunnat överföras.

SOSFS 1989214 Socialstyrelsens allmänna råd bedömningom-
inom hälso- och sjukvården till ersättning och ledighet förrättav
närstående. Under rubriken Medicinsk bedömning närstående-av
vård det viktig uppgift för ansvarig läkare ochärattanges en
sjuksköterska tillsammans med den sjuke och de närståendeatt

den period lämpar sig bäst för närståendevård.avgränsa som
Läkaren bör förvissa sig såväl den sjuke de närståendeattom som

positiv till närståendevård.är

SOSFS l989:6 Socialstyrelsens allmänna råd tillämpningenom-
abortlagen. Under rubriken Omhändertagande före och efterav

abort kvinnan bör erbjudas med i detatt att taanges mannen
abortrådgivande samtalet. dessaI allmänna råd på fleraanges
ställen hur hälso- och sjukvården skall kvinnan och hennesmöta
partner.

SOSFS l989:l, ändrad i SOSFS 1995:20 Socialstyrelsens-
föreskrifter åtgärder för förhindra förväxlingar inom hälso-attom
och sjukvården. Under rubriken Identifiering patient rekom-av
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identifieringförenhetligtSocialstyrelsenmenderar systematt ett av
sjuk-införs inom respektiveidentitetsbandhjälpmedpatient av

skall fungeraförutsättning förvårdsområde. En är attatt systemet
skallsyftet det. Patientenmedinformeraspatienterna gesom

Ombandet riktiga.uppgifternakontrollerasjälvtillfälle ärattatt
sådanatillförlitliga uppgifter börsjälv kan lämnaintepatienten om

någon medföljandekontrollerasfrån ochinhämtasmöjligt personav
kroppsdel ochMärkningUnder rubrikenpatienten.känner avsom

samförstånd medskall utföras ihudmarkeringorgan attanges
kontaktbar.dennepatienten, ärom

råd ansvarsfördel-allmännaSocialstyrelsens1988:25SOSFS om-
sondmatningsjukvården vidochslutna hälso-inom denning samt

Underepiduralkateter.kateter ochintravasalanvändningvid av
låtalämpligtdet i vissa fallFöreskrifterrubriken är attattanges

gäller framför alltsondmatningen.medverka vid Detanhöriga
ibland föräldrarnyföddhetsperiodenitill barnföräldrar ävenmen

läkarordi-skall ske med stödAnhörigmedverkantill äldre barn. av
övervakningoch underinstruktionerefternation avnoggranna

sjuksköterska.ansvarig

undersökningallmänna rådSocialstyrelsensSOSFS l988:20 om-
Härärnnesomsättningsrubbningarför vissanyfödda barn m.m.av

vid barnklinikrubbning skall följasmed påvisadbamatt uppanges
barnpsykologisk kompetens.bammedicinsk ochtillmed tillgång

flykting-adoptiv- ochavseende på utländskaråd medSärskilda ges
barn.

rådi HIV-frågor inomSocialstyrelsens allmännaSOSFS 198811-
anonymitetSekretess ochUnder rubrikentandvården. attanges
vill HIV-statuskontakt med tandvården intevidpatient uppgesom

HIV-smittad. Måstebehandlasundersöka sig fårlåtaeller som
hantandvården skallenhet inomremitteras tillpatienten en annan

kan behöva lämnasdet i remisseninformeraseller hon attom
harkänd, patienteninteuppgift HIV-status är attatt menom

patient med känd HIV-för blodsmitta. Omriskbedömts utgöra en
behövertandläkare och denneremitteras tillsmitta behöver arman -

informerasvårda patienten skall patientenuppgifterna for att om-
mottagande tandläkarei remissen föruppgift måste lämnas attatt

och behandla pati-undersöka, diagnostiseraadekvat skall kunna
uppgift blodsmitta läm-Om intepatienten accepterar attenten. om

bli remitteringen inte möjlig.följden eventuelltkan ärattutnas
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SOSFS Socialstyrelsens allmännal987:22 råd HIV-screeningom-
gravida kvinnor. denHär gravida kvinnan enligt 2 §attav anges

hälso- och sjukvårdslagen måste informeras vilkaom prover som
både muntligen och skriftligen.gärnatas,

SOSFS l987:6 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om-
insemination. Under rubriken Inseminationens praktiska genomfö-
rande i förväg skall informeras huratt paretanges noga om
behandlingen går till m.m.

SOSFS Socialstyrelsens allmänna råd förebyggande,l986:20 om-
diagnostik och behandling ögoninfektion nyfödda.hos När detav
gäller diagnostik och behandling ögonin-sägs att symtomen en
fektion i vissa fall debuterar först efter hemkomsten från sjukhuset.
Föräldrarna bör därför instrueras observanta ögonsym-att vara

behov kontaktahos barnet och vid bamhälsovården.tom

SOSFS Socialstyrelsens föreskrifter ochl986:25 allmänna råd om-
märkning avtagbara tandproteser. Under Föreskrifterrubrikenav

tandläkaren i samband med erbjudandet tandprote-att attanges
märkt skall informera och motivera patienten i förhållande tillsen

erbjudandet och märkningen inte får ske patienten motsätteratt om
sig det.

SOSFS 1986: Socialstyrelsens föreskrifter1l och allmänna råd om-
information och föreskrifter till patienter i samband med meddelan-
de resultat avseende antikroppar LAV/HTLV-III.test motom av
Som föreskrifter behandlandeden läkaren i varje särskiltattanges
fall skall individuell bedömning hur sådan informationgöra en av

sådanaoch föreskrifter skall utformas. Förslag avsedda kom-som
plement till informationmuntlig bifogas. Läkaren skall söka upp-
gift den hansmittade till kunnat överföra smitta, hanav vem om
lämnat blod, för transplantation eller för donation.organ sperma
Anteckningar informationen och föreskrifterna skall igörasom
patientens journal. Patienten skall i samband med han meddelasatt
föreskrifter också underrättas vad händer han följerinteom som om
dessa. Som allmänna råd det betydelseäratt stor attanges av
patienten också får infonnation vad resultatet innebärtestetom av
och vilka åtgärder han eller hon älv kan vidtaga för förbättraatt

sigsin Det lämpligt visat inte haär även attprognos. personer som
antikroppar HTLV-HI får skriftlig infonnation vadmot provetom
innebär och vilka åtgärder de bör vidtaga för undgå bliatt att
smittade. gällerDetta särskilt patienter tillhör någon desom av
riskutsatta grupperna.
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allmänna råd läkemedelshan-SOSFS Socialstyrelsensl985:5 om-
hemtjänst och vid helinackordering. Underinom socialtering

rättigheterenskildes och denrubriken Den attangesansvar
för han skallde upplysningar krävs kunnaenskilde skall attsom

vill ha den vård erbjuds. Patienten skall till-hanavgöra somom
läkemedelsordinationen.information i anslutning till Denräcklig

strecksatser.skall uppräknas i antalinformation patienten ettsom

föreskrifter och allmänna rådSocialstyrelsensSOSFS l985:4-
Föreskrifter och rådAIDS. Under rubriken allmännaangående

infektionensskall informera patientenläkarenatt omanges
för ochoch möjligheter till skydd patientenspridningsvägar

informatio-omgivning. Här preciseras vadi hans närmastepersoner
skall innehålla.till patientennen

råd förvaltningSocialstyrelsens allmännaSOSFS 198324 om av-
sjukvården ochinom socialtjänsten,privata medel omsorgemam.m.

utvecklingsstörda. skriftlig överenskom-psykiskt Här attangesom
privata medel bör träffas med denmelse förvaltningen avom

legala ställföreträdare.enskilde eller hans

Socialstyrelsens allmänna råd diagnostikSOSFS 1982: 13 om av-
rubellainfektion. Under rubriken Indikation föroch åtgärder mot

rubellavaccination räknas de fyra styckenpersongrupper upp
rekommenderas rubellavaccinaton information till allmänhe-som

ten.

Socialstyrelsens föreskrifter markeringSOSFS l982:8 iom-
intolerans och överkänslighet läkemedeljournal Härmotav m.m.

fallpatienten och i förekommande dennes vårdnadshavareattanges
för vårdansvarige läkaren meddelas såvälskall den patientenav
skriftligt information intolerans/överkänslighet.muntligt som om

SOSFS 198212 Socialstyrelsens föreskrifter för hälso- och-
språketsjukvårdspersonalen det medicinska i bl.a. journaler,om

och dödsbevis. läkare och sjukvårdsper-intyg l-lär attanges annan
sonal skall efter klart och enkelt språk i kontakten medsträva ett
patienter och deras anhöriga. Tyngande och svårförståeliga
facktermer skall möjligt undvikas. Sjukvårdspersonalen börom

efter i joumalcn använda svenska och beteckningarsträva att namn
välkändadär dessa och entydiga.är

SOSFS Socialstyrelsensl98l:25 föreskrifter för hälso- och-
sjukvårdspersonalen avfattande intyg Här attom av m.m. anges
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och andra fackterrner bör kompletteraslatinska diagnosereventuella
förklaringar i intyg riktar sigsvenska översättningar ellermed som

insatta i medicinsktinte kan förväntastill varapersoner som
fackspråk.

förebyggande ochkungörelseSocialstyrelsensSOSFS l977:2 om-
överkänslighetsreaktioner. Under rubrikenvissabehandling av

för förhindraskall vidtassärskilda åtgärderAllmänt attattanges
överkänsligkanläkemedel patiententillförsel vissa varasomav

upplysning till patiententill exempelSådan åtgärd kanmot. vara
m.m.

med föreskriftercirkulärSocialstyrelsens15SOSFS 1975: l om-
SFS 1975:580; MFsteriliseringslagenverkställigheten av

opererande läkaren idenåliggerdet1975:70. Här attattanges
införstådd medsökandenförvissa sigfall ärvarje särskilt attom

vidhåller sinföljderochinnebördsteriliseringsingreppets samt
sterilisering.begäran om

Socialstyrelsen:råd frånSkriftserien Allmänna

försjukvårdochHälso-1995:4.SocialstyrelsenAllmänna råd från-
flyk-ochasylsökandeflyktingar.asylsökande och Här attanges

börSverigetillankomstenmöjligt eftertingar så snart som
ochhälso-orienteringhälsofrågor och allmänupplysningar i omen

preventivme-ocksåbörsjukvården i Sverige. Information ges om
hälsokontrollgynekologiskdelsrådgivning, möjligheter till samt

tillgodo-abortlagstiñning. myndigheternassvensk Det attär ansvar
köntolkenbehovet tolk. Ibland det viktigt ärär att sammaavse av

patienten.som

katastrofbe-MedicinskSocialstyrelsenAllmänna råd från 1992:5.-
frågorrubriken Informationredskap. Under att omanges
katastrof ipatienter drabbats eller eventuellt drabbats ensom av

Sjukhusetriktas till polisens infonnationscentral.första hand svarar
kunnaförts dit.endast på förfrågningar patienter För attom som

informationscentral ipå frågor patienter upprättasom ensvara
sjukhusets/vårdcentralens Informa-anslutning till katastrotledning.

kan behöva förmedlastion upplysningar patienter finnsom var om
till exempel lokalradion. Så länge räddningsinsatsen pågårgenom
inom skadeområdet räddningsledaren i samverkan medansvarar
polis och sjukvård för informationen till massmedia. räddnings-När
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insatsen upphört sjukvården för informationenansvarar om
patienter.

råd från SocialstyrelsenAllmänna 1992:3. Den svenska bamhj ärtki--
rurgins organisation. Här rekommenderar Socialstyrelsen en
koncentration barnhj till Lund och Göteborg. Verketav
påminner infonnationsskyldighetden åligger varje läkareom som
så vården kan planeras och genomföras i samråd med patientenatt
och dennes företrädare.

Allmärma råd från Socialstyrelsen 1992:2. Livsuppehållande-
åtgärder i livets slutskede. Under rubriken Riktlinjer för livsuppe-
hållande åtgärder i livets slutskede patientens uppfatt-attanges
ning, uttalad direkt eller närstående, måste vägledandegenom vara
i leder fram till beslut avstå från ellerett atten process som om av-

livsuppehållandesluta behandling. Läkaren bör fortlöpandeen ge
patienten och anhörigade och närstående klargörande och stöd-en
jande information hur han bedömer situationen och vilka skälom
han har för sitt beslut. Hänsyn måste alltid till åtgärdtas att en som

strikt medicinsk synpunkt kan verkningslös andra skälur vara av
kan sig meningsfull för patienten och ofta för närstående.te även
Läkare och övrig vårdpersonal måste också hänsyn till eventuellata
kulturella och religiösa olikheter.

Allmärma råd från Socialstyrelsen Tillämpning1991:9. lagenav om-
psykiatrisk tvångsvård LPT. Under rubriken Patientinfonnation

den information patienten får måste detaljeradattanges som vara
och utförlig och patienten måste själv skaffa siguppmuntras att
information han sedan kan få diskutera med den vårdansvarigasom
läkaren. utförligAtt information sitt hälsotillstånd medverkarom
till patientens självkänsla stärks. Han blir delaktig i sin vårdatt egen

fåroch Patientens önskemål skall respekte-sätt störreett ansvar.
så långt möjligt. Om patienten information och samrådtrotsras som

ändå sig viss nödvändig behandling får chefsöverläkaremotsätter en
besluta denna skall genomföras. Information patientensattom om
rättigheter läkaren och sjukhuset skall lämnas sågentemot snart
patientens hälsotillstånd medger det, och det ankommer på den
ansvariga läkaren det meningsfullt lämna sådanavgöra när äratt att
information. Lagen psykiatrisk tvångsvård 1991:1128 skallom
firmas anslagen inom sjukvårdsinrättningen väl synlig för patienter-

Under rubriken Närstående och vården närståendeattna. anges
möjligt bör underrättas patienten in någon närståen-tas utanom om

des vetskap, för så vitt inte patienten sig detta. Demotsätter när-
stående har vid intagningen behov få mängd frågorattav en
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situation.ofta krisartadoch stöd i för demrådbesvarade samt en
varförnärstående underrättasbör degäller vårdendetNär sam-om

sig detta eller detpatientenhållasinte kanråd motsätternär av
mellan deInformationsutbyteolämpligt.anledning när-ärannan

tillfällen: vid in-vid upprepadebörsjukvårdenstående och äga rum
permission ochvidbehandlingsplan skalltagningen, upprättas,när

också informerasNärstående börutskrivning.vid ut-om vem som
kontaktper-fallförekommandeoch i ärsedd Stödperson vem som

son.

Samordning den1991:6.SocialstyrelsenfrånrådAllmänna av-
uppgifter.ochrollonkologiskasjukvårdenonkologiska centras-

för rådgiv-onkologiskauppgifter förBland attcentra svaraanges
sjukvårdsin-läkare,tillcancersjukdomarupplysningochning om

onkologiskaIregionen.allmänheten inom centrasrättningar och
tumörsjukdo-behandlingföringå verkaskall attäven att avansvar

förinformationavvägdvälblandmedkombineras annatmar
anhöriga.och deraspatienter

hälso-Sekretess inomSocialstyrelsen 1991:4.råd frånAllmänna-
begreppenförklaringensocialtjänsten. Iochsjukvårdenoch av
sjukvårdenhälso- ochpersonal inommenSkada och attanges

allmännaeller klient imed patientvid samtalsocialtjänstensamt en
vilkaaktnärvarande börandraoch medlokaler gepersoner

exempeltilleller lämnar Närefterfrågardeuppgifter ut. ensom
får denneuppgifter från patienteninhämtarmottagningssköterska

förfarandet.samtyckt tillhaformellt attsett ansessvaragenom
utfrågning isådanuppfattaemellertidkanVissa patienter enen

integriteten. Persona-personligadenintrång ilokalallmän ettsom
önske-patientsrespekterasammanhangdärför i sådanalen bör en

råden fleraallmännainnehåller deövrigtavskildhet. Imål om
sekre-rekommendationerexemplifieradeoftadetaljerade och om

patienter.enskildaförbetydelsetessreglemas

upplagareviderad1991:2SocialstyrelsenfrånrådAllmänna --
ocholyckorvidomhändertagandePsykiskt och socialt1996. stora

familj börellerdrabbadvarjekatastrofer. Här att enpersonanges
fortlöpandemåsteInformationkontaktperson.stöd- elleregen

Överlevande redanböranhörigaochdrabbade.tillhandahållas de
medkontaktetableramöjlighetde första två dygnenunder attges en

kontakten.skall ha den fortsattaeller de stödpersonerden som
dentillvissa fall möjlighetAnhöriga till omkomna bör i att resages

besökaräddningspersonal ochinträffat, tala meddär olyckanort
myndighetersjukvården liksom andraolycksplatsen. Hälso- och har
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också för allmänheten riktad informationsverksamhetmotansvar en
såväl före under och efter katastrof.som en

Allmänna råd från Socialstyrelsen 1990:8. Att förebygga självmord-
inom hälso- och sjukvården. Under rubriken Primär prevention

hälso- och sjukvården kan bidra till primär suicidpreven-attanges
tion informera patienter, anhöriga, politiker och andraattgenom om

älvmordsbeteendets och alkohol och psykiska störningarnatur om
betydelsefulla bakgrundsfaktorer. Under rubriken Somatisksom

vårdavdelning anhöriga måste underrättas helstattanges genom
personligt besök, till exempel avdelningspersonal, distriktsskö-av
terska eller självmord inträffar somatisk vårdav-präst ettom en
delning. ingåendeMer information till anhöriga bör under ettges
personligt samtal med överläkaren, tillsammans medgärna av-
delningsföreståndaren eller någon vårdpersonalen. In-annan av
formationen bör grunda sig sjukhistorien genomgångsamt en
med avdelningspersonalen efter händelsen. Under rubriken Akut
omhändertagande efter självmordsförsök överföringattanges av
suicidpatient till fortsatt vård måste med fast hand. Att låtastyras

suicidpatient själv beställa tid på öppenvårdsmottagning inteären
tillfredsställande. Under rubriken Bedömning självmordsriskav

punkt vid bedömning efter suicidförsök situationenattanges som en
bör sammanfattas tillsammans med patienten. Psykiatem bör då
infonnera patienten, lägga fortsatt strategi, ordna medupp namn
och tider för återbesök inge realistiskt, eventuellt vikarieran-samt
de hopp, dvs. hoppas för patientens räkning. Undernär terapeuten
rubriken Läkemedelsbehandling patienten och deattanges an-
höriga skall informerade risken för recidiv vid försök attvara om

antidepressiva mediciner.sätta ut

Allmänna råd från Socialstyrelsen 1990:7. Beroendeframkallande-
psykofarmaka behandla och förebygga beroende och missbruk.att-
Under rubriken Handlingsprogram för förebyggande åtgärder

frågan risken för utveckla beroende lugnandeatt attanges om av
medel och sömnmedel bör diskuteras i allmän hälsoupplysning.

gällerDetsamma användningen dessa medel. Personer med alko-av
holproblem kan identifieras den riskgruppen ochstörstasom
speciell uppmärksamhet bör därför dennaägnas grupp.

Allmänna råd från Socialstyrelsen 1990:6. Tuberkulos, förebyggan--
de åtgärder. Under rubriken Riskgrupper för tuberkulos räknas de
riskgrupper kan behöva genomgå hälsoundersökningupp, som som
gäller tuberkulos information till allmänheten. Under rubriken
Undersökning varit i kontakt med medav personer som person
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redan vidbehandlande läkarentuberkulos denaktiv attanges
honom ellersmittad skall meddelapatientenmisstanke ärattom

undvika fortsattskall iakttas förförhållningsreglerdehenne attsom
patientenskulle visaOm undersökningensmittspridning. attsenare

då skall läkarenförhållningsreglema ochupphörsmittsaminte var
detta.upplysa patienten om

Klamydiainfektioner.Socialstyrelsenråd från 1990:2.Allmänna-
Information och förhåll-Under rubrikenFörebyggande åtgärder.

har eller misstänks hasmittade dentillningsregler att somanges
och skriftligt.information helst både muntligtskallklamydia ges

bifogas. Underförhållningsregler bör utformastill hurförslagEtt
detHälsoupplysning ingen bör missgynnasrubriken närsägs att

kunskaper, språk,övrig hjälp,information ochgäller oavsett
eller sexuell identitet.grupptillhörighet

Smärtbehandling i livetsfrån Socialstyrelsen 1989:rådAllmänna-
smärtbehandlingMotståndrubrikenslutskede. Under mot anges

till patienten smärtbehand-försöka förmedladet viktigt attär attatt
svården låsningmöjligheter hittaling smärtavägatt en ur somger

vilken informationvidare fler exempelHär somangesger.
smärtbehandlingen.erhålla i samband medpatienten skall

Inför dödenråd från Socialstyrelsen 1981:3.Allmänna om--
sjukvården. Underoch etniska itill olika religiösahänsyn grupper

rekommendationer detSocialstyrelsensrubriken ärattanges
önskemål hostillmötesgårpersonalen i sitt arbeteviktigt att

behov tolk därföretniska Om någon harreligiösa och grupper. av
talskadadsvenska eller allvarligt hörsel- ellerkan talahan inte äratt

inommöjligt anlita tolk. Påsjukhusetbör sättsamma som manom
kroppen, kanköninte kan låta någonvissa röramotsattavgrupper

mycket personliganågon kön tolka iinte heller låta motsattavman
tolksituationer. Om det omöjligtoch känsliga är att tag aven

ellerföredra låta någon släktingkön kan den sjuke attsamma
allmänna råden fleratolka. övrigt innehåller dereligiös företrädare I

religiösa och etniska ihänsyn till olikakonkreta råd grupperom
inför döden, situationenmed bland förberedelsersamband annat

stoftet och sorgetiden.dödsfallet, omhändertagandeefter av
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