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Sammanfattning  

Patienter som orsakats skador inom hälso- och sjukvården har möjlighet att anmäla händelsen. 

En anmälan kan föranleda allmänt åtal gentemot enskild vårdpersonal, exempelvis vid fråga 

om vållande till annans död eller vållande till kroppsskada. Det är dock inte vanligt 

förekommande att det väcks åtal. Trots det är personligt straffansvar för vårdpersonal ett 

uppmärksammat ämne som genererat flertal debatter. Rättsfall inom hälso- och sjukvård har 

givits stor uppmärksamhet i media och berört samhällets medborgare.  

 Inom sjukvården finns möjlighet för tillsynsmyndigheterna, Inspektionen för vård och 

omsorg och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, att besluta om disciplinpåföljd för 

vårdpersonal. Syftet med att föreskriva sanktioner gentemot vårdpersonal är att stärka 

patientsäkerheten och för att yrkesutövarna ska känna tilltro till varandra. I och med att den 

nuvarande Patientsäkerhetslagen (2010:659) infördes stärktes vårdgivarens skyldigheter 

angående patientsäkerhetsarbetet. De tidigare disciplinpåföljderna var varning och erinran. 

Numera är de disciplinära påföljderna prövotid och återkallelse av legitimation. Återkallelse 

av legitimation kan ske vid allvarligare omständigheter och det krävs lika stark bevisning som 

i ett brottmål, trots att det är en skyddsåtgärd och inte en sanktion. Det är viktigt för tilltron till 

utredningar av vårdpersonalens handläggning att tillsynsmyndigheterna är fristående och inte 

har något intresse av den vårdpersonal de granskar. Genom att de är fristående främjas 

objektiviteten och rättssäkerheten. 

Vid allvarligare fel eller misstag inom hälso- och sjukvården kan det även bli fråga om 

straffrättslig prövning för den enskilde vårdpersonalen. För att straffrättsligt ansvar ska 

inträda krävs att en handling begåtts med uppsåt, av oaktsamhet eller av underlåtenhet. Även 

de övriga brottsrekvisiten måste självfallet vara uppfyllda, bland annat att patienten ska ha 

orsakats en faktiskt skada. Det är dock svårt för domstolen att fastställa ett direkt 

orsakssamband mellan vårdpersonalens handling och den uppkomna effekten hos patienten.  

 Vad som varit avgörande för att straffrättsligt ansvar har aktualiserats för vårdpersonal har 

i den samlade bedömningen varit om 1. Vårdpersonalen inte handlat i enlighet med vetenskap 

och beprövad erfarenhet. 2. Om vårdpersonalen hade kunnat upptäcka och förhindra 

handlingen genom noggrannhet. 3. Om det funnits ett adekvat orsakssamband.  

Det har fastslagits att det inte strider mot principen om förbud mot dubbel lagföring, ne bis 

in idem, att en yrkesutövare inom hälso- och sjukvården åläggs straffrättslig påföljd och 

disciplinpåföljd i ett och samma ärende. 

Flera framstående personer inom rättsområdet har uttalat olika åsikter vad gäller fördelar 

och nackdelar med huruvida ärenden ska skötas internt eller externt. Vidare har diskussioner 

förts om en anpassning av strafflagstiftningen skulle kunna göras vad beträffar vårdrelaterade 

brott. Som alternativ har det även diskuteras om förtydliganden bör göras i gällande 

lagstiftning som reglerar hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor. Detta på grund av svårigheter 

att bevisa rekvisiten i Brottsbalken (1962:700).  
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Definitioner 
 
Hälso- och sjukvård – Åtgärder för medicinskt förebyggande samt rätt till utredning och 

behandling av sjukdomar och skador. Förkortningen sjukvård används i följande text. 

Hälso- och sjukvårdspersonal – Omfattar bland annat legitimerade yrkesutövare, personal 

som biträder legitimerade yrkesutövare samt personal verksamma vid sjukhus och övriga 

vårdinrättningar som medverkar i omsorgen. Förkortningen vårdpersonal används i följande 

text. 

 Inspektionen för vård och omsorg – Inspektionen för vård och omsorg inrättades i juni 

2013
1
 och har sedan dess ansvar för tillsynen över sjukvården. Tidigare var Socialstyrelsen 

tillsynsmyndighet. 

Patientsäkerhet – Med patientsäkerhet avses skydd mot vårdskada.
2
 

Socialstyrelsen – Central förvaltningsmyndighet, verksam inom flera områden varav ett är 

sjukvården. Var tidigare tillsynsmyndighet som hanterade bland annat Lex Maria 

anmälningar, numera är det Inspektionen för vård och omsorg som ansvarar för detta.
3
 

Nuvarande uppgifter är bland annat att utfärda föreskrifter, allmänna råd samt att pröva 

ansökningar om legitimation.  

Vårdgivare – Statliga myndigheter, landsting och kommuner samt enskilda näringsidkare 

eller andra juridiska personer som bedriver sjukvård.  

Vårdskada – Lidande, sjukdomar, kroppsliga eller psykiska skador samt dödsfall som hade 

kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med sjukvården.  

                                                           
1
 Prop. 2012/13:20. 

2
 Prop. 2009/10:210 s. 191. 

3
 Adler m.fl., Allmänmedicinens juridik 2014, 2014, s. 688 ff. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
Den tidigare Sjukvårdslagen (1962:242) saknade reglering beträffande skyldigheter för 

landstingskommunerna att vidta förebyggande individinriktade åtgärder, vilket infördes i den 

nuvarande Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL).
4
  

HSL utformades som en ramlag, vilket innebär att den ska fyllas ut av andra mer specifika 

lagar och föreskrifter. Föreskrifterna utfärdas av Socialstyrelsen.
5
 Tanken är att det ska 

medföra flexibilitet då Socialstyrelsen har möjlighet att upphäva och utfärda nya föreskrifter i 

takt med att vetenskapen utvecklas. Valet att införa HSL som ramlag kritiserades, det ansågs 

att lagen behövde en tydligare reglering rörande kvalitets- och patientssäkerhetsfrågor. Det 

dröjde fram till år 1997 innan kravet på systematisk och fortlöpande kvalitetssäkring infördes 

i HSL och fram till år 2003 innan skyldigheten för vårdgivare att bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete fördes in.
6
  

Sjukvården är och kommer förmodligen alltid att vara ett omdiskuterat område eftersom 

det berör var och en i samhället. Området väcker starka känslor då alla medborgare har 

anknytning till sjukvården.  

Frågor om patientsäkerhet är ständigt aktuella och på senare år har begreppet 

patientsäkerhet associerats med säkrare metoder och rutiner för att på så vis undvika misstag. 

Ambitionen med säkrare system är naturligtvis att det ska bli lättare att göra rätt och svårare 

att göra fel. Att belysa misstagen som förorsakats är inte till för att peka ut enskilda 

yrkesutövare eller för att skrämma allmänheten utan identifieringen av felstegen ska vara till 

hjälp för att känna igen farorna.
7
  

De granskningar som gjorts av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) inom sjukvården har fått stor genomslagskraft i framför allt media där vi kan ta del av 

informationen på ett enkelt och smidigt sätt. Det personliga straffansvaret för vårdpersonal är 

ett omdebatterat ämne som har diskuterats flitigt inom bland annat saklitteratur, facktidningar 

och även i samhällsprogram så som ”Kalla fakta”.  

Ledande i debatten under 2000-talet är Dialysmålet,
8
 Astrid Lindgren-fallet,

9
 

Förlossningsläkaren
10

, Kalmarfallet
11

 och SOS-sköterskan.
12

 Händelser som berört Sveriges 

invånare med dess tragiska utgångar.  Samtliga händelser ledde till allmänt åtal och fick stor 

massmedial bevakning. 

                                                           
4
 Prop. 1981/82:97 s. 110. 

5
 http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/ivo (2014-05-25). 

6
 Axelsson, Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård, 2011, s. 96 ff. 

7
 Nilheim och Leijonhufvud, Patientsäkerhet, 2013, s. 237. 

8
 Mål nr 167/85. 

9
 Mål nr B 1703-09. 

10
 Mål nr B 417-12. 

11
 NJA 2006 s. 228. 

12
 Mål nr B 10810-11. 

http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/ivo
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1.2 Problemformulering 
Debatt i media har pågått under lång tid angående det personliga straffansvaret för 

vårdpersonal. Ämnet har bland annat förts på tal i samhällsprogrammet ”Kalla Fakta”.
13

  

Enskilda yrkesutövare inom sjukvården har beskyllts och fått skulden när patienter 

orsakats skador inom sjukvården. Fokus har hamnat på vårdpersonalen istället för att bedöma 

vårdgivarens ansvar att trygga patienternas säkerhet och förebygga risker inom 

verksamheterna. Såväl rättsväsendets som medias enkelspåriga fokusering på individen längst 

ut i vårdkedjan har kritiserats av många.  

Inom svensk rätt råder förbud mot dubbelbestraffning. Det innebär att ingen ska straffas 

två gånger för samma brott. För vårdpersonal kan det dock se annorlunda ut, de kan åläggas 

både en disciplinär och en straffrättslig påföljd. Att situationen ser ut som den gör beror på att 

en disciplinär åtgärd ej kan jämställas med en brottspåföljd då de enbart avser vårdpersonal 

och inte andra yrkesgrupper.  

Vi har valt att skriva om detta ämne då vi finner det intressant och viktigt att reda ut vid 

vilka situationer det straffrättsliga ansvaret inträder och vilka skäl som ligger till grund för 

straffansvaret. Vi har även valt att belysa gränsdragningen mellan disciplinrättsliga- 

respektive straffrättsliga sanktioner.  

1.3 Syfte 
Vår utgångspunkt, inför uppsatsen, är att det av rättssäkerhetsskäl ska vara möjligt att åtala 

enskild vårdpersonal. Denna utgångspunkt bygger på objektivitetsprincipen, det vill säga att 

alla ska stå lika inför lagen.  

Det övergripande syftet med uppsatsen har sin grund i problemformuleringen ovan. Syftet 

kan definieras som sådant: Att utreda när och på vilka grunder straffansvaret för legitimerad 

vårdpersonal inträder. Syftet är även att belysa gränsdragningen mellan disciplinrättsliga- 

respektive straffrättsliga sanktioner. Vi har valt att utgå från ett välkänt rättsfall, 

Förlossningsläkaren.
14

 Utifrån rättsfallet visas när och varför det straffrättsliga ansvaret 

inträder med stöd av praxis.  

Normativa synpunkter, det vill säga förslag på eventuella förändringar, framförs efter att 

gällande rätt har utretts.  

 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen utgår från gällande lagar, förordningar och föreskrifter till och med maj år 2014. 

Det betyder att den nya Patientlagen,
15

 som föreslås träda i kraft 1 januari år 2015, inte tas i 

beaktning. Varför vi inte valt att ta denna i beaktning har sin förklaring av att den nya lagen 

inte ytterligare reglerar vårdpersonalens skyldigheter utan förslaget
16

 hänvisar till 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL) angående detta. 

Vi har valt att avgränsa oss till det personliga straffansvaret för legitimerad vårdpersonal 

inom svensk sjukvård, vilka omfattas av 4 kap. PSL. Det innebär att exempelvis 

undersköterskors ansvar inte utreds. Vidare har avgränsning gjorts till vårdpersonalens 

                                                           
13

 Kalla Fakta, del 2, våren 2012, http://www.tv4.se/kalla-fakta/avsnitt/kalla-fakta-del-2-142339 (2014-05-05). 
14

 Mål nr B 417-12. 
15

 SOU 2013:2. 
16

 Prop. 2013/14:106 s. 6. 

http://www.tv4.se/kalla-fakta/avsnitt/kalla-fakta-del-2-142339
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handlingar inom yrkesutövningen, det vill säga handlingar gentemot patienter. Det innebär att 

frågor som rör exempelvis ekonomisk brottslighet inte berörs. Avgränsning har gjorts från 

tandvård och psykiatri, dessa områden är alltför omfattande för att behandlas i denna uppsats. 

Avgränsning har även gjorts från civilrättsligt ansvar, det vill säga arbetsrättsliga frågor.  

 

1.5 Vetenskapliga metoder 

Vetenskap är något som förändras över tid då den ständigt strävar efter att ta reda på 

sanningen.
17

  

För att ett arbete ska anses vetenskapligt krävs att undersökningsmetoden redovisas, att 

frågorna behandlas systematiskt och att argumentationen är tydlig.
18

 Att studera ur ett 

rättsvetenskapligt perspektiv innebär att knyta an till forskning med en problemorienterad och 

analytisk inställning,
19

 rättsvetenskapens värde ligger i en opartisk framställning som 

noggrant undersöker motstående rättspolitiska skäl på ett avvägt och rättvist sätt.
20

  

1.5.1 Den rättsdogmatiska metoden 

Den rättsdogmatiska metoden utgår från att beskriva, tolka och systematisera de lege lata, det 

vill säga gällande rätt.
21

 Ett erkänt mål inom rättsdogmatiken är att skildra rättsordningen som 

ett koherent nätverk av huvudregler och undantag, vidare ska rättsreglerna och dess innehåll 

beskrivas. Aleksander Peczenik (1937-2005) utvidgade den rättsdogmatiska metoden och 

menade att den är deskriptivnormativ.
22

 Det innebär att metoden inte enbart är av deskriptiv 

karaktär, även normativa ståndpunkter utvecklas då värderingar utgör en nödvändig 

beståndsdel. De normativa ståndpunkterna ska bestå av en sammanhängande motivering till 

förslag på förändringar.
23

 

Civil-, straff-, process- och offentlig rätt är exempel på särskilda juridiska discipliner där 

den rättsdogmatiska metoden kan tillämpas.
24

 Då de lege ferenda-resonemang framförs i 

analysen har vi valt att tillämpa den rättsdogmatiska metoden i uppsatsen. Vi anser metoden 

lämplig med hänsyn till tillgängligt material och det vetenskapliga ämne som valts.  

1.5.1.1 Rättskälleläran 

Inom stater används vanligtvis flera typer av rättskällor, enligt Peczenik återspeglar de olika 

kategorierna av rättskällor samhällets ökande komplexitet då det behövs flera medel som styr 

en modern stat.
25

  

Peczenik förespråkade rättskälleläran, vilken avspeglar den hierarkiska ordningen av regler 

och är en viktig del av den rättsdogmatiska metoden. Läran innebär att rättskällorna delas in i 

tre kategorier, de källor som ska följas, de som bör följas samt de som får följas.
26

 Till 

kategori ett, vilka är de rättskällor som ska följas, hänförs lagar och andra föreskrifter. Inom 

                                                           
17

 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, 2010, s. 9. 
18

 A.a., s. 168. 
19

 Leijonhufvud, Etiken i juridiken, 2010, s. 11. 
20

 Dahlman, Neutralitet i juridisk forskning, 2006, s. 6. 
21

 Peczenik, Aarnio, Bergholtz, Juridisk argumentation, 1990, s. 131. 
22

 Peczenik, SvJT, 2005, s. 249 f. 
23

 Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s. 686. 
24

 Peczenik, Aarnio, Bergholtz, Juridisk argumentation, 1990, s. 131. 
25

 A.a., s. 148. 
26

 A.a., s. 145 f.  
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kategori två, som bör följas, inordnas praxis, förarbeten, sedvana och internationella 

konventioner. Till den tredje och sista kategorin, som får följas, hör bland annat institutionella 

rekommendationer, juridisk doktrin, utländsk rätt och informellt material.
27

  

Vi använder oss av Peczeniks uppdelning av rättskällorna. Enligt Peczenik är prejudikat en 

auktoritativ mall för framtida avgöranden.
28

 Peczenik framhåller ett antal saksskäl som talar 

för och emot att prejudikaten ska följas. Några av fördelarna är att de bidrar till 

rättstillämpningens enhetlighet eftersom domstolen kan hämta vägledning ur tidigare 

avgöranden. Nackdelarna med prejudikat kan vara att domstolen berövar lagstiftaren en del av 

normgivningsmakten då domstolarna skapar rättsreglerna. Den ökade domarmakten kan i 

sällsynta fall uppfattas som odemokratisk eftersom yrkesdomare inte är valda av folket.
29

 

IVO:s och Socialstyrelsens utlåtanden är exempel på sådant som tillhör den tredje kategorin.   

 

1.5.2 Material 

Det finns omfattande material inom detta rättsområde så som lagar, förordningar, förarbeten, 

föreskrifter, rättspraxis, doktrin och artiklar. I enlighet med ett vetenskapligt förhållningssätt 

har vi identifierat, sökt, samlat in och värderat materialet. Skrivandet och sökningen av 

material har varvats då vi under arbetets gång har valt att komplettera eller välja bort visst 

material.
30

 Vi har använt oss av materialet enligt den ordningsföljd som följer av 

rättskälleläran.  

De nyare lagarna, bland annat HSL och PSL, bygger till stor del på tidigare lagstiftning. 

Det har därmed funnits anledning att ta del av förarbetena till tidigare lagstiftning för att 

hämta vägledning för tillämpning av gällande rätt.  

Det finns flertal rättsfall att ta del av, dock är viss rättspraxis avgjord långt tillbaka i tiden 

vilket har gjort det svårt att få tag målnumren, exempelvis Lex Maria-fallet från år 1936. 

Jämförelser och analogier har gjorts av olika rättsfall för att visa hur vissa brottsrekvisit har 

tolkats av allmän domstol. 

Viss doktrin kritiserade den tidigare regleringen för att vårdpersonalen då var mer utsatt än 

idag. Det mönster vi kan se är att vårdpersonalen fått det bättre i och med att PSL infördes då 

fler skyldigheter ålagts vårdgivaren. Även om doktrin har en svagare ställning än lagen har 

den, enligt vad vi kan se, fått en framträdande roll inom detta område då den kan utges i 

snabbare takt än lagen. Ewa Axelsson,
31

 jurist vid generalläkarens tillsynsavdelning, har 

författat en medicinrättslig studie om patientsäkerhet och kvalitetssäkring inom den svenska 

hälso- och sjukvården. Axelssons framställning har varit vägledande i val av uppsatsens 

utformning och inspirerat oss att utveckla det som framförts i studien. Inspiration har även 

hämtats från den framstående Lars-Åke Johnsson,
32

 tidigare domare och engagerad i 

lagstiftningsfrågor inom medicinaljuridiken, nuvarande ordförande i HSAN. 

                                                           
27

 Peczenik, Aarnio, Bergholtz, Juridisk argumentation, 1990, s. 145 f.  
28

 Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s. 232. 
29

 A.a., s. 238 f.  
30

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2011, s. 31. 
31

 Axelsson, Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård, 2011. 
32

 Johnsson, Den nya patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter, 2010. 
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1.6 Disposition  
En god disposition underlättar för läsaren att enkelt finna rätt i framställningen. Vi har valt att 

först förklara de allmänna bestämmelserna inom området för att därefter gå in på specifika 

föreskrifter.
33

 Den allmänna beskrivningen består av grundläggande regler inför de 

kommande resonemangen.  

Till en början kan en kort inledning läsas under varje nytt kapitel, inledningstexten 

beskriver vilka fakta som tas upp och varför de tas upp. I slutet av kapitel 2, 3 och 4 finns 

avslutande kommentarer, vilka består av synpunkter från framstående personer inom 

sjukvårdens område och eventuella egna reflektioner. 

Uppsatsens teoridel, kapitel 2, inleds med allmän information angående sjukvårdens 

organisation. Kapitlet redogör för vårdgivarens respektive vårdpersonalens ansvar. 

Anledningen till varför vi redovisar både vårdgivarens och vårdpersonalens skyldigheter är 

för att ge läsaren en översiktlig förståelse för skillnaderna mellan ansvaren och de påföljder 

som kan aktualiseras. 

I kapitel 3 beskrivs delar av den svenska straffrätten och inledningsvis behandlas 

rättssäkerheten. Vidare förklaras allmänt åtal, rekvisit och de beviskrav som aktualiserar 

enskild vårdpersonals straffansvar. Vi anser att läsaren bör ha med sig delar av straffrätten 

som förkunskap till kapitel 4 och 5. En återkoppling till rättssäkerhetens betydelse inom 

sjukvården framställs i analysen. 

Kapitel 4 utgår från ett referat av rättsfallet om Förlossningsläkaren och beskrivning av 

eventuell disciplinpåföljd i ärendet. Vi har valt att göra jämförelser med utvald rättspraxis 

genom en uppdelning av straffrättsliga- respektive disciplinära påföljder. 

Analysen framställs i kapitel 5 med rättsfallet om Förlossningsläkaren som utgångspunkt 

och en uppdelning har gjorts, som i kapitel 4, av den straffrättsliga- respektive disciplinära 

prövningen. Vidare diskuteras skillnader mellan domstolens- respektive 

tillsynsmyndigheternas bedömningar. Avslutningsvis framförs de lege ferenda-resonemang, 

avsnittet är uppsatsens deskriptivnormativa
34

 del. De lege ferenda-resonemangen är förslag på 

eventuella förändringar inom sjukvården, framförda av betydande personer inom 

rättsområdet.  

I det avslutande kapitel 6 återges författarnas slutsatser och personliga reflektioner.  

 

  

                                                           
33

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2011, s. 69. 
34

 Se avsnitt 1.5.1. 
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2 Sjukvårdens organisation 

2.1 Inledning 
Rätten till sjukvård tillhör de grundläggande mänskliga rättigheterna och är en av de 

viktigaste sociala rättigheterna. Därmed är det angeläget med förutsebarhet, trygghet och 

tillfredsställande rättsliga garantier inom området. Det råder dock viss oklarhet gällande 

statens skyldigheter till verkställandet och utförandet av enskilda människors rätt till 

sjukvård.
35

  

De som valt att arbeta inom sjukvården har en viktig och många gånger svår arbetsuppgift, 

vilken är att ta hand om människor som är i behov av hjälp.
36

 I likhet med andra yrken begås 

även mänskliga misstag och fel inom sjukvården och det är viktigt, för att behålla patienternas 

förtroende, att lyssna på patienten och inte förneka eller förringa eventuella olyckliga 

händelser.
37

 Det är en svår avvägning vårdpersonalen står framför. Patienternas missnöje med 

sjukvården kan i många fall handla om svårigheterna att inse begränsningar men det kan 

också handla om upplevda brister i form av förtvivlan över en situation, dåligt bemötande, 

behov av upprättelse eller rent av otur.
38

  

Synpunkter från patienter ska tas till vara men det är naturligtvis så att vårdpersonalen ska 

leva upp till sitt yrkesansvar och på egen hand ta ställning till om begärd åtgärd är 

motiverad.
39

 Inte minst ska detta yrkesansvar svara mot kravet på vetenskap och beprövad 

erfarenhet.  

 I detta kapitel, sjukvårdens organisation, redogörs för hur ansvaret inom sjukvården är 

uppdelat mellan de myndigheter som utövar tillsynen, vårdgivare och vårdpersonal.  

2.2 Tillsynen över sjukvården 
Att staten utför tillsynen över sjukvården har sin förklaring av att lagstiftaren vill säkra 

kvaliteten på vården.
40

 Regeringen hade tidigare synpunkter på områden som behövde 

utvecklas inom tillsynen. Synpunkterna var önskemål om bland annat bättre uppföljning av 

insatser då det behövdes en mer enhetlig och samordnad tillsyn.  

Tidigare var Socialstyrelsen tillsynsmyndighet, numera har IVO tagit över ansvaret. Syftet 

med att införa en ny självständig tillsynsmyndighet var att den skulle vara oberoende av 

normering, kunskapsutveckling och bidragsgivning.
41

 IVO utför tillsyn och även viss 

tillståndsgivning av sjukvården där både vårdgivare och vårdpersonal omfattas. Uppgiften är 

främst att granska och kontrollera att vårdgivaren och dess personal fullgör lagstadgade 

skyldigheter, krav och mål
42

 vilka behandlas utförligare under avsnitt 2.3 och 2.4. IVO ska 

även lämna råd, ge vägledning, förmedla kunskap och ge allmänheten information inom 

ramen för sin tillsyn.
43

  

                                                           
35

 Rynning, Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll, 2011, s. 307. 
36

 Johnsson, Den nya patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter, 2010, s. 17. 
37

 A.a., s. 27. 
38

 A.a., s. 19. 
39

 A.a., s. 18.  
40

 Prop. 1978/79:220 s. 16. 
41

 Prop. 2012/13:20 s. 90 ff. 
42

 Prop. 2009/10:210 s. 127. 
43

 Prop. 2012/13:20 s. 96 ff.  
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Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) är inte tillsynsmyndigheter men har i 

varierande sammanhang lyfts fram som garanter för patienternas rättssäkerhet. Genom åren 

har i synnerhet JO fyllt en betydelsefull och kompletterande roll vid tillsynen av sjukvården.
44

 

JO:s granskning är däremot av rättslig art och de brukar därför inte pröva till exempel frågor 

som kräver särskild medicinsk kompetens.
45

  

2.2.1 IVO:s befogenheter 
IVO kan, enligt 7 kap. 20-22 §§ PSL, begära att de verksamma som står under tillsynen ska 

lämna upplysningar, dokument, prover och övrigt material som rör verksamheten. Gör de inte 

detta kan IVO besluta om föreläggande förenat med vite. Vidare har IVO möjlighet att besluta 

om förbud av verksamhet, upprätta prövotidsplan för vårdpersonal samt att anmäla vissa 

händelser vidare till HSAN.
46

 HSAN är också en tillsynsmyndighet vilken behandlas under 

avsnitt 2.2.4.  

2.2.2 Klagomål från enskilda till IVO 

Enligt propositionen
47

 till tidigare lag är det patienten som utövar den effektivaste kontrollen. 

De har direkt kontakt med sjukvården, de kan både observera och uppleva verksamhetens 

brister. 

I en rapport från Riksrevisionen
48

  gjordes en tidigare granskning huruvida regeringen, 

HSAN och Socialstyrelsen fullföljt sina skyldigheter gällande hantering av anmälningar om 

vårdskador. I rapporten framgick att patientens ställning vid anmälningar av vårdskador var 

svag och att mer än 90 procent av befolkningen inte visste var de skulle vända sig om de råkat 

ut för en vårdskada. Det framkom också indikatorer på att patienter inte kom till tals vid Lex 

Maria-anmälningar vilket innebar att vårdgivarens anmälningar gynnades framför 

patienternas. Det då giltiga, statliga, systemet för anmälningar av vårdskador skapade därmed 

inget förtroende hos patienterna och regleringen ändrades genom införandet av PSL.
49

 Vid 

införandet ersattes disciplinpåföljderna varning och erinran av en ökad klagomålshantering 

med möjlighet att rikta klagomål mot enskilda yrkesutövare.
50

  

Den person som anmäler ett klagomål till IVO bör göra det skriftligen. Det bör framgå den 

händelse som föranlett klagomålet, tidpunkten, vem klagomålet riktar sig mot samt 

anmälarens namn och adress. Det förekommer inga begränsningar av vem som får anmäla 

enskilda klagomål till IVO.
51

 Numera kan patienter och anhöriga anmäla händelser via 

formulär på internet.
52

 

Efter att ett klagomål har inkommit överlämnas den till berörd vårdpersonal eller 

vårdgivare. IVO ska sedan, enligt 7 kap. 10-11 §§ PSL, pröva klagomålet mot sjukvården och 

dess anställda. För att kunna behandla klagomålet ska IVO göra den utredning som krävs. Det 

innebär att IVO får ta med omständigheter som inte har åberopats i anmälan. 

                                                           
44

 Rynning, Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll, 2011, s. 318. 
45

 www.jo.se/sv/om-JO/Riksdagens-myndighet/ (2014-05-23). 
46

 Prop. 2012/13:20 s. 96 ff. 
47

 Prop. 1993/94:149 s. 48. 
48

 RiR 2007:23. 
49

 Johnsson, Den nya patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter, 2010, s. 27. 
50

 Prop. 2009/10:210 s. 97. 
51

 Staaf m.fl., Hälso- och sjukvårdsrätt, 2012, s. 35. 
52

 Se Bilaga 1. 
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Den som klagomålet riktats mot har rätt att ta del av vad som tillförts ärendet och ska 

dessutom ges möjlighet att lämna synpunkter. Om ärendet däremot avser vårdpersonal ska 

berörd vårdgivare höras i ärendet, se 7 kap. 16 § PSL.  

Enligt 7 kap. 12 § PSL får IVO avstå från att utreda klagomål om det till exempel framgår 

att klagomålet är uppenbart obefogat, att det saknar betydelse för patientsäkerheten eller att 

det inte finns grunder för polisanmälan. IVO kan även avstå från att utreda händelser som 

inträffat mer än två år tillbaka i tiden, om det inte finns särskild anledning till det. Särskilda 

anledningar kan vara att händelsen fått allvarliga konsekvenser för en enskild patient, att ett 

brott begåtts eller att vissa missförhållanden kvarstår.
53

 Vid händelser som inträffat för flera år 

sedan kan utredningar bli komplicerade om rutiner förändrats och personal bytts ut.  

2.2.3 Beslut från IVO 

Enligt 7 kap. 18 § PSL ska ärenden om klagomål avgöras av IVO genom ett skriftligt beslut 

där skälen för beslutet ska anges. IVO kan till exempel besluta att en viss åtgärd strider mot 

lag eller annan föreskrift eller i övrigt är olämplig avseende patienternas säkerhet.  

Avgörandet gäller omedelbart om inte annat anges i PSL och ska skickas till den person 

som rapporterat klagomålet, den som anmälan syftar till samt vederbörande vårdgivare.
54

 

Vissa avgöranden som utfärdats av IVO kan överklagas till förvaltningsdomstol, bland 

annat beslut om förbud för vårdpersonal att utföra vissa arbetsuppgifter om denne gjort sig 

skyldig till brott.
55

 

2.2.4 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 
Tanken är att HSAN, vilket är en myndighet med domstolsliknande karaktär

56
, ska bidra till 

att förbättra patientsäkerhetsarbetet och vårdkvaliteten.  

HSAN leds av en nämnd enligt 2 § Förordning (2011:58) med instruktion för Hälso- och 

sjukvårdens ansvarsnämnd. Kravet på juridisk expertis i nämnden är att ordföranden och 

ordförandens ersättare ska vara, eller ha varit, ordinarie domare.
57

 Nämnden har möjlighet att 

inhämta yttranden från myndigheter eller andra som besitter särskild sakkunskap vid behov.
58

 

Tidigare prövade HSAN behörigheten hos legitimerade yrkesutövare på anmälan från 

enskilda patienter. Idag prövas enbart anmälningar på initiativ av IVO, JO, JK eller på 

begäran av yrkesutövaren själv. Detta sker vid mycket allvarliga fall, till exempel frågor om 

prövotid för yrkesutövning eller återkallelse av legitimation.
59

  

När en anmälan till HSAN upprättas ska den vara skriftlig, innehålla ett yrkande och 

omständigheter som stödjer yrkandet. Överklagan av ett beslut från HSAN görs till 

förvaltningsdomstolen, se 10 kap. 9 § PSL. 

Om HSAN finner att det föreligger förutsättningar för allmänt åtal enligt 7 kap. 29 § 2 st. 

PSL är de skyldiga att upprätta en polisanmälan, om inte IVO redan har gjort en 

polisanmälan. 

 

                                                           
53

 Staaf m.fl., Hälso- och sjukvårdsrätt, 2012, s. 36. 
54

 Adler m.fl., Allmänmedicinens juridik 2014, 2014, s. 290. 
55

 A.a., s. 290 f. 
56

 http://www.kammarkollegiet.se/node/126 (2014-04-29).  
57

 http://www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/hsan/namndens-sammansattning (2014-04-29).  
58

 Staaf m.fl., Hälso- och sjukvårdsrätt, 2012, s. 38. 
59

 Axelsson, Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård, 2011, s. 73. 

http://www.kammarkollegiet.se/node/126
http://www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/hsan/namndens-sammansattning
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2.2.5 Patientnämnder 
Enligt 1 § Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. (PNL) ska det finnas minst en 

patientnämnd i varje landsting och kommun.  

Patientnämnden har till uppgift att stödja och hjälpa patienter vid kontakt med sjukvården. 

Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling genom att främja kommunikationen mellan patient 

och vårdgivare, vägleda patienter till rätt myndighet samt vidarerapportera betydande 

iakttagelser och avvikelser, se 2 § PNL.  

 Tanken är att nämnden ska komplettera andra myndigheters insatser för att värna om 

patientens ställning. Grundprincipen är att de ska arbeta så nära den yrkesutövande 

verksamheten som möjligt. Via nämnden kan patienten få information om hur ärenden bereds 

hos HSAN, eller få hjälp att uppmärksamma IVO om omständigheter som behöver komma till 

dess kännedom. Den serviceskyldighet som åligger nämnden innebär däremot inte att de ska 

föra patientens talan vid instanserna utan är mer avsedd att vara av vägledningskaraktär.
60

  

2.3 Vårdgivare 

2.3.1 Allmänt om vårdgivare 

Det gemensamma målet för sjukvården är att erbjuda god hälsa och vård på lika villkor, dels 

för befolkningen och dels för de som har rätt till vårdförmåner utan att vara bosatta i Sverige, 

i enlighet med 2-4 §§ HSL. Med god vård avses att vården ska bestå av god kvalité, god 

hygienisk standard, tillgodose patientens behov, vara lättillgänglig och bygga på respekt för 

patienten.
61

  

De skyldigheter som vårdgivare omfattas av beträffande att driva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete återfinns i 3 kap. PSL. Genom planering, ledning och kontroller av 

verksamheten ska de upprätthålla det krav på god vård som uppställs i HSL och även vidta 

åtgärder för att förebygga vårdskador hos patienter.
62

 Vårdgivaren ska även systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra den sjukvård som ges enligt 31 § HSL. Detta görs bland annat 

med hjälp av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
63

 

Då en medicinsk bedömning av patienten görs individuellt föreligger svårigheter att 

definiera i lag vilka rättigheter som patienten kan garanteras.
64

 Vårdförmåner kan inte 

preciseras lika enkelt som exempelvis skatterättsförmåner. Skulle förmånerna definieras 

tydligare i lag finns risk att patienter, vid missnöje med handläggningen av sjukvården, 

upprättar en polisanmälan. Bedömningen av vad som anses som rätt vård skulle i så fall 

beslutas av allmän domstol i stället för av vårdpersonalen. Detta skulle i sin tur inskränka den 

kommunala självbestämmanderätten då kommuner och landsting själva bär ansvar för att 

fördela resurser och uppfylla de behov och önskemål som finns.
65

  

I HSL anges inom vilken tid landstingen ska erbjuda personer bosatta inom landstinget 

vård, så kallad vårdgaranti. Förordning (2010:349) om vårdgaranti innehåller mer detaljerade 

uppgifter om vilka tidsgränser som ska beaktas.  

                                                           
60

 Adler m.fl., Allmänmedicinens juridik 2014, 2014, s. 506 f. 
61

 Prop. 1981/82:97 s. 2. 
62

 Prop. 2009/10:210 s. 41. 
63

 SOSFS 2011:9. 
64

 Staaf m.fl., Hälso- och sjukvårdsrätt, 2012, s. 18 f. 
65

 A.a., s. 19. 
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Vårdgivaren ska ge patienten och dess närstående möjlighet att medverka i arbetet med 

patientsäkerhet. Vårdgivaren ska snarast informera patienten om vad som hänt, dennes 

rättigheter och även ge patienten möjlighet att föra fram observationer som ett led i arbetet 

med patientsäkerheten.
66

  

Vidare är en vårdgivare, som exempelvis ett landsting, skyldig att utreda och anmäla 

händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada för patienten.
67

 Vid andra 

händelser än vårdskada, där patienten drabbats av eller där det funnits risk att denne skulle 

drabbas av annan allvarlig skada till följd av brister i verksamhetens säkerhet, ska detta 

anmälas till IVO, se 3 kap. 6 § PSL.  

Vårdgivaren är även skyldig att anmäla legitimerad vårdpersonal till IVO om det finns 

skälig anledning att befara att denne utgör en fara för patientsäkerhetsarbetet. Skyldigheten att 

anmäla gäller vid faktiska omständigheter och får inte bygga på spekulationer.
68

 

Varje år är vårdgivaren skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det framgår 

vilka åtgärder som verksamheten vidtagit, vad åtgärderna resulterat i och hur arbetet med 

patientsäkerhet bedrivits under föregående år. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att 

stärka den interna kontrollen för vårdgivaren samt att underlätta för IVO, allmänheten och 

andra vårdgivare att ta del av arbetet med patientsäkerhet.  

En vårdgivare är även skyldig att dokumentera det organisatoriska ansvaret. Syftet med 

dokumentationsskyldigheten är att IVO och all personal i verksamheten ska kunna ta del av 

hur det organisatoriska ansvaret är fördelat.
69

 

2.3.2 Lex Maria 

Följande händelse som inträffade år 1936 på Maria sjukhus i Stockholm är bakgrunden till 

rapporteringssystemet Lex Maria.
70

 

I augusti månad år 1936 sökte fyra patienter vård vid Maria sjukhus. Samtliga fyra 

patienter avled inom en vecka trots obetydliga åkommor. Det som inträffade var att 

bedövningsmedlen etocain och kvicksilveroxicyanid förväxlades. Förväxlingen orsakade att 

patienterna avled då de fick kvicksilvret, som var avsett för utvärtes bruk, injicerat i kroppen. 

Apotek och sjukhus skyllde förväxlingsmisstaget på varandra och ingen fälldes av allmän 

domstol.
71

 

Rättsfallet fick till följd att lagstiftaren valde att införa en regel för vårdgivare. Regeln 

stadgar att de är skyldiga att göra en intern anmälan om en patient drabbats av en allvarlig 

skada eller utsatts för allvarliga risker inom sjukvården, regeln heter Lex Maria. Då 

föreskriften har funnits i nästintill 80 år har den förändrats över tid, men grunden är 

densamma. Fram till 1982 användes systemet nästan enbart vid dödsfall och det var polisen 

som avgjorde huruvida anmälan skulle vidarebefordras till Medicinalstyrelsen, dåvarande 

Socialstyrelsen. Föreskriften har diskuterats och periodvist ifrågasatts, numera har det 

preventiva syftet tydliggjorts i syfte att öka rapporteringen.
72

  

                                                           
66

 Prop. 2012/13:20 s. 86. 
67

 Prop. 2012/13:20 s. 88. 
68

 Adler m.fl., Allmänmedicinens juridik 2014, 2014, s. 793. 
69

 Prop. 2009/10:210 s. 94. 
70

 Wennergren, LT, 2005, s. 242. 
71

 Ödegård (red), Patientsäkerhet, 2013, s. 22 ff. 
72

 A.a., s. 31. 
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Patienter, närstående eller ”vanlig” vårdpersonal kan inte göra en Lex Maria-anmälan 

utan den ska göras av en utsedd person inom verksamheten som ansvarar för att rapportera 

denna typ av ärenden.
73

 Det är däremot vårdpersonalens skyldighet att vidarerapportera till sin 

vårdgivare om en händelse avviker från rutin eller det förväntade utfallet av vårdvistelsen.  

Det är sedan den utsedda personen som är förpliktad att upprätta en Lex Maria-anmälan till 

IVO som ska granska den inträffade händelsen. När IVO har tagit ett beslut angående en Lex 

Maria-anmälan ska patienten eller närstående få ta del av beslutet, förutsatt att det inte 

bedöms som olämpligt.  

I Socialstyrelsens allmänna råd
74

 och på hemsidan
75

 finns exempel på ärenden som bör 

anmälas, det kan bland annat vara händelser som rör sig om förväxlingar, vårdrelaterade 

infektioner eller fördröjda diagnoser. Anmälningsskyldigheten gäller även då en vårdgivare 

befarar att legitimerad vårdpersonal utgör en fara för patientsäkerheten, se 3 kap. 7 § PSL. 

Anmälningarna är en stor del av det patientsäkerhetsarbete som sker inom sjukvården och 

bestämmelserna återfinns i 3 kap. 5 § och 6 kap. 4 § PSL samt i Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria.
76

  

Syftet med Lex Maria är att en oberoende granskning ska göras, att föra vidare kunskap 

om upptäckta patientskador och risker till landets vårdgivare.
77

 Vårdgivaren bör därmed sätta 

upp rutiner för hur anmälningar, utredningar och beslut ska arkiveras.
78

 

2.3.3 Åtgärder och sanktioner mot vårdgivare 

De åtgärder och sanktioner som kan riktas gentemot vårdgivare framgår av 7 kap. 23-28 §§ 

PSL.  

IVO har möjlighet att utge ett föreläggande om de anser att det är nödvändigt. Om en 

vårdgivare däremot på ett övertygande sätt kan visa en konkret plan för hur brister ska 

åtgärdas anses det inte nödvändigt. Ett eventuellt föreläggande ska bestå av de åtgärder som 

IVO anser är nödvändiga för att missförhållanden ska åtgärdas och när dessa ska vara 

genomförda. Vid de fall vårdgivaren inte följer föreläggandet har IVO möjlighet att helt eller 

delvis förbjuda verksamheten om den utgör en fara för patientsäkerheten eller är av annat 

allvarligt slag. Förbudet kan gälla direkt om det anses vara så allvarligt att beslutet inte kan 

avvaktas och det kan gälla hela eller delar av verksamheten i högst sex månader. Vid 

synnerliga skäl kan verksamhetsförbudet förlängas med ytterligare sex månader.
79

  

  

                                                           
73

 Sharp, Effektiv kommunikation för säkrare vård, 2012, s. 97. 
74

 SOSFS 2005:28. 
75

 http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-28/ (2014-04-23). 
76

 SOSFS 2005:28. 
77

 SOU 2008:117 s. 367. 
78

 Adler m.fl., Allmänmedicinens juridik 2014, 2014, s. 386.  
79

 Staaf m.fl., Hälso- och sjukvårdsrätt, 2012, s. 37. 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-28/
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2.4 Vårdpersonal 

2.4.1 Allmänt om vårdpersonal 

En skyddad yrkestitel innehar den som exempelvis tagit sjuksköterskeexamen och kan titulera 

sig sjuksköterska. Denna titel är inte personlig vilket innebär att den inte kan återkallas.
80

 

Inom sjukvårdens område förekommer olika yrkestitlar och för vissa av dem finns det 

möjlighet att ansöka om legitimation. Yrkesutövaren är inte legitimerad förrän en ansökan om 

legitimation har godkänts. 

För att bli exempelvis legitimerad barnmorska, läkare eller sjuksköterska, ska den som 

avslutat högskoleexamen eller högskoleutbildning och fullgjort sin praktiska tjänstgöring 

ansöka om legitimation till rätt yrkestitel, enligt 4 kap. 1 § PSL. Socialstyrelsen är inte längre 

tillsynsmyndighet,
81

 men prövar fortfarande ansökningar om legitimation enligt 4 kap. 6 och 

10 §§ PSL. Legitimationen är personlig och kan återkallas om yrkesutövaren visat sig 

olämplig att utföra yrket.
82

  

En av vårdpersonalens förpliktelser stadgas i 6 kap. 1 § PSL, regeln innebär att de ska 

utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vad som avses med 

begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet kan inte utläsas i lagstiftningen utan måste 

identifieras från fall till fall. Denna princip gällde tidigare enbart för läkare och tandläkare.
83

 

Idag gäller principen dock för alla yrkesgrupper inom sjukvården och uttrycket är fast 

förankrat i verksamheterna sedan många år tillbaka. I Alternativmedicinkommitténs 

huvudbetänkande har ett svar i vägledande syfte utgetts från Socialstyrelsen: ”Ur juridisk 

synvinkel innebär uttrycket att läkaren i sin yrkesmässiga utövning har att beakta såväl 

vetenskap som beprövad erfarenhet. Författningstexten innebär sålunda ett ”både och” och 

inte ett ”antingen eller.”
84

  

Det är av stor vikt att vårdpersonalen håller sig uppdaterad om vad som är att anse som 

vetenskap och beprövad erfarenhet då detta är något som förändras över tid.
85

 Det kan 

omöjligen ställas lika krav på alla som är verksamma inom sjukvården utan kraven måste 

nyanseras med hänsyn till olika utbildningar och erfarenheter. Den enskilda vårdpersonalens 

utövning av yrket ska bedömas mot bakgrund av dennes utbildning, erfarenhet och kompetens 

och inom denna ram ska arbetsinsatserna motsvara kraven som uppställts.
86

 

En anställd inom sjukvården har, enligt 6 kap. 2 § PSL, ett personligt yrkesansvar vilket 

innebär att individen själv bär ansvaret för hur arbetsuppgifterna fullgörs. Det betyder att om 

någon har blivit tilldelad en medicinsk arbetsuppgift av någon annan bär denne ansvaret för 

sina handlingar. Det är därför viktigt att informera sig om uppgiftens innebörd och vilka 

personliga konsekvenser som kan uppstå. Det är extra viktigt att ansvarfrågan är klarlagd, 

annars finns det risk att samtligas yrkesansvar aktualiseras. Överlåtelse av en arbetsuppgift får 

ske endast om det är förenligt med en god och säker vård.
87

   

                                                           
80

 Prop. 2005/06:43 s. 19. 
81

 Se avsnitt 2.2. 
82

 Prop. 2005/06:43 s. 19. 
83

 Prop. 1993/94:149 s. 63. 
84

 SOU 1989:60 s. 59. 
85

 Staaf m.fl., Hälso- och sjukvårdsrätt, 2012, s. 26 ff. 
86

 Prop. 1993/94:149 s. 65. 
87

 SOSFS 1997:14 s. 5.  
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Det personliga yrkesansvaret innebär inte någon inskränkning av vårdgivarens ansvar, 

lagstiftaren valde att förtydliga detta ansvar när PSL infördes.
88

  

Prövningen av den enskilde patientens medicinska behov görs av vårdpersonalen och ska 

så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten, jfr. 2 a §  2 st. HSL. 

Det finns en grundläggande utgångspunkt angående patientens samtycke till medicinsk vård 

och behandling, se 2 kap. 6 och 8 §§ RF om att varje medborgare är skyddad gentemot det 

allmänna mot ofrivilligt kroppsligt ingrepp och frihetsberövande. JO har kritiserat personal 

som samverkat till att en patient, vilken var försöksutskriven från psykiatrisk vård, gavs en 

injektion utan eget samtycke till injektionen.
89

 Vid vissa akuta omständigheter kan dock 

nödrätten i 24 kap. 4 § Brottsbalken (1962:700) (BrB) inskränka patientens samtycke. Det 

innebär i sin tur att en handling som i normala fall skulle vara straffbar inte blir det. Det gäller 

exempelvis då någon handlar för att avvärja fara för liv och hälsa, dock får handlingen inte 

vara oförsvarlig med hänsyn till farans natur.
90

  

Vårdpersonalen ska ge patienten sakkunnig, omsorgsfull vård med individuellt anpassad 

information. Det innebär att informationen ska ges utifrån den enskilde patientens 

förutsättningar, förmåga och behov.
91

 Förutom skyldigheten att ge individuellt anpassad 

information ska vårdpersonalen ge patienten möjlighet att välja vård när det finns flera 

behandlingsalternativ som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet, se 6 kap. 

7 § PSL. Denna rätt kan dock inskränkas med stöd av 3 a § HSL, ”Landstinget ska ge 

patienten den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan 

och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat”. Är det fråga om en livshotande 

eller mycket allvarlig skada eller sjukdom kan patienten få rätt till förnyad medicinsk 

bedömning, även kallad second opinion. Den förnyade bedömningen bör normalt kunna 

tillgodoses hos vilken offentligt finansierad vårdgivare som helst inom landets gränser.
92

  

Skyldighet att föra ordentlig dokumentation gäller anställda inom både den privata- och 

offentliga vården och framgår av 3 kap. Patientdatalagen (2008:355) (PDL). Det ska föras en 

patientjournal per patient för att säkerställa en god och säker vård enligt de inledande 

bestämmelserna av PDL.  

Att vårdpersonal omfattas av tystnadsplikt får anses som självklart, bestämmelserna om 

tystnadsplikten återfinns i 6 kap. 12-16 §§ PSL för den privata vården och i Offentlighets- och 

sekretesslag (2009:400) (OSL) för den offentliga vården.   

2.4.2 Prövotid 

Prövotid är en åtgärd som används för att förbättra patientsäkerheten vid de fall en 

yrkesutövare anses vara olämplig eller oskicklig. Genom att upprätta en föreskrift om 

prövotid är tanken att undvika framtida återkallelser av legitimationer.
93

  

När PSL infördes utvidgades de möjliga åtgärderna till prövotid, vilket ger en möjlighet till 

en skärpt kontroll under en period, något som de tidigare påföljderna inte gjorde.
94

 

                                                           
88

 Prop. 2009/10:210 s. 206. 
89

 JO 1983/84 s. 190. 
90

 Prop. 1993/94:130 s. 35 f. och s. 70. 
91

 Prop. 1981/82:97 s. 2.  
92

 Prop. 1998/99:4 s. 31 f.  
93

 Staaf m.fl., Hälso- och sjukvårdsrätt, 2012, s. 39 f. 
94

 Prop. 2009/10:210 s. 101 f. 
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Utvecklingen berodde på att det tidigare systemet med varning och erinran hade en negativ 

effekt då personalen inte vågade anmäla avvikelser på grund av risken att åläggas en 

disciplinpåföljd. Det nya systemet innebär en utveckling av patientsäkerhetsarbetet då en 

tydligare utredning och uppföljning görs av ärenden.
95

 I och med att disciplinpåföljderna 

varning och erinran togs bort förväntade sig regeringen att uppnå en effektivare 

patientsäkerhetsåtgärd genom att vårdpersonalen anmäler avvikelser.
96

  

Bestämmelserna om prövotid återfinns i 8 kap. PSL och i enlighet med 1 § utfärdas en 

prövotid om tre år för legitimerade yrkesutövare. Vid beslut om prövotid ska en prövotidsplan 

upprättas och förslag till denna görs av IVO, 8 kap. 2 § PSL. Det är sedan HSAN som beslutar 

om förslaget ska antas.
97

 

 Det finns fem situationer i 8 kap. 1 § PSL som definierar vid vilka fall det ska beslutas om 

prövotid. 1. I fall då yrkesutövaren varit oskicklig vid utövning och denna oskicklighet kan 

befaras få betydelse för patientsäkerheten. 2. Om yrkesutövaren har gjort sig skyldig till brott 

i eller i samband med yrkesutövningen som kan påverka förtroendet för denne. 3. Om 

yrkesutövaren har brutit mot någon föreskrift, med uppsåt eller av oaktsamhet, som är av 

väsentlig betydelse för patientsäkerheten. 4. Vid andra omständigheter som gör att den 

legitimerade yrkesutövaren befaras vara olämplig att utöva yrket. Punkt fyra har utformats 

efter förslag av Lagrådet.
98

 I propositionen
99

 nämns omständigheter som kan befaras vara 

olämpliga, avseende fästs vid såväl aktivt handlande som underlåtenhet. 5. Vid de fall det 

befaras att utövaren inte kommer att kunna utöva yrket på ett tillfredsställande sätt på grund 

av sjukdom eller annan liknande omständighet.  

Regeringen har överlämnat till HSAN och förvaltningsdomstolarna att avgöra vid vilka fall 

prövotid ska aktualiseras då det är något som inte kan förutses och definieras ytterligare i 

lagen. Efter önskemål från HSAN då det finns omständigheter som inte bör föranleda 

prövotid, infördes formuleringen i 8 kap. 1 § 3 st. PSL. Bestämmelsen innebär att beslut om 

prövotid får underlåtas vid särskilda skäl.
100

   

Tanken med prövotid är inte att straffa den enskilde yrkesutövaren utan det är en 

skyddsåtgärd för patientsäkerheten. I prövotidsplanen uppställer IVO de krav som 

yrkesutövaren ska eftersträva vad gäller exempelvis förmåga och kunskap.
101

 Om dessa krav 

inte uppfylls eller om det finns andra omständigheter som gör att yrkesutövaren är olämplig 

att utöva yrket finns möjlighet att återkalla legitimationen.
102

 Återkallelse av legitimation kan 

ske även om en händelse som inträffar under prövotiden inte är densamma som den handling 

som föranlett beslutet om prövotid. Det betyder att en legitimerad vårdpersonal som fått 

beslutad prövotid på grund av oskicklighet förlorar sin legitimation om denne utför 

exempelvis en brottslig gärning under prövotidsperioden.
103

 

 

                                                           
95

 Prop. 2009/10:210 s. 97 f. 
96

 Prop. 2009/10:210 s. 98. 
97

 Adler m.fl., Allmänmedicinens juridik 2014, 2014, s. 559 f. 
98

 Prop. 1997/98:109 s. 160. 
99

 Prop. 1997/98:109 s. 160. 
100

 Prop. 2009/10:210 s. 104   ff. 
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 Staaf m.fl., Hälso- och sjukvårdsrätt, 2012, s. 39 f. 
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 Prop. 1997/98:109 s. 116. 
103

 Prop. 1997/98:109 s. 160. 
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2.4.3 Återkallelse av legitimation 
Återkallelse av legitimation har nära anknytning till straff- och disciplinansvaret. 

Yrkesutövaren som fått sin legitimation återkallad kan inte längre utöva eller agera under den 

kompetens som följer av yrket.
104

 Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv är det nödvändigt att 

kunna återkalla legitimation för att skydda mot oskickliga eller olämpliga yrkesutövare. Det är 

även nödvändigt för att yrkesutövarna ska känna tillit till sina kolleger.
105

  

Det är HSAN som beslutar om återkallelse av legitimation och det finns sju olika grunder 

definierade i 8 kap. 3-4 §§ PSL för återkallelse. 1. Vid fall då yrkesutövaren har varit grovt 

oskicklig vid utförande av sitt yrke. 2. Om denne har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott i 

eller i samband med yrkesutövningen som kan påverka förtroendet. 3. I andra fall då 

yrkesutövaren har visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket. 4. I de fall då den 

yrkesverksamma inte kan utföra yrket på grund av sjukdom eller annan omständighet. 5. Då 

prövotid har meddelats och personen på nytt under denna period har visat sig olämplig att 

utöva yrket. 6. Vid underlåtelse att följa prövotidsplan. 7. När yrkesutövaren själv ber om 

återkallelse och det inte finns hinder för detta. 

Vid återkallelse av legitimation ska det handla om mycket allvarliga omständigheter och 

kriterierna för återkallelse av legitimation har utvecklats av praxis.
106

  

Se t.ex. RÅ 1989 ref. 67. Socialstyrelsen gjorde gällande i sin anmälan till HSAN att det fanns grunder att 

återkalla läkarens legitimation. För det förutsattes att läkaren varit grovt oskicklig vid sin yrkesutövning eller 

på annat sätt visat att denne är olämplig för yrket. HFD fann att det inte framgick av underlaget till HSAN:s 

beslut vilka konkreta missgrepp som varit till grund för återkallelsen. Det fanns därför inte tillräckliga skäl 

för återkallelse av legitimationen. Sammanfattningsvis fann HFD att det inte hade förelegat sådana 

omständigheter att ett beslut om återkallelse var förenligt och lämnade därför Socialstyrelsens hemställan 

utan bifall.  

Den utredning som ligger till grund för ett beslut om återkallelse om legitimation ska 

således precisera de faktiska omständigheter som yrkesutövaren gjort sig skyldig till. Finns 

dessa omständigheter inte klart definierade finns det därmed ingen grund för återkallelse.  

Vid särskilda skäl får återkallelse underlåtas. Sådana skäl kan till exempel vara att den 

legitimerade själv, genom egna åtgärder, bedöms kunna komma till rätta med sina brister eller 

att samband mellan förseelserna saknas.
107

 Om en återkallelse underlåts på grund av särskilda 

skäl kan istället en ny prövotid beslutas om det anses nödvändigt. Enligt propositionen
108

 ska 

dock en föreskrift om ytterligare prövotid inte kunna ske mer än en gång. 

2.5 Sammanfattande kommentarer  
Sjukvårdslagstiftningen är omfattande och består av olika lagar som exempelvis HSL, PSL 

och PDL. HSL är förvisso utgångspunkten men någon koncentrerad lagstiftning finns inte. 

Utöver lagstiftningen tillkommer förordningar och specifika föreskrifter som också ska följas. 

På grund av det omfattande regelverk som finns kan det blir svårt för vårdpersonal och 

patienter att veta skyldigheter respektive rättigheter.  

                                                           
104

 Prop. 1978/79:220 s. 33. 
105

 Prop. 1993/94:149 s. 94 f. 
106

 Staaf m.fl., Hälso- och sjukvårdsrätt, 2012, s. 41. 
107

 Prop. 1997/98:109 s. 160. 
108

 Prop. 1997/98:109 s. 160. 



16 

 

Vad som däremot står klart är att sjukvårdens reglemente har förbättrats och utvecklats 

efter att delar av den tidigare regleringen ersatts. Dessförinnan ansågs inte lagstiftningen vara 

ändamålsenlig beträffande patientsäkerhets- och rättssäkerhetsperspektivet.
109

  

Elisabeth Rynning, justitieråd,
110

 kritiserar regelverket och hävdar att det inte kan leda till 

förutsebarhet och enhetlighet i tillämpningen. Vidare anför Rynning att trots löften om en 

koncentrerad och patientfokuserad lagstiftning har Sverige ännu inte lyckats med detta.
111

  

 Händelsens art avgör om ärendet ska skötas internt, inom tillsynsmyndigheterna eller 

externt, via polisanmälan. Vad gäller vårdgivare respektive vårdpersonals skyldigheter vid 

anmälningar finns utförlig reglering i PSL och i Socialstyrelsens föreskrifter.  

   

  

                                                           
109

 SOU 2008:117, s. 19 f. 
110

 http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Justitierad/Elisabeth-Rynning/ (2014-07-16). 
111

 Rynning, Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll, 2011, s. 334. 

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Justitierad/Elisabeth-Rynning/
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3 Straffrättsligt ansvar  

3.1 Inledning 
Förslaget till den svenska brottsbalken utkom år 1953 av Straffrättskommittén.

112
  

 Alla brott lyder under allmänt åtal, såvida något annat inte stadgas enligt 20 kap. 3 § 

Rättegångsbalken (1942:740) (RB). Ett allmänt åtal anses väckt när en åklagare ger in en 

skriftlig stämningsansökan till allmän domstol, vilket framgår av 45 kap. 1 § RB. 

Även om förarbeten och prejudikat
113

 används för att tolka paragraferna är lagtexten den 

främsta rättskällan inom straffrätten.
114

 Till följd av straffrättens ingripande karaktär samt för 

att undvika ovisshet är reglerna tydligt utformade. De rättstillämpande instanserna är strikt 

bundna till skriven lag med anledning av rättssäkerheten. Det innebär att inga analogier får 

göras utan gärningen ska uppfylla rekvisiten som lagen föreskriver.
115

  

Att domar och beslut är offentliga gör att medborgarnas förtroende bevaras och öppenheten 

gör det möjligt för samhället att kontrollera rättsväsendet.
116

 

3.2 Rättssäkerhet 
Det är nödvändigt att hitta en jämvikt mellan lagstiftningens stabilitet och tillämpningens 

flexibilitet. Genom stabilitet främjas allas likhet inför lagen och förutsebarheten i det rättsliga 

beslutet. Flexibiliteten anpassar lagen till de olika situationer som kan uppkomma.
117

  

Det finns flera faktorer som ökar rättssäkerheten. Den juridiska argumentationen som 

används i beslut och domar är av vikt för rättens legitimitet då den ska främjas av 

förutsebarhet och opartiskhet.
118

 Detta leder till ett skydd mot godtycklig maktutövning. De 

straffrättsliga reglerna bör ha ett generellt tillämpningsområde, vara tydliga och exakta, 

uttrycka allas likhet inför lagen och det anses fördelaktigt om de förändras långsamt över 

tid.
119

  

För att främja rättssäkerheten finns det i Sverige tre allmänna rättsprinciper att förhålla sig 

till; legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen och offentlighetsprincipen.  

Legalitetsprincipen innebär att en enskild inte får bli straffad utan stöd i lag, se 1 kap. 1 § 3 

st. RF. Principen ställer även krav på förutsebarhet och konsekvens inom 

rättstillämpningen.
120

 Det svenska rättssystemet bygger även på att det ska finnas klara bevis 

som styrker vem det är som begått ett brott, det räcker således inte med ett erkännande för att 

bli dömd, jfr Art. 6. 2 p. EKMR. 

Enligt objektivitetsprincipen är domstolar, myndigheter och övriga statliga organ som 

arbetar med förvaltningsuppgifter skyldiga att beakta allas likhet inför lagen. Det innebär att 

de ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med 1 kap. 9 § RF. Objektivitetsprincipen 

                                                           
112

 SOU 1953:14.  
113

 Se avsnitt 4.1 för definition. 
114

 Lundberg m.fl., Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt, 2013, s. 519. 
115

 A.a., s. 525.  
116

 Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s. 49. 
117

 A.a., s. 44. 
118

 A.a., s. 49.   
119

 A.a., s. 51.  
120

 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, 1976, s. 14. 
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innebär att en domstol inte får låta sig påverkas av media eller personliga åsikter utan ska göra 

en korrekt och objektiv bedömning i varje enskilt fall.  

Offentlighetsprincipen är också en viktig pelare inom det svenska rättssystemet då den 

syftar till att säkerställa effektivitet i förvaltning och folkstyre samt medborgarnas rätt att 

kontrollera de offentliga organens verksamheter.
121

  

 Inom såväl offentlig som privat verksamhet är det viktigt att medborgarna har förtroende 

för interna granskningar och att dessa utgår från de ovan nämnda allmänna rättsprinciperna. 

Gemensamt för all offentlig verksamhet är att främja rättsäkerheten och förutsebarheten 

genom att uppträda objektivt samt ge allmänheten möjlighet att kontrollera verksamheten.
122

 

Efter en händelse inom polismyndigheten kritiserade JK polismyndighetens interna system 

angående handläggningen av tillsynsärenden.  

Efter en incident där en man dog efter ett polisingripande beslutades det att starta en ”utredning om en 

utredning”.
123

 Vittnen berättade hur en av poliserna hoppat på mannens rygg medan denne låg med 

handfängsel på marken. Varken polisens internutredning, åklagarens handläggning eller RMV:s utredning 

gav utslag mot polisernas agerande och hur det skulle ha påverkat dödsfallet, det fanns inget som antydde 

tjänstefel. Utredningen startade efter att det framkommit brister i internutredningen av polisernas agerande. 

Polisen dömdes inte för vållande till annans död men däremot dömdes de för vållande av kroppsskada för den 

skada som polishunden orsakat mannen. Fallet kom att bli känt hos allmänheten som ”Osmo Vallo-fallet”.
124

  

I utredningen delade utredaren och JK åsikten om att de som granskar en händelse ska vara 

fristående, organisatoriskt sett, från granskningsobjekten. Detta för att bevara allmänhetens 

förtroende gentemot polismyndigheten och upprätthålla rättssäkerheten. Slutsatsen blev att 

utredaren och JK ansåg att det skulle införas ett särskilt utredningsförfarande som tillgodosåg 

detta.
125

 De anförde vidare åsikter om att det alltid ska göras en undersökning vid dödsfall i 

samband med ingripande från polisen, även om det saknas anledning till förundersökning.
126

  

 I och med att IVO övertog tillsynsärenden efter Socialstyrelsen är det numera en enskild 

myndighet som granskar anmälningar riktade mot sjukvården. Det främjar objektiviteten och 

tilltron till utredningar gentemot vårdpersonal. Inom sjukvården görs anmälningar och 

internutredningar vid allvarliga händelser. Sjukvårdens rapporteringssystem Lex Maria kan 

därmed jämföras med JK:s åsikt om att polismyndigheten alltid ska göra en utredning vid 

dödsfall.  

3.3 Straffrättsligt ansvar för vårdpersonal 
Det är inte vanligt att åtal väcks i samband med, eller efter, att patienter och dess anhöriga 

varit i kontakt med sjukvården.
127

 Trots att åtal och prövningar inträffar sällan är det ändå av 

vikt att frågorna diskuteras och analyseras då de är betydelsefulla för vår rättssäkerhet.
128

  

Vårdpersonal omfattas av straffrättsligt ansvar i Brottsbalken (1962:700) (BrB), då denna 

grupp av personer inte skiljer sig från andra människor vad gäller ansvar för brott.
129

 Vad som 

däremot utmärker yrkesgruppen är karaktären på arbetsuppgifterna och de risker som är 
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knutna till dessa. Om en enskild vårdpersonals straffansvar ska prövas av allmän domstol 

krävs det att en allmän åklagare har väckt åtal för ett brott som omfattas av BrB.
130

 I de flesta 

fall är det en person, exempelvis en patient eller anhörig, som anmält brottet till polis eller 

åklagare. En åklagare har även möjlighet att på eget initiativ, ex officio, utreda frågor om åtal 

utan att någon polisanmälan gjorts.
131

 

I samband med yrkesutövningen kan straffrättsligt ansvar för vårdpersonal aktualiseras vid 

oaktsamhetbrotten; Vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom och 

framkallande av fara för annan. Exempel på uppsåtligt brott som kan förekomma inom 

vårdpersonalens yrkesutövning är dråp.
132

 De brottsliga handlingarna förklaras närmre under 

avsnitt 3.4 Rekvisit. 

3.4 Rekvisit 
Nedan beskrivs och ges exempel på brott och rekvisit som föranleder straffansvar. Brotten 

och rekvisiten är av relevans för rättsfall med koppling till sjukvården. Regleringen av dessa 

brott återfinns i 3 kap. BrB ”Om brott mot liv och hälsa”.  

Enligt 1 kap. 2 § 1 st. BrB anses en gärning vara ett brott enbart om den begås uppsåtligen, 

såvida inte något annat stadgats. Det innebär att ett brott även kan begås av oaktsamhet eller 

underlåtenhet om det framgår av bestämmelsen. 

 För att utreda om orsakssamband föreligger mellan en handling och en effekt följs 

händelseförloppet bakåt i tiden. Det görs för att utreda huruvida handlingen påverkat och i så 

fall hur den påverkat effekten, det vill säga den eventuella skadan. Den allmänna domstolen 

gör ett hypotetiskt prov, ett antagande huruvida effekten hade påverkats om handlingen inte 

hade fullbordats.
133

 Förutom att handlingen ska ha föranlett effekten ska den även haft 

adekvat kausalitet till effekten. Det betyder att handlingen ska ha varit den direkta orsaken till 

den uppkomna skadan.
134

 

 Syftet med en straffprocess är att allmän domstol ska utdöma en rättvis påföljd och ett 

villkor för detta är att fastställa beviskravet ”bortom all rimligt tvivel”. Begreppet innebär att 

säkerställa att ett brott begåtts, att det begåtts av den tilltalade samt att den tilltalade uppfyllt 

alla rekvisit för att kunna dömas till straffansvar.
135

  

3.4.1 Uppsåt 
Utgångspunkten för en brottslig gärning, enligt 1 kap. 2 § 1 st. BrB, är att gärningen begåtts 

med uppsåt, dolus, men någon närmre definition av uppsåt finns inte att hämta i lagtexten. 

Rekvisitet har definierats genom praxis och doktrin och innebär att någon har utfört en 

handling med vilja.  

I propositionen
136

 till BrB förklaras två typer av uppsåtligt dödande; att döda annan med 

berått mod, mord, och att döda annan av hastigt mod, dråp.  
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 Mord är att anse som direkt uppsåt, det innebär att gärningsmannen haft avsikt till 

gärningen vid tidpunkten den begicks.
137

 För att en gärningsman ska bli dömd för mord enligt 

3 kap. 1 § BrB krävs att gärningsmannen med uppsåt berövat annan livet.  

Jfr NJA 1985 s. 510. Av utredningen framkom att den tilltalade velat hämnas på mordoffret under en längre 

tid. HD fann att den tilltalade varit hänsynslös och visat en grymhet då denne skjutit en före detta vän i ett 

instängt utrymme. Den tilltalade visste att revolvern var laddad och HD fann att den tilltalade haft för avsikt 

att skapa dödsångest hos den före detta vännen. HD bedömde att brottet begåtts med uppsåt och att det inte 

var att anse som mindre grovt och den tilltalade dömdes därmed för mord.  

3 kap. 2 § BrB reglerar dråp vilket är ett indirekt uppsåtsbrott som med hänsyn till 

omständigheterna är att anse som mindre grovt i förhållande till mord. Indirekt uppsåt innebär 

att gärningsmannen inte haft avsikt till effekten men ändå insåg att handlingen bidrog till 

effekten.
138

 

Jfr NJA 1979 s. 802. En journalist blev kontaktad av en döende person som ville ha hjälp att skriva en artikel. 

Under tiden bad den döende om hjälp att begå självmord. Den döende personen var förlamad och i 

utredningen framgick det att journalisten med uppsåt gett den döende dels stor mängd tabletter i munnen och 

dels injektioner i armen. Journalisten medverkade aktivt och avsiktligen till att personen avled. Att 

journalistens handlade stått i överensstämmelse med den döendes vilja utesluter inte straffansvar och HD 

ansåg därför att journalistens handlande var att bedöma som dråp. 

3.4.2 Oaktsamhet 
Rekvisitet oaktsamhet, culpa, innebär att någon har brustit i sin aktsamhet där det hade kunnat 

begäras av denne att beakta sådan aktsamhet. Beteendet ska följaktligen avvika från det 

normalt aktsamma eller godtagbara i den aktuella situationen. Det innebär att den allmänna 

domstolen ska göra en individuell bedömning.
139

  

Inom svensk rätt skiljs mellan medveten och omedveten oaktsamhet. Medveten oaktsamhet 

innebär att gärningsmannen misstänker att konsekvensen ska inträffa men ändå väljer att begå 

handlingen. Om gärningsmannen istället inte alls misstänker att effekten ska inträffa klassas 

det som omedveten oaktsamhet. Domstolen anser dock att gärningsmannen borde insett 

vilken effekt handlingen skulle få.
140

 

 Till skillnad från mord och dråp är vållande till annans död ett brott som gärningsmannen 

begått av oaktsamhet. Om en gärningsman orsakat annans död på grund av oaktsamhet ska 

denne dömas enligt 3 kap. 7 § 1 st. BrB för vållande till annans död.   

Jfr NJA 2005 s. 372. Frågan i målet var om den som ansvarade för snöröjning på taket till en fastighet kunde 

anses skyldig för vållande till annans död. En gångtrafikant blev träffad av ett fallande isblock och avled på 

grund av det. Det framkom att snöröjaren aldrig under sin tid som ansvarig varken besiktat eller kontrollerat 

taket. Vid bedömningen av aktsamhetsnivån var det av vikt att gångvägen nedanför var mycket trafikerad. 

HD fann att den ansvariges underlåtenhet att undanröja faran inneburit en oaktsamhet som gav anledning till 

straffansvar, den ansvarige dömdes därför för vållande till annans död. 

 3 kap. 7 § 2 st. BrB stadgar förutsättningar för grovt vållande till annans död: 1.om 

gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller 2. om 

gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad 

av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av 

allvarligt slag. 
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Vid effektbrott, som till exempel vållande till kroppsskada och framkallande av fara för 

annan krävs att gärningen lett till en viss effekt för att handlingen ska anses vara ett fullbordat 

brott, dessutom krävs att gärningsmannen haft uppsåt till själva effekten.
141

 För att en fara ska 

anses vara konkret krävs att det har uppkommit en faktisk fara i det enskilda fallet.
142

  

För vållande till  kroppsskada eller sjukdom enligt 3 kap. 8 § 1 st. BrB döms den som av 

oaktsamhet orsakat annan person skada eller sjukdom som inte är ringa.  

Jfr NJA 1946 s. 712. En läkare dömdes till ansvar för vållande till kroppsskada, efter att en patients finger 

behövts amputeras. Läkaren hade försummat att remittera patienten till kirurgisk klinik och det framkom av 

utredningen att kroppsskadan hade kunnat undvikas om patienten fått kirurgisk vård omedelbart.  

Vid bedömning av huruvida brottet är grovt vållande till kroppsskada eller sjukdom tas 

hänsyn till samma förutsättningar som vid grovt vållande till annans död, se ovan samt 3 kap. 

8 § 2 st. BrB. 

Om någon av grov oaktsamhet utsätter annan för livsfara eller fara för kroppsskada eller 

allvarlig sjukdom, döms gärningsmannen för framkallande av fara för annan enligt 3 kap. 9 § 

BrB.  

Jfr NJA 1987 s. 490. Efter en felskrivning ordinerade en läkare fel läkemedel till ett litet barn. Läkemedlet 

var avsett för vuxna och en sjuksköterska som skulle ge läkemedlet till barnet anade oråd. Då läkaren hade 

avslutat sitt pass för dagen rådfrågade sköterskan andra läkare. De ville inte ifrågasätta en kollegas ordination 

men de konstaterade också att ordinationen var märklig. Sköterskan beslutade att ge läkemedlet till barnet, 

vilket orsakade en andningsdepression. Barnet hölls under extra övervakning av sköterskan och tack vare 

övervakningen kunde nödvändiga insatser omedelbart sättas in och barnets tillstånd förbättrades. Om barnet 

däremot lämnats utan uppsikt hade det förelegat risk för svår kroppsskada eller till och med livsfara. HD 

friade läkaren från ansvar då det konstaterats att det inte förelegat någon faktiskt fara i och med att barnet var 

under övervakning.  

3.4.3 Underlåtenhet 

De ovan nämnda rekvisiten förutsätter att någon har agerat. Underlåtenhet är motsatsen till att 

agera, dock betraktas även underlåtenhet som en handling inom straffrätten.
143

  

 För att kunna utkräva ansvar ska den som underlåtit en handling haft möjlighet att utföra 

handlingen.
144

 Om den som underlåtit att handla befunnit sig i en garantställning kan 

straffansvar inträda. En garantställning innebär att vara skyldig att agera på grund av avtal 

eller lag, vilket exempelvis kan följa av innehav av viss tjänst.
145

 För att straffansvar ska 

inträda krävs det dessutom att det förelegat ett adekvat orsakssamband mellan underlåtenheten 

och effekten.
146

 

Jfr NJA 1991 s. 163. Fråga om ansvar för vållande till annans död för att en fastighetsägare av oaktsamhet 

underlåtit att stänga av en bristfällig hiss. HD framförde att underlåtenheten att stänga av hissen inte kunde 

tillskrivas likgiltighet eller nonchalans, det var heller inte fråga om medvetet risktagande. Den tilltalade hade 

inte ens föreställt att det kunde vara förenat med en risk för olycka att låta hissen stå kvar i drift och därför 

ogillades åtalet. 

                                                           
141

 Dahlström m.fl., Brott & påföljder, 2014, s. 15. 
142

 A.a., s. 13. 
143

 Lundberg m.fl., Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt, 2013, s. 530. 
144

 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, 1976, s. 290 ff. 
145

 A.a., s. 320 ff. 
146

 Lundberg m.fl., Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt, 2013, s. 530. 

https://lagen.nu/begrepp/V%C3%A5llande_till_kroppsskada_eller_sjukdom
https://lagen.nu/begrepp/Framkallande_av_fara_f%C3%B6r_annan


22 

 

I NJA 2005 s. 372 och NJA 1946 s. 712, vilka refererats ovan,
147

 dömdes däremot de 

tilltalade på grund av underlåtelse att agera. I de rättsfallen fann HD att det förelåg ett 

adekvat orsakssamband mellan underlåtelsen och effekten. 

3.5 Sammanfattande kommentarer 
Det finns skilda åsikter vad beträffar straffansvaret för vårdpersonal. Tidigare ordförande i 

Sveriges läkarförbund, Marie Wedin, tycker att det bör skiljas på brott som begås med uppsåt 

och rena misstag. Hon anser vidare att misstagen som sker inom ramen för yrkesutövningen 

borde gå via tillsynsmyndigheterna.
148

 Lisa Nilheim, som genomgår domarutbildning vid 

Svea Hovrätt,
149

 kritiserar Wedins åsikter. Hon har svårt att se hur det ska motiveras att 

yrkesgrupper inom sjukvården skulle kunna frångå straffrättslig prövning.
150

 Nilheim 

tillsammans med Madeleine Leijonhufvud, nuvarande ledamot av Socialstyrelsens rådgivande 

nämnd för etiska frågor,
151

 anser vidare att det finns mycket som talar för att det ska gå att 

åtala vårdpersonal. Bland annat för tilltron till rättsväsendets objektivitet och att alla ska stå 

lika inför lagen.
152

   

 I dagsläget finns ingen anpassning av lagstiftningen för straffansvar beträffande 

vårdrelaterade brott.  Johnsson,
 153

  ställer sig frågan varför många handlingar inom 

sjukvården är lagliga trots att de formellt uppfyller brottsrekvisiten i BrB. Generellt beror det 

på en kombination av samtyckte från patienten och speciella förhållanden i syfte att 

diagnostisera, bota eller lindra sjukdom och skada. 

 Nils Lynøe, specialistläkare i allmänmedicin och professor i medicinsk etik vid Karolinska 

institutet,
154

 diskuterar huruvida en anpassning av strafflagstiftningen bör ske med hänseende 

till den medicinska verksamheten. I takt med att sjukvårdslagstiftningen ständigt ställer nya 

krav på personalen allt eftersom medicinen utvecklas, finns enligt Lynøe ett behov av 

anpassning och definition av straffbestämmelserna. Han menar att i framtiden kommer 

anmälningar till polis och åklagare om otillfredsställdhet med sjukvården att öka. På grund av 

den sannolika ökningen anser Lynøe att strafflagstiftningen ska anpassas för att undvika 

omotiverade åtal.
155
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4 Rättspraxis 

4.1 Inledning 
Rättspraxis är ett samlat begrepp för domstolars avgöranden som tillsammans, eller enskilt, 

gett uttryck för principiella bedömningar. Vägledande avgöranden inom rättspraxis, så kallade 

prejudikat, är avgöranden som utfärdats av högre instanser som haft till uppgift att fylla ut 

tomrum då rättsläget ansetts oklart.
156

   

Det finns få områden som är så präglade av bevisproblem som sjukvården. Som följd av 

detta lägger åklagaren ofta ned förundersökningar gällande oaktsamma handlingar utförda av 

vårdpersonal då orsakssambandet är svårt att styrka. Det finns många underliggande 

omständigheter som påverkar händelseförloppet och ansvarsförhållanden är svårutredda.
157

  

Då rättsfallet om Förlossningsläkaren på grund av sin omfattning inte återges i fulltext 

väljer vi att lyfta fram de omständigheter som är av avgörande betydelse för fallet, ratio 

decidendi. I brottmålsdomar förekommer det även att rätten avgör fallet på andra grunder än 

de rent juridiska. ”Det i övrigt sagda”, Obiter dicta, som inte kan hänföras till den specifika 

rättsfrågan, tas följaktligen också med i referatet.
158

 Obiter dicta innebär även hänvisningar 

till liknande rättsfall och förklarande kommentarer för att ytterligare belysa det aktuella fallet.  

Vi har valt att ta upp jämförande rättsfallsexempel under avsnitt 4.3.  

4.2 Referat av Förlossningsläkaren 

En förlossningsläkare stod åtalad
159

 efter att ha vägrat utföra kejsarsnitt trots utdragen 

förlossning som orsakat ett spädbarns död och svåra skador på modern. Frågan i målet var om 

förlossningsläkaren kunde anses straffrättsligt ansvarig för att av oaktsamhet ha vållat barnets 

död samt de skador som modern orsakats av under förlossningen.  

Åklagaren yrkade att förlossningsläkaren skulle dömas för vållande till annans död enligt 3 

kap. 7 § 1 st. BrB och vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8 § 1 st. BrB. Gällande båda 

åtalspunkter framförde åklagaren att förlossningsläkaren, genom underlåtenhet, inte agerat i 

enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet då kejsarsnitt valts bort som 

förlösningsmetod. 

För att straffrättsligt ansvar ska inträda krävs för det första att förlossningen inte utförts i 

enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, för det andra krävs att agerandet varit 

oaktsamt och för det tredje krävs att agerandet varit den direkta orsaken till barnets död. TR 

delade upp frågorna utifrån dessa tre rekvisit. 

1. Behandlades förlossningen inte enligt vetenskap och beprövad erfarenhet genom att 

förlossningsläkaren använt sugklocka på ett sätt som stred mot gällande anvisningar? 

Förlossningsläkaren angav själv att dels den tid som anges i riktlinjen under vilken 

klockdragning får ske och dels antalet tillåtna klockdragningar överskridits. De vetenskapliga 

råden ansåg till följd av detta att förlossningsläkaren inte behandlat slutskedet av 

förlossningen enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det blev även TR:s slutliga åsikt. 
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2. Har förlossningsläkaren inte behandlat förlossningen i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet genom att inte slutligen använda kejsarsnitt som förlösningsmetod? 

Riktlinjerna beskriver situationer då läkare ska överväga att ändra från en aktuell 

förlösningsmetod till kejsarsnitt. Det har framkommit att förlossningsläkaren hade kunnat 

avbryta sina försök med sugklockan vid ett tidigare skede och istället kunnat förlösa barnet 

med en bättre metod, det vill säga kejsarsnitt. På grund av detta ansågs hanteringen av 

förlossningen inte varit i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet genom att 

kejsarsnitt inte användes som förlösningsmetod. 

3. Har förlossningsläkaren agerat oaktsamt i BrB:s mening?  

Kravet på aktsamhet är generellt sätt högre i en riskfylld verksamhet, som exempelvis 

sjukvården, än i andra verksamheter. Enligt TR:s mening är förlossning en sådan typ av 

situation där större krav ställs på behandlingens aktsamhet och noggrannhet. 

Förlossningsläkaren hade fått information om att modern var en ”grön” patient när hon i 

själva verket var att anse som en ”gul”. Förlossningsläkaren och övriga medarbetare som 

tjänstgjorde på kliniken under händelsen beskrev att det var stressigt och ovanligt mycket att 

göra under denna dag samt att det datoriserade journalsystemet inte fungerade fullt ut. Detta 

ansågs dock inte vara omständigheter som kunde begränsa förlossningsläkarens ansvar för att 

själv kontrollera erforderlig information.  

TR ansåg, med hänsyn till patientsäkerheten och patienternas förtroende för sjukvården, att 

förlossningsläkarens agerande varit så klandervärt att det innebar straffbar oaktsamhet.  

4. Var förlossningsläkarens underlåtenhet att använda kejsarsnitt den direkta orsaken till 

barnets död?  

Det krävs ett direkt orsakssamband mellan förlossningsläkarens agerande och barnets död 

då brotten vållande till annans död och vållande till kroppsskada är effektbrott. Denna 

bedömning blir rent hypotetisk då domstolen ska försöka reda ut vad som skulle kunna ha 

hänt om förlossningsläkaren valt kejsarsnitt istället för att använda sugklockan. Om det 

framstår som i hög grad sannolikt att effekten uteblivit om kejsarsnitt hade valts anses 

kausalitet föreligga. Inför denna hypotetiska bedömning beaktade TR följande 

omständigheter: Barnet var vid liv när huvudet föddes fram, men 18 minuter senare, när hela 

kroppen föddes fram var barnet livlöst. Åklagaren hävdade att barnet fastnat på grund av den 

långdragna förlossningen med sugklockan medan förlossningsläkaren hävdade att det var 

fråga om cervixspasm. Cervixspasm är kramp i livmoderhalsen som främst inträffar vid 

prematura födslar.  

TR konstaterade att utredningen inte gav något klart svar på vilken eller vilka skador som 

orsakat barnets död. Inte heller kunde det klargöras i vilket skede skadorna uppstod. Frågan 

huruvida barnet överlevt om förlossningsläkaren hade förlöst det med kejsarsnitt istället för 

sugklocka kunde således inte besvaras med tillräcklig säkerhet. Då TR inte kunde utesluta att 

en cervixspasm inträffat, kunde det vara denna komplikation som varit orsaken till att barnet 

fastnade, fick skador och senare avled. Kausaliteten mellan förlossningsläkarens oaktsamma 

handlande och barnets död kunde därmed inte bevisas, inte heller kunde det med säkerhet 

visas att användandet av sugklockan orsakat barnets död. På grund av ovan angivna skäl 

ogillades åtalet för vållande till annans död.  

5. Fanns kausalitet mellan förlossningsläkarens agerande och moderns skador? 
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Andra åtalspunkten gällde vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8 § 1 st. BrB, grunden till 

denna åtalspunkt var att modern ådrogs svåra skador vid förlossningen. För straffansvar krävs, 

liksom vid den första frågan, att det finns orsakssamband mellan förlossningsläkarens 

utövning och moderns skador. TR hade även här att ta ställning till ett hypotetiskt 

händelseförlopp om vad som kunde ha hänt om förlösningsmetoden hade varit kejsarsnitt.  

Förlossningsläkaren hävdade att denne befunnit sig i en nödsituation och då gjort vad som 

krävts för att försöka rädda barnets liv, därför ska agerandet inte ses som straffbart. Enligt 24 

kap. 4 § BrB föreligger nöd när fara hotar liv och en gärning som någon begår i nöd utgör 

endast brott om agerandet är oförsvarligt. Sammanfattningsvis ogillades åtalet för vållande till 

kroppsskada då åklagaren inte lyckats visa att nödinvändningen varit oförsvarlig. TR:s dom 

vann laga kraft.
160

 

4.2.1 Disciplinära åtgärder mot förlossningsläkaren 

En tid innan åtalet mot förlossningsläkaren kom in till TR hade HSAN beslutat att återkalla 

läkarens legitimation efter anmälan från Socialstyrelsen. Skälen för återkallandet av 

legitimationen, parallellt med brottmålet, var bland annat att läkaren gjort avsteg från såväl 

rutiner som lokala riktlinjer. Enligt HSAN hade förlossningsläkaren därmed inte agerat i 

enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och dessutom var agerandet ett uttryck för 

sådan oskicklighet som betecknas som grovt.  

Då legitimation återkallats före förhandlingarna startat ansåg försvararen att prövningen av 

åtalet skulle strida mot principen ne bis in idem, vars lydelse är; ”Ingen får lagföras eller 

straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket han redan har 

blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna 

stat.”
161

   

TR hade således att först och främst ta ställning till om prövningen skulle strida mot ovan 

nämnda förbud mot dubbelbestraffning. Den svenska tillämpningen innebär även hinder mot 

att nytt åtal väcks för samma sak om ett inlett straffrättsligt förfarande pågår. Rena 

disciplinförfaranden, så som beslut från HSAN, faller dock utanför artikeln.
162

 Anledningen är 

att avgöranden från HSAN enbart är avsedda för vårdpersonal och därmed inte kan jämställas 

med brottspåföljd. Åtalsprövningen stod därmed inte i strid mot förbudet om dubbel lagföring 

och bestraffning. 

   

4.3 Jämförbara rättsfall 
I detta avsnitt görs analogier till jämförbara rättsfall som alla har koppling till sjukvården. 

Rättsfallen belyser de rekvisit, domskäl och domslut som domstolen tagit hänsyn till och 

beslutat om i rättsfallet om Förlossningsläkaren. Avsnittet är tänkt att ge olika aspekter på 

vilka omständigheter som har betydelse för val av sanktion och uppdelningen sker utifrån 

vilken typ av sanktion som varit aktuell i målet. Det vill säga disciplinära eller straffrättsliga 

sanktioner.  
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Likheter, skillnader och ytterligare reflektioner angående rättsfallen diskuteras utförligare i 

analysen.  

 

4.3.1 Straffrättsliga prövningar 

Rättsfallet nedan handlar om en sjuksköterska som dömdes för vållande till annans död. 

Utdraget ur rättsfallet visar vilka omständigheter domstolen tagit hänsyn till och ger exempel 

på vad som krävs för att straffrättsligt ansvar ska inträda. 

Se NJA 2006 s. 228, Kalmarfallet. En allmän åklagare väckte åtal mot en sjuksköterska om vållande till 

annans död då sköterskan av misstag blandat en tio gånger för stark infusionslösning till ett spädbarn vilket 

orsakade barnets död. Frågan i målet var om sköterskan kunde anses straffrättsligt ansvarig för att av 

oaktsamhet ha vållat barnets död. Sköterskan hade 25 års erfarenhet av främst intensivvård och dessutom 

vana att iordningsställa läkemedel. Däremot hade sköterskan inte blandat infusionslösningar till barn. Detta 

borde därför ha påkallat särskild uppmärksamhet och noggrannhet från sköterskans sida. Rätten ansåg att om 

sköterskan hade varit mer noggrann och gjort en allmän rimlighetsbedömning hade felsteget och de svåra 

konsekvenserna kunnat inses. HD fann även att det funnits möjlighet för sköterskan att ta sig tid att 

kontrollera beräkningen för läkemedelsordinationen. Både TR och HovR konstaterade att det fanns brister i 

sjukhusets rutiner men det var inte en omständighet som inskränkte sköterskans ansvar att själv kontrollera 

att blandningen var korrekt. Med hänsyn till patienternas trygghet och förtroende för sjukvården ansågs 

sköterskan handlande, vid en samlad bedömning, vara så klandervärt att det innebar straffbar oaktsamhet och 

därför dömdes sköterskan för vållande till annans död. 

Rekvisitet oaktsamhet ska, vilket tidigare diskuterats, fastställas med hjälp av en samlad 

bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Som tidigare nämnts i rättsfallet om 

Förlossningsläkaren, är kravet på aktsamhet generellt sett högre i riskabla verksamheter än i 

övriga verksamheter. När läkemedel ska ges till spädbarn krävs särskild eftertänkte, observans 

och granskning för att barnet inte ska utsättas för risker utöver riskerna för allmänna 

biverkningar. Här kan dras paralleller till Astrid Lindgren-fallet
163

 där ett spädbarn getts flera 

doser av narkosmedel utan att hänsyn tagits till tiden det tar för kroppen att bryta ned ämnet. 

Se mål nr B 1703-09, Astrid Lindgren-fallet. Åklagaren yrkade att barnläkaren skulle dömas för dråp 

alternativt försök till dråp. TR hade att pröva om en barnläkare avsiktligen förgiftat ett spädbarn med en 

dödlig dos av narkosmedel. Det kunde konstateras att narkosmedlet påträffats i blodet, dock kunde inte den 

exakta koncentrationen fastställas då det blod som använts vid analysen varit utspätt. På grund av det ansåg 

TR att analysresultatet inte var trovärdigt och det kunde därmed inte läggas till grund för den fortsatta 

prövningen. En intensivvårdssjuksköterska lämnade säkra uppgifter om att barnet getts narkosmedlet av 

andra läkare vid fyra tillfällen. TR satte tilltro till uppgifterna då de grundade sig på namngivande av läkare, 

goda förklaringar och brist på motbevis. Det kunde därmed inte uteslutas att det funnits en annan förklaring 

till varför substansen visades i blodet. TR bedömde med hänsyn till skälen ovan att det inte kunde konstateras 

att en brottslig gärning begåtts och ogillade därför åtalet.  

Efter det ovan refererade och omtalade Astrid Lindgren-fallet anförde JK slutligen att ”Den 

viktigaste lärdomen av detta ärende är emellertid enligt min mening att det många gånger 

inte bara är vad man gör utan hur man gör det som är avgörande”. Vidare ville JK framhäva 

vikten av att den som har makten också har ett ansvar för att skapa förtroende. Det sades efter 

att JK konstaterat att det förekommit brister under förundersökningen. Bristerna gav 

anledning att kritisera polismyndighetens och åklagarens handläggning.
164

  

 Vid en dialysavdelning i Linköping inträffade en olycka år 1983.
165

 Olyckan orsakade att 

tre människor avled. En sjuksköterska dömdes, som ensam ansvarig, för vållande till annans 
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död och framkallande av fara för annan, trots alla de brister som framkom i Lex Maria-

utredningen.  

Se mål nr 167/85, Dialysmålet. Efter att flertalet patienter på regionssjukhuset i Linköping fått symptom i 

form av illamående, smärtor i rygg och buk samt kräkningar uppdagades det att något var fel med en 

dialysanläggning. På grund av att larmet till dialysanläggningen stängts av konstaterades det att dialysatet 

enbart bestod av vanligt vatten. Detta orsakade tre patienters död och ytterligare tolv patienter utsattes för 

livsfara. En sjuksköterska, som tidigare under dagen hade slagit om strömbrytarna i syfte att slå på larmen, 

hade istället förorsakat att larmen stängts av på riktigt. TR ansåg att sköterskan, vid osäkerhet, haft möjlighet 

att ta del av skriftliga instruktioner och dessutom skulle kunna ha insett misstaget om hon gett handlingen 

nödvändig eftertanke. På grund av detta bedömdes sköterskans agerande som grovt oaktsamt. TR dömde 

sjuksköterskan till villkorlig dom för vållande till annans död och framkallande av fara för annan. 

Vad som framkom fem år senare, under en analys år 1988, med kompletteringar år 1990, var 

att en onormal saltförbrukning i dialyssystemet kunde varit den direkta orsaken till 

olyckshändelsen. Det visade sig även senare att de läkare och tekniker som hörts i målet haft 

ett ekonomiskt intresse i dialyssystemet, vilket gör att tilltron i deras utsagor kan 

ifrågasättas.
166

 Då försvaret pekat på brister i förundersökningen av dialysmålet
167

 förstärktes 

senare rätten för en tilltalad, eller dennes försvarare, att yttra sig vid undersökningsledarens 

val av sakkunnig. Det var ett led i att stärka rättssäkerheten efter de brister som påtalats i 

Dialysmålet. 

Allmänna principer fastställer att straffrättsligt ansvar kan komma i fråga vid underlåtelse 

om det finns särskild anledning för den underlåtande att ingripa. Vid underlåtelse ska 

gärningsmannen befunnit sig i garantställning, denna kan exempelvis fås genom innehav av 

viss tjänst. Underlåtenheten ska ha lika högt straffvärde som handlingen.
168

  

Se NJA 1943 s. 522, Barnmorskan. En distriktsbarnmorska underlät att undersöka en gravid kvinna varpå 

både modern och fostret avled under förlossningen. Det konstaterades att dödsfallen hade kunnat undvikas 

om undersökningen hade genomförts. Distriktsbarnmorskan dömdes därmed för vållande till annans död på 

grund av försummelsen. 

Jfr mål nr B 10810-11, SOS-sköterskan. En ung man, som nekats ambulans med högsta prioritet, drabbades 

av akut brusten mjälte och på grund av det avled. Åklagaren och målsägandebiträdet yrkade att SOS-

sköterskan som tog emot samtalen skulle dömas för grovt vållande till annans död i första hand, eller i andra 

hand för framkallande av fara för annan. HovR fann att SOS-sköterskan varit oaktsam men att det, i hög grad 

sannolikt, inte gick att utesluta att mannen hade dött även om ambulans hade tillkallats med högsta prioritet 

när det första samtalet ägde rum. Det gick inte med tillräcklig säkerhet att säga att livsfaran hade kunnat 

förhindras. Det var därför inte styrkt att SOS-sköterskan hade utsatt mannen för livsfara genom sin 

underlåtenhet att larma med högsta prioritet redan vid första samtalet. HovR lämnade åtalet utan bifall. 

De nyligen redovisade rättsfallen visar omständigheter som medfört straffrättsligt ansvar, till 

exempel oaktsamt agerande och underlåtenhet att agera. 

4.3.2 Prövningar för disciplinära åtgärder 
Disciplinära åtgärder sköts internt och beslutas av HSAN.

169
  

Rättsfallet nedan har blivit uppmärksammat i media och benämns som 

Styckmordsrättegången eller da Costa-fallet.
170

 Rättsprocessen pågick mellan åren 1984 och 
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2012. Publicitet och debatt har omgärdat detta fall. Det har diskuterats flitigt i media och flera 

böcker har skrivits om händelsen. 

Bakgrunden till fallet var att en ung kvinna, Catrine da Costa, hittades styckad år 1984. En rättsläkare och en 

allmänläkare anhölls och åtalades för mord vid Stockholms TR i januari 1988 och i media kom de åtalade att 

kallas ”obducenten” och ”allmänläkaren”. Socialstyrelsens vetenskapliga råd i rättsmedicin studerade fallet 

efter anvisningar av TR men eftersom vitala organ saknades kom rådet fram till att dödsorsaken inte kunde 

fastställas. En naturlig död kunde alltså inte uteslutas, det kunde heller inte uteslutas att styckningen inträffat 

efter att den unga kvinnan avlidit. Eventuellt brott mot giftefriden var preskriberat då det var över två år 

sedan kroppen hittades. Enligt obiter dicta, det vill säga omständigheterna i övrigt, slog TR fast att det var 

”ställt utom rimligt tvivel” att de åtalade hade styckat kvinnan. Trots det frikändes de tilltalade på grund av 

att det saknades utredning bland annat i fråga om hur kvinnan bragts om livet. Socialstyrelsen ansökte om 

återkallelse av de tilltalades läkarlegitimationer, ansökan beviljades av HSAN med åberopande av TR:s 

domskäl. 

För att HSAN ska besluta om återkallelse av legitimation krävs tillräckliga skäl vid en samlad 

bedömning, därmed föreligger inte lika starka beviskrav som inom straffrätten.
171

 Följande 

praxis ger ytterligare exempel på omständigheter som utgör giltig grund att återkalla en 

legitimation. 

Se RÅ 2009 ref. 65. Socialstyrelsen yrkade i en anmälan till HSAN att en läkares legitimation i första hand 

skulle återkallas och i andra hand att läkaren skulle åläggas annan disciplinpåföljd. Grunden till anmälan var 

att läkaren under flera år arbetat enligt metoder som inte ansågs vara vetenskap och beprövad erfarenhet och 

trots att Socialstyrelsen riktat kritik förändrade läkaren inte sin verksamhet. HFD fann av utredningen att 

läkaren inte handlagt ärenden i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att 

metoderna inte kunnat motiveras av andra skäl. Vid den samlade bedömningen fann HFD att läkaren varit 

grovt oskicklig vid sin yrkesutövning och HSAN:s beslut om återkallelse av legitimation bifölls.  

En granskning som gjorts i Vårdfokus
172

 visade att det är mycket ovanligt att legitimation 

återkallas på grund av grov oskicklighet, det rör sig endast om enstaka fall per år. Vanligast är 

att det beror på sjukdom eller missbruk.  

Som tidigare nämnts är prövotid den lindrigaste påföljden. I rättsfallet nedan påtalar 

domstolen vikten av att förutsättningarna för beslut om prövotid ska vara tillräckliga.  

Se HFD 2011 ref. 70. Socialstyrelsen anmälde en läkare till HSAN då det framkom att läkaren inte utfört sitt 

arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt visat allvarliga brister i sin yrkesutövning. 

HSAN beslutade att föreskriva en prövotid om tre år och menade att patienten har rätt att utgå från, vid 

sökandet av vård, att yrkesutövningen av en legitimerad läkare överensstämmer med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. HFD fann att den risk för patientsäkerheten som Socialstyrelsen framställt var alltför hypotetisk 

och oklar för att kunna beaktas. Beslutet om prövotid hävdes följaktligen av domstolen då det inte ansågs 

styrkt att läkarens oskicklighet varit av sådan karaktär att bestämmelserna om prövotid kunde tillämpas.  

I SOS-sköterskan,
173

 som refererats ovan, fann domstolen inga grunder för straffrättsligt 

ansvar. Socialstyrelsen yrkade däremot att sköterskans legitimation skulle återkallas på grund 

av grov oskicklighet. HSAN fann att sköterskan varit oskicklig och visat allvarliga brister, 

däremot ansåg de inte att oskickligheten kunde betraktas som grov och beslutade därför om 

prövotid för sköterskan.
174

 

Fler likheter och skillnader mellan dessa rättsfall presenteras utförligare under avsnitt 5.4. 
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4.4 Sammanfattande kommentarer 
Att genomföra en handling utan att ta hänsyn till riskerna är att vara oaktsam. Sjukvården 

skulle däremot inte vara möjlig att utföra om det är otillåtet att ta risker. Frågan blir vilket 

risktagande samhället kan tolerera.
175

 Som Nilheim
176

 uttryckt är det viktigt att belysa att alla 

misstag inom sjukvården inte är straffbara, utan enbart de misstag där själva handlingen är 

straffbar. För att ta reda på vad som är straffbart utgås det, enligt Nilheim, från en ”standard”. 

”Standarden” är en typ av bedömningsgrund som visar det önskvärda beteendet i en liknande 

situation. Vid bedömningen tas hänsyn till vad som är att anse som vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Eftersom begreppet är något som förändras över tid förändras även 

förutsättningarna för rekvisitet oaktsamhet.
177

 Det är viktigt att vårdgivaren ger 

vårdpersonalen möjlighet att hålla sig uppdaterad av begreppets betydelse inom sina 

respektive yrkesområden. 

 Synnöve Ödegård, legitimerad sjuksköterska och doktorand i folkhälsovetenskap, och 

Iréne Tael, beteendevetare, anser att personalens arbetsförhållanden och deras förutsättningar 

för att ge säker vård måste uppmärksammas och hanteras av såväl vårdgivare som av 

lagstiftare.
178

 Dåliga arbetsförhållanden, till exempel personalbrist, överbelastning av 

patienter eller oriktig journaldokumentation kan leda till att misstag begås. Det är inte alltid 

vårdpersonalen som orsakar misstagen utan de kan vara en följd av eventuella brister inom 

verksamheten.  Det är något som Ödegård har uppmärksammat, att vårdgivaren kan dölja 

organisatoriska brister på grund av risk för kritik och mediabevakning. Att dölja dessa kan 

medföra att den enskilde yrkesutövaren får stå till svars vid allvarliga händelser utan att 

hänsyn tas till otillräckliga förutsättningar.
179

 Tillfredsställande arbetsförhållanden är viktigt 

för att förbättra patientsäkerheten. 
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5 Analys av straffansvaret för vårdpersonal  

5.1 Inledning 
Förlossningsläkaren friades från misstankar gällande de allmänna åtalspunkterna vållande till 

annans död och vållande till kroppsskada. En analys av domen, vilken nyligen avgjorts, 

genomförs under avsnitt 5.2 och analogi görs till liknande rättsfall. De jämförbara rättsfallen 

har tidigare behandlats i uppsatsen. Då förlossningsläkaren ålagts disciplinpåföljd i form av 

återkallad legitimation diskuteras detta i anslutning till andra rättsfall som medfört 

disciplinrättsliga prövningar.
180

 Vidare förs diskussion kring skillnader mellan 

tillsynsmyndigheterna och domstolens bedömningar. Avslutningsvis framförs rättspolitiska 

åsikter. 

5.2 Analys av rättsområdet utifrån rättsfallet om 

Förlossningsläkaren 

5.2.1 Den straffrättsliga prövningen 
I målet

181
 kritiserades förlossningsläkaren för att inte ha agerat i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet
182

 genom att ha underlåtit att välja kejsarsnitt som förlösningsmetod. 

Förlossningsläkaren kritiserades dessutom för att ha agerat oaktsamt under förlossningen. 

För att bli dömd på grund av underlåtenhet krävs att underlåtenheten haft adekvat 

kausalitet till effekten. Domstolen gör således ett antagande om hur utgången hade blivit om 

handlingen hade genomförts. Det kan ställas i relation till rättsfallet NJA 1946 s. 712
183

 där en 

läkare dömdes för vållande till kroppsskada på grund av underlåtenhet att remittera en patient. 

Om läkaren valt att remittera patienten hade skadan inte skett, därav förelåg adekvat kausalitet 

mellan underlåtenheten och effekten. Även i rättsfallet med Barnmorskan
184

 dömdes denne 

för underlåtenhet. Distriktsbarnmorskan underlät att undersöka en gravid kvinna vilket hade 

direkt orsakssamband till kvinnans och barnets död. För att visa vad som krävs för att någon 

ska anses oaktsam vid underlåtenhet kan analogi göras till NJA 2005 s. 372.  I fallet 

bedömdes en person vara oaktsam eftersom denne, på grund av underlåtenhet att kontrollera 

samt undanröja en fara, orsakade att en person avled. Domstolen fann att direkt 

orsakssamband förelåg mellan underlåtenheten och effekten. Förlossningsläkaren däremot 

hade varken kunnat förutse faran eller konsekvenserna av faran vid födseln. Ett adekvat 

orsakssamband förelåg därmed inte mellan underlåtenheten att välja kejsarsnitt och barnets 

död.  

En jämförelse kan även göras med Kalmarfallet.
185

 I fallet dömdes en sjuksköterska för 

vållande till annans död. Skälen till domen var att sjuksköterskan, genom oaktsamhet, begått 

ett misstag och gett en överdosering. Överdoseringen orsakade att patienten förgiftades och 

till följd av förgiftningen avled. I Kalmarfallet förelåg kausalitet mellan överdoseringen och 
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dödsfallet i motsats till rättsfallet om Förlossningsläkaren där det inte kunde bevisas att 

användandet av sugklockan varit den direkta orsaken till barnets död. 

Angående den andra åtalspunkten, vållande till kroppsskada, framgick att 

förlossningsläkaren blivit informerad om att modern var en så kallad ”grön” patient när hon i 

själva verket var en ”gul”. Förlossningsläkaren och övrig personal som hördes i målet påstod 

att det var ovanligt stressigt och mycket att göra på förlossningskliniken.
186

 Detta begränsar 

emellertid inte läkarens ansvar att själv kontrollera att given information var korrekt.
187

 

Vägledning har hämtats ur Kalmarfallet
188

 där HD konstaterade att vårdpersonal ska undvika 

felaktiga behandlingar genom noggrannhet, kontroll av information samt allmänna 

rimlighetsbedömningar. I rättsfallet om Förlossningsläkaren konstaterade TR att agerandet lett 

till moderns skador. Ett adekvat orsakssamband förelåg mellan utövandet av sugklockan och 

moderns skador. Med åberopande av nödrätten kunde det inte bevisas att förlossningsläkaren 

inte befunnit sig i en nödsituation och agerat för att rädda barnets liv. Beträffande en 

nödhandlings karaktär uppställs ingen begränsning i BrB och därför kan en handling som 

begås i nöd tillfoga exempelvis kroppsskada.
189

 I allmänhet ställs krav på att nödhandlingen 

ska vara påkallat av ett intresse av avsevärt större vikt än vad som offras genom 

handlingen.
190

 Åklagaren kunde följaktligen inte bevisa att nödinvändningen varit oförsvarlig 

i förhållande till att försöka rädda barnets liv.  

Sammanfattningsvis kunde det adekvata orsakssambandet gällande vållande till annans 

död, i rättsfallet om Förlossningsläkaren, inte bevisas. I de jämförbara rättsfallen förelåg 

emellertid adekvat kausalitet och därför ålades vårdpersonalen straffansvar.  

5.2.2 Den disciplinrättsliga prövningen 
Enligt praxis

191
 ska det framgå av tillsynsmyndigheternas underlag vad som ligger till 

grund för återkallelse av legitimation eller prövotid. Om grunderna inte är tydligt preciserade 

finns inte tillräckliga skäl att återkalla legitimation eller att besluta om prövotid. Det är därför 

av stor vikt att HSAN och Socialstyrelsen tydligt anger de faktiska händelser och 

omständigheter som ligger till grund för den disciplinära påföljden.
192

 För återkallelse av 

legitimation
193

 har det i praxis ställts höga krav på grov oaktsamhet från yrkesutövarens sida. 

Den disciplinära åtgärden i rättsfallet blev att förlossningsläkaren fick sin legitimation 

återkallad. HSAN beslutade detta utifrån TR:s domskäl, det vill säga att förlossningsläkarens 

agerande stred mot vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Utifrån de rättsfall vi analyserat finns det inget som tyder på att återkallelse av legitimation 

nödvändigtvis innebär straffrättslig påföljd eller tvärtom. Rättsfallen om Förlossningsläkaren 

och Kalmarfallet är exempel på att straffen inte alltid förenas.
194

 I det förstnämnda rättsfallet 

beslutades om disciplinär åtgärd dock ingen straffrättslig påföljd, i det senare fallet dömdes 
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sjuksköterskan för vållande till annans död. Det har emellertid inte framkommit, i det material 

vi har tagit del av, att sjuksköterskan ålades någon disciplinpåföljd.   

 För att förtydliga vad tillsynsmyndigheterna anser vara giltig grund för disciplinpåföljd kan 

jämförelse göras med rättsfallet om SOS-sköterskan.
195

 I rättsfallet yrkade Socialstyrelsen att 

det fanns grund för återkallelse av legitimation på grund av oskicklighet. HSAN beslutade 

emellertid att besluta om prövotid. HSAN fann inte att oskickligheten var att anse som grov 

och därför kunde beslut om återkallelse inte verkställas. SOS-sköterskans oskicklighet att 

välja ambulans med lägre prioritet var inte lika grov som förlossningsläkarens agerande 

eftersom denna inte agerat i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Hade SOS-

sköterskan däremot nekat ambulans är det möjligt att HSAN gjort en annan bedömning och 

att kraven på återkallelse av legitimation hade uppfyllts.
196

  

 Analogi kan även göras till RÅ 2009 ref. 65.
197

 En läkarlegitimation återkallades på grund 

av upprepade ageranden i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. I rättsfallet om 

Förlossningsläkaren framkommer det inte att det varit fråga om upprepade felaktiga 

handlingar. Det är därför troligt att det rör sig om en engångsföreteelse. I da Costa-fallet,
198

 

vilket också behandlar återkallande av läkarlegitimation, fann domstolen det ställt utom 

rimligt tvivel att de två tilltalade läkarna hade styckat en kropp. Styckning av en kropp är till 

synes ett allvarligare brott då uppsåt är inblandat.  

 Ställs rättsfallet om Förlossningsläkaren i relation till de två nyligen nämnda rättsfallen kan 

det ifrågasättas om förutsättningarna för återkallelse av legitimation är för vidsträckta eller om 

en lindrigare disciplinpåföljd kunde aktualiserats, exempelvis prövotid.   

5.2.3 Skillnader i bedömningar 
Att vårdpersonal döms till straffrättslig påföljd och även åläggs disciplinpåföljd strider, som 

tidigare konstaterats,
199

 inte mot principen ne bis in idem.
200

  

Avgörande för den allmänna domstolens bedömning för inträdandet av straffrättsligt 

ansvar har bland annat varit om vårdpersonalen inte handlat i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet.
201

 Bedömningen är individuell och i enlighet med legalitetsprincipen,
202

 

vilket förutsätter att ingen döms utan stöd i lag. För att fastställa om handläggningen varit 

korrekt görs en bedömning utifrån det enskilda fallet och hänsyn tas till vårdpersonalens 

erfarenhet och de arbetsuppgifter som denne vanligen brukar genomföra. En jämförelse görs 

sedan med handläggningen av det berörda ärendet.  

Vidare bedöms huruvida förutsättningarna för uppsåt, oaktsamhet eller underlåtenhet är 

uppfyllda.
203

 Inom den straffrättsliga prövningen görs ett hypotetiskt prov,
204

 det vill säga att 

den allmänna domstolen utreder om händelsen hade kunnat undvikas. Det hypotetiska provet 

kan exempelvis gälla huruvida vårdpersonalen genom noggrannhet kunnat upptäcka och 
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undanröja faran alternativt undvika handlingen.
205

 Slutligen görs en bedömning om det 

förelegat ett adekvat orsakssamband mellan den genomförda handlingen och den uppkomna 

effekten.
206

  

I vissa situationer har åklagare valt att väcka åtal mot enskild vårdpersonal trots att 

tillsynsmyndigheterna inte ens funnit anledning att starta en utredning, eller att den interna 

utredningen inte givit anledning till åtgärd.
207

 Ett exempel är Kalmarfallet
208

 där en 

sjuksköterska blev dömd av HD för vållande till annans död. Dåvarande tillsynsmyndigheten 

fann däremot inte ens anledning att granska den enskilde sjuksköterskan efter att de 

uppmärksammat brister i sjukhusets rutiner.  

I flera av de rättsfall som behandlats
209

 har förvaltningsdomstolen valt att gå emot 

tillsynsmyndigheternas yrkande av disciplinpåföljd. Förvaltningsdomstolen har valt att gå 

emot yrkandet trots att tillsynsmyndigheterna funnit att vårdpersonalens agerande varit att 

betrakta som oskickligt, alternativt grovt oskickligt. Det innebär att vårdpersonalens 

handläggning av ett ärende inte varit förenligt med vad tillsynsmyndigheterna ansett 

överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. Trots att såväl domstolen som IVO 

och HSAN är bundna av de allmänna rättsprinciperna
210

 har skillnader i bedömningarna 

förekommit. Domstolen respektive tillsynsmyndigheterna har, trots tillgång till samma 

underlag, kommit fram till olika slutsatser.  Det kan gälla utdömandet av såväl straffrättsliga 

åtgärder som de disciplinära påföljderna.  

Vad som framkommit av de rättsfall, som inneburit skilda bedömningar, är att domstolen 

inte tagit hänsyn till vårdgivarens brister utan enbart sett till vårdpersonalens individuella 

yrkesansvar. Det betyder att eventuella brister i sjukvårdens verksamhet inte inskränkt 

vårdpersonalens ansvar.
211

 Ödegård
212

 belyser vidare problematiken med att en del vårdgivare 

döljer organisatoriska brister på grund av den uppståndelse verksamheten kan få i media. 

Risken med att dölja brister kan leda till att enskild vårdpersonal får stå till svars vid misstag 

som möjligtvis har direkt koppling till bristerna i verksamheten. Kalmarfallet, Astrid 

Lindgren-fallet och Dialysmålet har en gemensam nämnare.
213

 Samtliga inträffade före 

vårdgivarens skyldighet att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete förstärktes i 

lagstiftningen,
214

 det vill säga innan PSL infördes.  

IVO och HSAN gör däremot, jämfört med domstolen, en helhetsbedömning och granskar 

såväl vårdgivarens som vårdpersonalens ansvar innan och efter en händelse. Det kan vara en 

förklaring till varför tillsynsmyndigheternas beslut ser annorlunda ut jämfört med domstolens. 

Tillsynsmyndigheterna är de som besitter expertisen och granskar vårdrelaterade händelser. 

Om tillsynsmyndigheterna väljer att göra en viss bedömning utifrån en utredning och 

domstolen en annan bedömning utifrån samma underlag sänder det signaler till 

vårdpersonalen och allmänheten om svårigheterna att avgöra omständigheterna i det enskilda 
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fallet.  Frågan är om tillämpningsområdet för det straffrättsliga ansvaret inom sjukvården är 

för vidsträckt. Domstolen och tillsynsmyndigheterna tycks inte ställa samma krav på vad som 

är att anse som vetenskap och beprövad erfarenhet. De ställer inte heller samma krav vid 

bedömningen av det adekvata orsakssambandet mellan händelsen och effekten. 

Utifrån de rättsfall vi undersökt, saknas förutsebarhet inom det svenska rättsväsendet 

gällande vårdpersonalens straffansvar. Det beror till stor del på svårigheten att fastställa 

begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket är individuellt utifrån vårdpersonalen i 

den enskilde situationen. Det kan endast spekuleras i om vårdgivarens brister haft någon 

betydelse för den enskilde vårdpersonalens ansvar. Det är en fråga som får följas upp på 

grund av att det är för tidigt att dra slutsatser så tätt inpå PSL:s ikraftträdande. Det återstår att 

se i framtiden hur åtalen mot vårdpersonal behandlas och vilken vikt vårdgivarens eventuella 

brister ges för utgången av framtida beslut från tillsynsmyndigheter respektive domstolen.   

5.3 Rättssäkerheten och patienternas förtroende 
Vårdpersonal ska kunna åtalas vid brott, precis som andra yrkesutövare och 

samhällsmedborgare eftersom alla står lika inför lagen.
215

 De rättsfall som analyserats 

illustrerar att sjukvården är en riskfylld och komplex verksamhet där vårdpersonalen åläggs 

stort ansvar, både för verksamheten och för dess patienter. Gemensamt för de flesta av 

rättsfallen är att misstankarna varit riktade mot enskilda yrkesutövare och inte gentemot flera 

yrkesutövare eller arbetsgrupper. Undantaget är da Costa-fallet
216

 där det väcktes åtal mot två 

läkares gemensamma handling.  

Av bestämmelser i PSL framgår att såväl vårdgivare som tillsynsmyndigheterna är 

skyldiga att vidarerapportera vårdpersonal vid misstanke att brott begåtts inom ramen för 

yrkesutövningen. Skyldigheten att vidarerapportera
217

 är en stor del av att upprätthålla 

rättssäkerheten och det är viktigt att samhället känner förtroende för vårdgivarna och 

tillsynsmyndigheterna samt att aktörerna gör det som förväntas av dem. Anmälan kan därtill 

göras av en enskild person, till exempel patient eller anhörig.  

Enligt lag ska vårdpersonalen göra en individuell bedömning av patienten i enlighet med 

god vård, bedömningen görs i det enskilda fallet.
218

 Vårdgivaren ger förutsättningar för god 

vård och vårdpersonalen avgör vad som är god vård i det enskilda fallet. Det finns risker med 

att ytterligare definiera god vård i lag och föreskrifter, en risk kan vara att antal 

polisanmälningar ökar. Att patienter och anhöriga anmäler enskilda yrkesutövare efter 

missnöje med sjukvården på grund av rätten till den goda vård som patienterna anser sig vara 

berättigad till. Den enskilde yrkesutövarens val av behandling skulle i framtiden komma att 

avgöras av allmän domstol. Eventuellt skulle det kunna leda till liknande situation som i USA. 

Det vill säga att patienterna stämmer huvudmannen på pengar för att de anser att vårdgivaren 

inte uppfyllt kravet på god vård. Vårdpersonalens agerande och kunskap fastställs då av 

domstol i stället för att patienten utgår från att agerandet är i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. 
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I de rättsfall som refererats har vårdpersonal varit misstänkta för handlingar begångna av 

uppsåt, oaktsamhet eller underlåtenhet. Med hänsyn till rättssäkerheten och patienternas 

förtroende för sjukvården ska otillåtna handlingar sanktioneras i form av straffrättsliga- eller 

disciplinära påföljder. Dock har brister hos vårdgivaren i vissa fall lett till att oskyldiga inom 

sjukvården har åtalats. I Dialysmålet
219

 visade det sig fem år senare att den direkta orsaken 

kunde varit en annan än den som fastställdes av domstol. Hur kan det förklaras att nya 

uppgifter som ifrågasätter domens tilltro framkommer fem år senare och som innebär att den 

dömda sjuksköterskan egentligen inte var ansvarig? I Astrid Lindgren-fallet
220

 vittnande en 

sjuksköterska om hur denne sett andra läkare ge doser av narkosmedlet, vilket inte framgick 

av journalerna. Det bör kritiseras att polisen inte lyckades förhöra den sjuksköterskan under 

polisutredningen. Hade polisen gjort det hade händelsen förmodligen aldrig lett till åtal, 

alternativt kanske åtalet hade riktats mot de läkare som gett narkosmedlet utan att föra in det i 

journalen. Detta är exempel som visar att det svenska rättssystemet inte är så rättssäkert som 

vi många gånger vill tro. 

Det är inte bara inom sjukvården som rättssäkerheten har kritiserats. Att jämföra med 

Osmo Vallo-fallet,
221

 en händelse som ledde till att JK kritiserade polismyndighetens interna 

tillsynshantering. Lärdomen är, som tidigare nämnts, att de som sköter tillsyn över 

verksamheter ska vara så långt ifrån granskningsobjektet som möjligt organisatoriskt sett. 

Förhoppningsvis leder det till ett ökat förtroende hos medborgarna samt att det främjar 

objektiviteten och i längden förutsebarheten. Det är viktigt att medborgarna har förtroende för 

att de som utövar tillsynen utreder och vidarerapporterar felaktiga händelser samt att de inte 

har något ”intresse” i verksamheten de granskar.  

Tidigare när Socialstyrelsen var tillsynsmyndighet ansvarade de samtidigt för att utfärda 

föreskrifter. Socialstyrelsen skulle därmed tolka sina egna bestämmelser vid händelser som de 

utredde. De prövade och godkände ansökningar om legitimation samt utredde händelser där 

legitimerade yrkesutövare var föremål för granskningen. Det kan tyckas att Socialstyrelsen 

tidigare hade ”dubbla roller” och därmed riskerade att inte förhålla sig objektiv. 

Genom att införa IVO som fristående tillsynsmyndighet är tillsynen numera längre ifrån 

sjukvården, organisatoriskt sett. Vilken rättslig effekt IVO har haft för rättsäkerheten är för 

tidigt att utreda, vad som kan konstaterats är att granskningen av sjukvården går mot rätt håll.  

För att samhället ska vara rättssäkert är det viktigt att den som har makten har 

medborgarnas förtroende. Om medborgarna inte har förtroende för den som har makten finns 

heller ingen rättssäkerhet.
222
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5.4 Rättspolitiska reflektioner 
Efter uppsatsens fullgörande kan frågan ställas huruvida vårdpersonal bör ställas till svars 

internt eller externt. Det finns inte något fullständigt svar på denna rättspolitiska fråga men 

några tankar och idéer inom området är värda att lyfta fram. Wedin anser att anmälningar om 

misstag som begås inom sjukvården alltid ska utredas internt.
223

 Det kan däremot vara svårt 

att reda ut om en händelse begåtts av misstag eller med uppsåt. Det speciella med sjukvårdens 

område är att en människa kan få svåra skador eller till och med avlida till följd av ett 

mänskligt misstag. Rättsväsendet har till uppgift att fastställa huruvida en gärning begåtts av 

misstag eller av uppsåt. Det är en svår uppgift och avvägning rättsväsendet ställs inför.  

Det är som Johnsson diskuterat svårt att fastställa att ett brott begåtts.
224

 Oftast begås 

gärningar som formellt uppfyller rekvisiten i BrB men som på grund av nödrätt, samtycke 

eller andra omständigheter inte leder till straff. Handlingen anses laglig i proportion till den 

åtgärd som görs. Det är med andra ord svårt för rättsväsendet att fastställa skillnaden mellan 

misstag och brott. Nilheim anför
225

  att vårdpersonal ska kunna åtalas vid straffbara misstag 

och fel, precis som andra yrkesgrupper. Vidare anför Nilheim att alla misstag inte är straffbara 

men att de som är utanför ”standarden” ska kunna föranleda straffrättslig prövning.
226

 Dock 

blir det en ytterligare avvägning, för vad är ett vanligt misstag, vad är ett straffbart misstag 

och när är det utanför ”standarden”?  

I dagsläget är det möjligt för vårdpersonal att genomgå två olika processer samtidigt. 

Straffrättslig prövning av allmän domstol respektive disciplinrättslig prövning av 

tillsynsmyndigheterna. Frågan är vilket som är mest fördelaktigt, två processer eller en? Att 

åläggas straffrättslig påföljd samt disciplinpåföljd är ett högt pris. Å andra sidan är kraven för 

att straffrättslig påföljd ska inträda högre och det kan te sig konstigt att vårdpersonal som 

ålagts straffrättsligt ansvar inte per automatik blir av med sin legitimation.  

Vid händelser av allvarligare slag som föranleder straffrättslig prövning kan frågan vara 

om det samtidigt ska föras en prövning angående disciplinpåföljd. Att domstolen prövar 

straffrättsligt ansvar och disciplinpåföljd samtidigt i stället för att det är två skilda processer. 

Frågan är om det är rättssäkert med en process. Det skulle säkerligen effektivisera utredningar 

men två processer får ändå anses främja rättsäkerheten och objektiviteten i det enskilda fallet. 

Även om två processer tar längre tid och blir påfrestande för den tilltalade.  

Diskussionen som Lynøe
227

 för angående en anpassning av strafflagstiftningen för 

vårdrelaterade brott är intressant. Det kanske är nödvändigt att införa ett eget kapitel i BrB 

angående vårdrelaterade brott till följd av sjukvårdens speciella arbetsuppgifter och riskerna 

vårdpersonalen utsätts för varje dag. Som tidigare nämnts har domstolen och 

tillsynsmyndigheterna tagit olika beslut vid vissa händelser trots tillgång till samma 

underlag,
228

 vilket inte främjar förutsebarheten.  

För att öka förutsebarheten behöver lagstiftningen ses över. Om det är genom en 

anpassning av BrB eller genom ett förtydligande i PSL om grunderna för disciplinpåföljd är 

den återstående frågan. 
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6 Slutsatser och egna reflektioner  

Det som är avgörande för om straffrättsligt ansvar inträder för vårdpersonal är den samlade 

bedömningen i det enskilda fallet. Om vårdpersonalen agerat i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet, om de haft möjlighet att kontrollera och upptäcka eventuellt misstag 

genom att vara noggrann samt om det funnit ett adekvat orsakssamband mellan handlingen 

och effekten. 

 Som tidigare konstaterats är det nödvändigt att fortsätta utveckla patientsäkerhetsarbetet 

och kommunikationen mellan vården och patienten. Patienten är den person som utövar den 

effektivaste kontrollen över verksamheten. Om kommunikation med patienten fungerar bra 

kan sjukvården dra lärdom av observationer och åsikter men också hjälpa patienten att 

kontakta de interna tillsynsmyndigheterna istället för att i första hand göra en polisanmälan.  

 Straffansvaret ska som bekant tillämpas vid allvarligare fel och försummelser och det 

huvudsakliga ändamålet är att trygga medborgarna i att statliga befattningar utövas på rätt 

sätt. Disciplinansvarets syfte överensstämmer med föregående men ska även fungera som en 

garanti att yrkesutövarna fullgör sina arbetsuppgifter sett ur vårdgivarens perspektiv. Det kan 

dock diskuteras huruvida respektive ansvarssystem uppfyller sitt syfte. 

Båda sanktionsmöjligheterna kan prövas och tillämpas på i princip alla misstag och fel. 

Förutsebarheten för vårdpersonalen angående val av prövning, straffrättslig alternativt 

disciplinär, är otydlig då det finns flera omständigheter i det enskilda fallet som påverkar val 

av prövning. Såväl interna som externa faktorer påverkar, exempelvis att patienter själva 

väljer att polisanmäla, vilket är något som inte kan förutses. Vad som är viktigt är att det finns 

förutsebarhet i domstolens beslut angående vad som krävs för att rekvisiten ska anses 

uppfyllda. Men vilka händelser som tas upp till straffrättslig prövning går däremot inte att 

avgöra i förväg på grund av externa faktorer. Vårdgivare och tillsynsmyndigheterna har 

riktlinjer för när de ska lyfta ärenden till polisen. Allmänheten däremot kan polisanmäla vid 

vilka omständigheter som helst och det är sedan upp till åklagaren att välja om det finns skäl 

att väcka åtal.  

Sjukvårdens mål borde, enligt vår mening, vara att anmälningar och klagomål ska ledas 

internt via tillsynsmyndigheternas granskning för att undvika att oskyldiga inom sjukvården 

åtalas. Det vi däremot tror är att flertal patienter inte vet var de ska vända sig och av den 

orsaken går till polisen. För att åstadkomma en trend för interna anmälningar krävs att 

patienten och dess närstående litar på att tillsynsmyndigheterna lever upp till sina 

skyldigheter. Vi syftar då främst på att det är vårdgivarens och tillsynsmyndigheternas ansvar 

att själva göra en bedömning huruvida en anmälan bör vidarebefordras till polisen. 

I dagsläget, när vissa klagomål och anmälningar leder till allmänt åtal, vore det önskvärt att 

lagstiftaren inför en generell regel. Regeln skulle syfta till att ge åtalad vårdpersonal rätt till 

närvaro av sakkunnig under polisförhör. Regeln skulle inte enbart vara tillämpar på 

sjukvården, den skulle kunna tillämpas på områden som kräver expertis för att upprätthålla 

rättssäkerheten vid förhör. I till exempel Astrid Lindgren-fallet
229

 sade barnläkaren att polisen 

inte förstod vissa termer och begrepp kopplade till sjukvården. Därmed kunde barnläkaren 

inte göra sig förstådd och kände sig ifrågasatt hur än barnläkaren uttryckte sig. Sett ur 
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 Mål nr B 1703-09 samt avsnitt 4.3.1. 
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rättssäkerhetens perspektiv är det lika viktigt att den polis som leder ett förhör besitter 

erforderlig kunskap, precis som den åklagaren som leder en rättsprocess.  

Ett förslag vi funderar kring är om den svenska domstolen i framtiden skulle utökas med 

ytterligare en specialdomstol så som Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen är idag. 

Förslagsvis kan den benämnas Hälso- och sjukvårdens Domstol (HSD) och fungera som 

andra instans efter HSAN. Förändringen jämfört med de allmänna domstolarna idag skulle 

vara att personer med insikt i sjukvården sitter som nämndemän. Vi tror att det skulle 

underlätta bedömningen då de har kunskap och erfarenhet från rättsområdet. Tanken är att 

HSD ska döma såväl straffrättsliga som disciplinrättsliga prövningar och därmed ge en 

enhetlig bild av respektive ansvar. 
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Bilaga 1 
 

 

 

 

 

 

Patient 

Patientens förnamn 

      

Patientens efternamn 

      

Patientens personnummer 

      

Adress 

      

Telefon (även riktnr) 

      

Postnr 

      

Postort 

      

E-post 

      

Mobil 

      
 

Anmälare (om annan än patienten) 

Förnamn 

      

Efternamn 

      

Adress 

      

Telefon (även riktnr) 

      

Postnr 

      

Postort 

      

E-post 

      

Mobil 

      

Mitt släktskap/min relation till patienten 

      

 

Anmälan om fel i vården 

 

Underskrift och datum 

Egenhändig namnteckning och datum    

   

Beskriv kortfattat den händelse du vill anmäla 

När inträffade händelsen? 

    Uppge namnet på den verksamhet där du fått vård och händelsen inträffat. 

 

Anmälan om fel i vården 

Anmälan skickas till: 

Inspektionen för vård och omsorg 

Avdelning öst 

Box 6202 

102 34 Stockholm 

 
Anmälan om fel i vården blir allmän handling när den kommer in till IVO.  Den kan därmed begäras ut av vem som helst. Även om 

anmälan innehåller uppgifter om hälsa och personliga förhållanden, måste den i normalfallet lämnas ut i sin helhet. För en anmälan 

finns nämligen endast ett begränsat sekretesskydd. Bara uppgifter av mycket ömtålig art kan sekretessbeläggas.  

 


