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Dokument: SS41000

Föreslagen förändring

te

Saknas flertalet lagrum som styr
verksamhetsområdet

Lägg till ” 5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
16 § tandvårdslagen (1985:125)
6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS
kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453). (HSLF-FS
2017:12)
Socialstyrelsens allmänna råd för hem eller boende (SOSFS
2003:20)
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares
systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:41)”

ed

Saknar ämnesområde som reglerar tystnadsplikt

Lägg till:
” Offentlig verksamhet

Projekt: Remiss 16512
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Anställda i statlig eller kommunal hälso- och
sjukvård samt socialtjänst omfattas av
tystnadsplikt och handlingssekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Privat verksamhet
För samtliga anställda inom såväl offentlig som
privat hälso- och sjukvård gäller
patientsäkerhetslagen (2010:659), som syftar till
att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och
sjukvård och därmed jämförlig verksamhet.1 Det
är enligt denna lag som den privat anställde
åläggs tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller
patienternas eller deras anhörigas hälsotillstånd
och personliga förhållanden.

Också i privat socialtjänst och i omsorgerna om
funktionshindrade har anställda tystnadsplikt.3 Det
innebär att medarbetare inte obehörigen får röja
sådant som man i sin verksamhet får veta om
enskildas personliga förhållanden. Detta gäller
såväl klienterna som deras anhöriga.

Tystnadsplikten innebär alltså ett förbud mot att
personal obehörigen, muntligt eller skriftligt, röjer
uppgifter som rör patienterna eller deras anhöriga.
1
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Tystnadsplikten gäller däremot inte sådana
uppgifter som man är skyldig att rapportera för
arbetsledningen eller tillsynsmyndigheten. Inte
heller är det ett obehörigt röjande om annan
myndighet enligt lag har rätt att kräva ut uppgiften
från verksamheten.

Tystnadsplikten gäller både anställda och tidigare
anställda, alltså även de arbetstagare som avgått
med pension eller av annat skäl lämnat
verksamheten.
1Patientsäkerhetslagen (2010:659) 12–15 §§
2framgår av (2010:659) 16§
3enligt 15 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) –
SoL samt enligt
29 § Lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade –
LSS
4enligt 15 kap. 2 § SoL

VF
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Saknar ämnesområde som berör patientsäkerhet

Lägg till:
” Patientsäkerhetslagen
Den 1 januari 2011 infördes en ny
patientsäkerhetslag (2010:659). Den nya
patientsäkerhetslagen innebär bland annat att
vårdgivare får ett tydligt ansvar att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren
ska både arbeta förebyggande för att förhindra
vårdskador och utreda såväl händelser som lett till
en skada som händelser som skulle kunna ha lett
till en skada.

Ansvaret för att pröva klagomål från patienter
flyttades från hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd (HSAN) till Socialstyrelsen och
1
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efter den 1 juni 2013 till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). Disciplinpåföljderna varning och
erinran har ersatts bland annat av en utökad
möjlighet att rikta kritik och vidta åtgärder mot
såväl vårdgivare som hälso- och
sjukvårdspersonal.

Lex Maria
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen är
skyldig att rapportera om en patient i samband
med vård drabbats av en allvarlig skada eller
sjukdom. Skyldigheten att rapportera gäller också
om patienten utsatts för risk att drabbas av
allvarlig skada eller sjukdom.5

Rapporteringen ska ske till den person hos
vårdgivaren/företaget som är ansvarig för att ta
emot sådana uppgifter. Denne ska sedan ta
ställning till om det inträffade ska föras vidare till
tillsynsmyndigheten, IVO.6

Lex Sarah
Enligt bestämmelserna om Lex Sarah i
socialtjänsten (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska
personalen genast rapportera risk för
missförhållanden, eller missförhållanden, till den
som bedriver verksamheten.7 Den som bedriver
verksamheten ska utreda och avhjälpa eller
undanröja det rapporterade missförhållandet utan
dröjsmål samt om det visar sig att
missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det
till IVO.

5framgår av HSLF-FS 2017:41 (Lex Maria)
1
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6se www.IVO.se
7SOSFS 2013:16 (Lex Sarah)
”
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Saknar ämnesområde som reglerar kritikrätt

Lägg till:
” Rikta kritik
Den som uppmärksammar missförhållanden, som
kan ge anledning till kritik av verksamheten, bör i
första hand försöka få en ändring till stånd genom
att kontakta arbetsledare eller närmaste chef.

Skydd för visselblåsare
Ett särskilt skydd gäller om en arbetstagare slår
larm om sådant som kan betraktas som allvarliga
missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.

Meddelarskydd
Genom det stärkta meddelarskyddet för
privatanställda omfattas nu även anställda
och andra som deltar i verksamhet som bedrivs
hos a privata företag av meddelarskydd.
Lagen förbjuder en verksamhetsutövare inom de
aktuella områdena att med anledning
av publicering i ett grundlagsskyddat medium,
försöka ta reda på vem som står bakom
som författare eller meddelare när denne inte
framträder öppet, efterforskningsförbudet.

10Enligt 7§ lagen (1982:80) om anställningsskydd
-LAS”
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