TJÄNSTEUTLÅTANDE
Landstingsstyrelsens förvaltning

2005-11-24

LS 0511-1987

Handläggare
Chefläkare Bo Brismar

Yttrande över Socialstyrelsens remiss av förslag till ny
intygsförfattning
Ärendet
Förslag till yttrande över Socialstyrelsens remiss av förslag till ny intygsförfattning
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att
som yttrande över Socialstyrelsens förslag till ny intygsförfattning överlämna
detta tjänsteutlåtande.

Bakgrund
Socialstyrelsen har med en skrivelse 2005-11-08 remitterat ett förslag till ny
intygsförfattning, Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:00) om utfärdande av intyg
inom hälso- och sjukvården och till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:0) om
ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:12) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård med konsekvensutredning..
Förslaget har remitterats till bl.a. Stockholms läns landsting för yttrande.
Förvaltningens synpunkter
Av Socialstyrelsens förslag till ny intygsförfattning framgår ej vilka förändringar
som gjorts i författningen. Yttrandet avser därför endast det nu aktuella förslaget
och förvaltningen tar inte ställning till behovet av genomförda förändringar i
författningen.
Den nya intygsförfattningen reglerar under 2 kap 1§ och 2§ med önskvärd
tydlighet verksamhetschefens ansvar för att rutiner och kompetenskrav vid
utfärdande av intyg säkerställs.

Under 3 kap 1§ anges att intyg kan utfärdas på begäran av den som vårdats och
på begäran av länsstyrelse, domstol, åklagarmyndighet eller polismyndighet och i
vissa fall polisman. Under 2§ anges att intyg kan utfärdas i andra fall än som avses
i 1§ enligt vårdgivarens direktiv. Ett klarläggande av i vilka fall detta kan vara
aktuellt är nödvändigt.
Under 4 kap 1§ anges att intygspersonen skall informeras om de undersökningar,
uppgifter och upplysningar som behövs för att kunna avge intyget. Det bör klart
framgå att då intyg skrivs på intygspersonens begäran skall intygsskrivaren avstå
från att utfärda intyg om samtycke inte ges till de undersökningar, uppgifter och
upplysningar som krävs för intygets utfärdande.
Under 5 kap 2§ anges att intyg som grundas på journaluppgifter avseende en
tidigare undersökning i första hand skall utfärdas av den som utförde
undersökningen. Även om detta är önskvärt kan det skapa problem. I dagens
sjukvårdssystem baserat på ett multidisciplinärt arbetssätt med många vårdgivare
engagerade i en vårdprocess bör ansvaret att utfärda intyg istället åligga den
patientansvarige läkaren eller om denne inte är i tjänst den läkare
verksamhetschefen utser. Om intygsskrivaren själv inte tidigare utfört
undersökning av intygspersonen bör detta klart framgå av intyget och vid behov
skall kompletterande undersökning av intygspersonen utföras.
Under 10 kap 7§ anges att intyg som grundas på en undersökning för ändamålet
utförd av två yrkesutövare skall undertecknas gemensamt av de två. Vad som här
avses är oklart. I många fall utförs intyg baserat på journaluppgifter avseende
tidigare utförda undersökningar där fler läkare medverkat och ny undersökning
företas ej vid intygsskrivandet. I sådana fall bör intygsskrivande läkare ensam
underteckna intyget samtidigt som det av intyget klart framgår vilka
undersökningar intyget baseras på och vilka läkare som ansvarat för de aktuella
undersökningarna.
Förvaltningen har i övrigt inget att erinra mot det framlagda förslaget.
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