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Landstingsstyrelsen

Yttrande över remissen Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården
(SOU 2006:110) – betänkandet av Utredningen om skyddsåtgärder inom vård
och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga (S2005:02)

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt

ÄRENDET
Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över remissen Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården – betänkandet av Utredningen
om skyddsåtgärder inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga
(S2005:02).

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Utredningens uppdrag har varit att bedöma om det finns behov av att införa bestämmelser om skydds eller tvångsåtgärder inom vården och omsorgen av äldre personer
med nedsatt beslutsförmåga, primärt tillföljd av demenssjukdom. Bedömningen bygger på en avvägning mellan den personliga integriteten och ett uppkommet skyddsbehov.
I betänkandes förslag ligger det två nya lager. Ur Stockholms läns landstings perspektiv har Lagen om tvångsåtgärder vid medicinsk behandling omfattande betydelse
för patientansvarig läkare (PAL), då förslaget innebär att en domstol ytterst får avgöra om en individ ska tvångsbehandlas.
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En överprövning av läkarens medicinska beslutskompetens lyfts in vid den specifika
vården av demenssjuka på särskilda boenden. En proportionalitetsbedömning av den
medicinska insatsen kommer därmed att kunna göras vilket riskerar att PAL utsätts
för en godtyckligt begränsande regel i sin yrkesutövning.
För en specifik patientgrupp underkastade en vis vårdnivå gäller alltså ett intrikat
system där i princip varje medicinsk tvångsåtgärd ska kunna prövas och överklagas.
Utredningen föreslår ett system där det förutsätts att det finns legala bedömningskriterier för motiverad vård. Den uppkomna konfliktsituationen mellan de olika rättsliga
subjekten har inte nog tydligt belysts. Det uttrycks i betänkandet endast en icke evidensbaserad förhoppning om att överklaganden kommer bli undantagsmässiga. En
frågeställning som om den inte behandlas ytterligare riskera att bli samhällsekonomisk kostsam.
Stockholms läns landsting känner att lagstiftaren med den vårdområdesspecifika föreslagna överprövningsrätten misslyckas med att dra en gräns mellan beskedligt och
beskäftigt tvång. Nuvarande system förutsätter en hög grad av professionalism hos
vårdgivarna, en inställning vi för gruppen PAL nu inskränker. De läkare som ingår i
denna grupp som måste administrera tvång ska inte bara ha erforderliga medicinska
kunskaper, utan ska också ha anammat de vårdetiska frågorna. Ett grundkrav för att
de ska kunna skilja mellan olika grader av medicinsk befogat medicinskttvång. Att
läkare gör korrekta medicinska bedömningar och arbetar i enlighet med de fastslagna
vårddirektiven ska säkerställas via riktade utbildningsinsatser och inte ett nytt system
med en juridisk överprövningsrätt på medicinska insatser.

Chris Heister

Filippa Reinfeldt

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att senast den 14 maj 2007
yttra sig över remissen ”Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården
(SOU 2006:110) – betänkandet av Utredningen om skyddsåtgärder inom vård och
omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga (S2005:02)”.
En sammanfattning över betänkandet bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektörens yttrande i tjänsteutlåtande den 23 april 2007 (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 2 maj 2007.

