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Remiss promemoria "Särskilt förordnande för läkare (S2019/02929/FS)"
I promemorian föreslås ändringar i patientsäkerhetslagen (2010:659) och patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) som bemyndigar landsting och kommuner som
inte ingår i ett landsting att i vissa fall förordna icke legitimerad personal att utöva
yrke inom hälso- och sjukvården. Bakgrunden till förslaget är att det i
rättstillämpningen har uppmärksammats att regeringens bemyndigande i
patientsäkerhetsförordningen saknar stöd i lag.
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
Region Västerbotten ställer sig positiv till föreslagna ändringar.
Under lång tid har Socialstyrelsen enligt bemyndigande från regeringen haft
möjlighet att i vissa fall delegera uppgiften till landsting att under vissa förhållanden
förordna personer utan legitimation att utöva läkaryrket. Anledningen till detta är
bland annan att det är landstingen som tillhandahåller läkarnas allmäntjänstgöring
samt anställning av vikarier för att svara mot hälso- och sjukvårdens behov av
personal. Varje år anställs ett stort antal läkare som genom särskilda förordnanden
för allmäntjänstgöring och vikariat, varför det bedömts vara en tillfredsställande
ordning att landstingen har denna möjlighet.
Nu har dock Regeringens bemyndigande till Socialstyrelsen att lämna över till
landsting att förordna icke legitimerad personal enligt 3 kap. 12 §
Patientsäkerhetsförordningen underkänts av Kammarrätten i Stockholm. Det har
uppmärksammats att denna delegation saknar stöd i lag, då bemyndigandet strider
mot bestämmelsen i 4 kap. 10 § Patientsäkerhetslagen som uttömmande reglerar att
det är Socialstyrelsen som prövar ansökningar om särskilda förordnanden.
Om förslaget i denna promemoria inte genomförs innebär det att regionen som
arbetsgivare måste ansöka hos Socialstyrelsen om särskilt förordnande i varje
enskilt fall vi avser anställa icke legitimerade läkare, vilket leder till ett påtagligt
merarbete. En annan farhåga är även att anställningsprocesserna fördröjs till följd av
Socialstyrelsens oförmåga att hantera det ökade inflödet av ansökningar.
Förslaget i denna promemoria innebär att en ordning som har funnits under en
längre tid återinrättas.
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