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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, 

Svensk Onkologisk Förening samt Svensk Kirurgisk Förening. 

 

Sammanfattning: Efter den 1 januari 2016 kan det komma att finnas tre rättsliga dokument 

angående vårdgivarnas anmälningsplikt av allvarliga vårdskador vilket kan bidra till oklarhet 

och missförstånd i vården. Vi anser att det vore önskvärt med en klar tidsgräns för när 

anmälan ska ske efter det att händelsen inträffat. På motsvarande sätt bör det finnas en bortre 

gräns för när vårdgivarens utredning ska vara klar.   

Patientsäkerhetsförordningen anger inom vilka områden som Socialstyrelsen respektive 

Inspektionen för vård och omsorg har bemyndigande att utfärda föreskrifter. Socialstyrelsen 

har i SOSFS 2015:12 gett ut en föreskrift om utredning av vårdskador och IVO har som en 

”följdföreskrift” föreskrivit hur anmälan av de allvarliga vårdskadorna ska ske.  

Efter den 1 januari 2016 kan det komma att finnas tre dokument angående vårdgivarnas 

anmälningsplikt av allvarliga vårdskador:                       

1) Patientsäkerhetslagen (PSL; 3 kap. 3§ och 5§),                                                                      

2) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:12) om utredning av 

vårdskador samt                                                                                                                          

3) IVO:s (HLSF-FS 2015:XX) föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador.                                                                                                                   

Vi ifrågasätter om det är ändamålsenligt att ha så många rättsliga dokument kring denna fråga 

och om man övervägt risken för oklarhet och missförstånd i vården. Vi tror att det finns en 

betydande risk för detta i praktisk vardagssjukvård och det vore därför önskvärt att det mycket 

tidigt i HLSF-FS 2015: XX framgår hur föreskriften knyter an till SOSFS 2015:12. Det 

framgår inte klart om checklistan är menad att vara ett stöd eller om den är en del av 

blanketten som ska skickas in ifylld. 

 

 

 

 



Sida 2 av 2 

 

Av PSL framgår att anmälan ska ske snarast efter det att händelsen har inträffat. Vi kan inte se 

att begreppet snarast definierats i de föreslagna föreskrifterna, vilket vi uppfattar som en brist. 

Vi tror att det behövs en tydlig definition med en klar tidsgräns. Enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter från år 2005, som kommer att upphävas, ska anmälan ha kommit in till IVO inom 

två månader från det att händelsen inträffade. Vi ställer oss frågande till varför inte denna 

tidsgräns återfinns i de föreskrifter som Inspektionen för vård och omsorg nu föreslår.  

På motsvarande sätt bör det finnas en bortre gräns för när vårdgivarens utredning ska vara 

klar eller åtminstone vid vilka tidpunkter IVO ska underrättas om utredningens status. Detta 

för att stimulera till en skyndsam process hos vårdgivaren. 

Det föreligger en diskrepans mellan tillämpningsområdet för IVO:s och Socialstyrelsens 

föreskrifter. Bestämmelsen i 2§ punkten 2 i IVO:s föreskrifter saknar motsvarighet i 

Socialstyrelsens föreskrifter. Den som, utan att bedriva hälso- och sjukvård, tar emot uppdrag 

från hälso- och sjukvården avseende provtagning, analys eller annan utredning som utgör ett 

led i bedömningen av en patients hälsotillstånd eller behandling är således skyldig att följa 

IVO:s föreskrifter om anmälningsskyldighet, men inte Socialstyrelsens föreskrifter om 

utredning av vårdskador.   

 

I 9§ första punkten föreskrivs att vårdgivaren samtidigt med utredningen ska lämna in en 

kopia av patientens journal. Föreskriften innebär en skyldighet för vårdgivaren att lämna ut 

sekretessbelagda uppgifter till IVO. För att ett sådant utlämnande ska vara tillåtet enligt 

offentlighets- och sekretesslagen respektive patientsäkerhetslagen krävs att 

uppgiftsskyldigheten regleras antingen i lag eller i förordning (se 10 kap. 28§ offentlighets- 

och sekretesslagen respektive 6 kap. 12 och 16§§ patientsäkerhetslagen). En 

uppgiftsskyldighet på föreskriftsnivå är således inte sekretessbrytande, varför den föreslagna 

föreskriften inte är en tillfredsställande lösning på detta problem. 
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