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Remissvar på utredningen ”Sedd, hörd och respekterad – Ett ändamålsenligt 

klagomålssystem i hälso- och sjukvården” (SOU 2015:14), dnr S2015/1547/FS. 

 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar 

för förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen. 

 

Synpunkter har inkommit från Delegationen för medicinsk etik, Kommittén för säker vård, 

Svenska psykiatriska föreningen och Svensk rättspsykiatrisk förening. 

 

Utredningen är väl genomarbetad och de förslag som presenteras i delbetänkandet är väl 

förankrade i en tydlig argumentation. Området är emellertid ett gott exempel på potentiella 

intressekonflikter, vilket gör att olika perspektiv måste beaktas vid en sammanvägd 

bedömning av förslagen. Rubriken på utredningen innehåller begreppet ”ändamålsenlig” 

vilket reser den första frågan om för vem systemet ska vara ändamålsenligt och hur de olika 

ingående parternas intressen bäst kan tillgodoses. Det kan inte heller uteslutas att det kan 

finnas motstridiga intressen som nödvändiggör att någon part måste prioriteras i slutänden. 

 

Begreppet ändamålsenlig i detta sammanhang innebär enligt utredningen att 

klagomålshanteringen ska utgå från patienternas behov, bidra till ökad patientsäkerhet och 

vara resurseffektiv. Det kan vara svårt att tillgodose dessa olika aspekter som ibland inte låter 

sig kombineras. 

 

Den definition av patienternas behov som finns på sidan 10 i sammanfattningen är 

heltäckande och i linje med vad man vet är viktigt för patienter både från forskning inom 

området och från exempelvis erfarenheter från Patientförsäkringen.  

 

En annan utgångspunkt för utredningens förslag förefaller vara att Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) i dag är överlupen med anmälningar vilket medför orimligt långa väntetider för 

den klagande. Det finns därför en ambition från utredningen att komma med förslag som 

reducerar IVO:s arbetsbörda med bibehållen eller förstärkt rättssäkerhet för patient och 

anhöriga. 
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Vår principiella utgångspunkt är att synpunkter på vårdens innehåll kan och bör fylla flera 

syften. Hälso- och sjukvårdslagen är ingen rättighetslag, vilket innebär att patienter och 

anhöriga inte kan kräva vård av ett särskilt slag. Den vård som erbjuds patienten ska dock 

uppfylla en rad kvalitetskrav. För det första ska all vårdpersonal arbeta efter vetenskap och 

beprövad erfarenhet. För det andra ska vården bedrivas på grundval av centrala värden såsom 

exempelvis respekt för patientens självbestämmande och integritet. Sådana värden finns 

explicit uttalade i Hälso- och sjukvårdslagen. För det tredje ska vården vara av god kvalitet, 

vilket är närmare beskrivet i författningstext från Socialstyrelsen. 

 

Tyvärr händer det alltför ofta att patienter inte anser sina behov vara tillgodosedda inom 

vården. Det kan gälla erfarenheter av kvalitets- och tillgänglighetsbrister i vården liksom 

också brister när det gäller kontinuitet, bemötande och allmänt omhändertagande. Det senare 

tycks dessvärre ha ökat i omfattning under senare år, i varje fall sett ur ett 

anmälningsperspektiv. 

 

Det medicinska mötet är alltid ett asymmetriskt möte. Till vården söker människor för 

problem av medicinsk art som de inte själva kan hantera och önskar då möta professionell 

personal som på vetenskaplig grund kan finna vägar att tillgodose denna önskan. Trots en 

starkt ökad fokusering på patientens delaktighet i vården så bör man minnas att relationen 

mellan vårdtagare och vårdgivare alltid förblir asymmetrisk i så måtto att patienten alltid 

befinner sig i en beroendeställning gentemot personalen, som därmed också kan sägas ha en 

maktposition gentemot patienten. 

 

När patienten anser att vården brustit i ett eller annat avseende så är det därför utifrån detta 

beroendeförhållande som patientens behov måste betraktas. Vi delar utredningens uppfattning 

om att vårdgivaren i de flesta fall är rätt mottagare av patientens klagomål. Genom en 

lagstadgad skyldighet för vårdgivaren att behandla patientklagomål inom rimlig tid, ges 

patienten en möjlighet att framföra sina klagomål och få dessa kommunicerade på ett adekvat 

sätt.  

 

Det är dock inte alltid enkelt för en patient eller anhörig att rikta sina klagomål direkt till den 

vårdgivare vars insatser man är i fortsatt behov av. En känslig relation kan i sådana situationer 

påverkas i för patienten negativ riktning. Detta är kanske inte alltid fallet, men blotta känslan 

hos patienten att så kan ske, kan förhindra patienten att överhuvudtaget ta upp ett klagomål. 

Vården går då miste om viktig information. 

 

Det är positivt att vårdgivarens ansvar i klagomålssystemet förtydligas för att tillgodose 

patientens behov av att bli sedda, hörda och respekterade. Utredningen föreslår att det i 

patientsäkerhetslagen införs en bestämmelse som anger att vårdgivaren är skyldig att ta emot 

klagomål mot och synpunkter på den egna verksamheten. Vidare föreslår utredningen att en 

bestämmelse som tydliggör att vårdgivaren ska besvara klagomål, och vilka åtaganden 

vårdgivaren i samband med det har i förhållande till den som klagar, ska införas i 3 kap. 

patientsäkerhetslagen.  

 

Vi instämmer helt i förslaget att det behövs en tydligare och mer omfattande information till 

den enskilde om hur klagomålssystemet fungerar och vilken roll olika parter spelar. 

 

Vårdgivaren har redan i dag, genom Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbeten skyldighet att på ett systematiskt sätt hantera patientklagomål. 

Som framgår av sammanfattningen av utredningen så varierar vårdens bemötande av patienter 

som klagar. Det saknas oftast systematik och långsiktighet i vårdens lärande av klagomål. 

Det finns inte heller någon tradition i vården som innebär att man i tillräckligt hög grad ser 

värdet i patienternas synpunkter och reaktioner på den vård som ges. 
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 På sidan 34-37 i utredningen ges en bra bakgrund till varför det ser ut som det gör och vad 

som behöver förändras för att vårdgivaren ska leva upp till sitt ansvar när det gäller hantering 

av klagomål. Att det behövs mer än en förändring i patientsäkerhetslagen är uppenbart.  

 

Även när det gäller allvarliga vårdskador där handläggningen regleras av 

patientsäkerhetslagen och lex Maria föreskriften ser man tydliga brister hos flertalet 

vårdgivare. Underrapportering, försenad handläggning samt brist på systematiskt och 

långsiktigt lärande är några av bristerna som idag kännetecknar hur vårdgivaren handlägger 

de ärenden där patienter fått allvarliga skador. 

 

För att vårdgivaren skulle lösa uppgiften att handlägga klagomål och vårdskador bättre än 

idag behövs en förändrad attityd och en förbättrad patientsäkerhetskultur. Detta kräver ett ökat 

tydligt engagemang från såväl politisk som tjänstemannaledning.  

 

 

 

 

 

Utredningen bedömer att patientnämndernas roll bör förtydligas och förstärkas och utgå från 

de behov hos patienterna som utredningen har identifierat. Den nya rollen och det utökade 

ansvaret för patientnämnden kommer enligt vår uppfattning kräva mer resurser för att det ska 

fungera på avsett sätt.  

Utredningen föreslår att möjligheten att vända sig till IVO i framtiden bör begränsas till fall 

som redan varit föremål för vårdgivarens hantering. Som ytterligare inskränkning nämns att 

anmälan till IVO endast ska få ske rörande ”händelser av särskild karaktär”, vilket definieras 

som händelser i vården som fått eller som riskerat att få allvarliga konsekvenser för patienten. 

Svenska Läkaresällskapet delar uppfattningen att första ingången helst bör vara vårdgivaren 

för att upprätta en nära, informell dialog om vad som gått snett i vården och som föranlett 

patientens klagomål. Vi menar dock att det är etiskt tveksamt om detta ska ställas som ett 

krav, främst på grund av det som vi framfört angående den beroendesituation som patient och 

anhöriga befinner sig i. 

Av rättssäkerhetsmässiga skäl ställer vi oss även tveksamma till att begränsa möjligheten till 

en opartisk prövning till ”händelser av särskild karaktär”. Vi förstår att den tilltagande 

strömmen av ärenden som anmäls till IVO är bekymmersam, men om utredningens förslag 

verkligen ska utgå från patientens behov, som det anges, är det tveksamt om denna 

begränsning kommit till i detta syfte. 

Vi menar därför att utredningen i det fortsatta arbetet bör ompröva detta fundamentala inslag i 

förslaget av såväl etiska som juridiska skäl. Även om en patient inte har någon ovillkorlig rätt 

till hälso- och sjukvård så finns det rättigheter inom vården när den väl kommit till stånd. Att 

patienten då ska vara utlämnad till vårdgivarens egen prövning ligger, enligt vår mening, inte 

i patientens intresse.  

Ett ytterligare skäl för att inte inskränka patienters och anhörigas rätt att anföra klagomål till 

IVO är att om dessa känner sig utestängda från systemet så finns det en uppenbar risk att fler 

anmälningar kommer att ske till polis och andra rättsvårdande myndigheter, vilket inte skulle 

gagna vare sig vården eller patienten. 

Slutligen vill vi påpeka att utredningens förslag till övervägande del utgår från den 

landstingsstyrda hälso- och sjukvårdens förutsättningar. Det är viktigt att förändringarna i 

klagomålssystemet även omfattar tandvård, privata vårdgivare och kommunal hälso- och 

sjukvård. 
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